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5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының бакалавриатына “АХС” 

пәні бойынша дайындалған оқу-әдістемелік құрал студенттердің өзіндік 
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КІРІСПЕ 

 

«Аудиттің халықаралық стандарттары»  пәні бейіндік бағыттағы 

«Есеп және аудит» мамандығының пәндеріне жатады (таңдау компоненті). 

Халықаралық стандарттар негізінде аудитті жүргізуді заңды түрде 

бекіту қажеттілігі аудиторлық процедуралар ретінде қарастыру мен қатар 

олардың сапасын жүйелік бақылау жұмысты бірыңғай міндетті ережелерге 

сай жүргізуді қамтамасыз етеді және әлемдік аудиторлық қоғамға әрі қарай 

интеграциялауға ықпалын тигізеді. Қазақстанда АХС еңгізу аудит 

кәсібінің дамуы мен жетілдірілуіне оң әсер етті, қоғамның 

қызығушылығына сай жоғары сапалы қызмет көрсету мақсатында 

гармонизацияланған стандарттарға сүйінуге жағдай туғызды. 

Пәнді оқыту мақсаты: Аудит сапасын және оның тәсілін реттеуді  

халықаралық дәрежеде студенттерге  түсіндіру, халықаралық аудиттің 

тәжірибесінің тәртібін және аудит стандарттының маңыздылығын, 

аудиторлық тексерудің әр түрлі деңгейде  олардын ерекшеліктерін 

пайдалана алуын үйрету. 

Оқыту нәтижесі (құзыреттіліктер): 

- қажет сандық технологияларды, құралдарды, талдаудың негізгі 

әдістерін және теорияны бухгалтерлік есеп міндеттерін шешу, салықты 

есептеу, өндіріс шығындарын анықтау, өзіндік құнды анықтау, аудит және 

талдау саласындағы басқа да кәсіби міндеттерді шешу кезінде қолдана 

білу;  

- экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп, аудит және талдау 

саласындағы нормативтік-құқықтық базаны қолдана білу, қаржылық 

есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарының жергілікті нарықтық 

жағдайларға бейімделуін түсіндіру; 

- қаржылық, басқарушылық және салықтық есепті ұйымдастыра 

және жүргізе біледі, кәсіпорынның ресурстарын, активтерін пайдаланудың 

тиімділігін бағалай алады және ұйымның қаржылық жағдайын 

сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштерді есептей алады; 

- АХС сәйкес аудиттің және басқа қызметтердің мәнін түсіну, 

ұйымның аудитін жүргізу мүмкіндігі; 

- ҚЕХС және ҚЕҰС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептілікті реттеудің ерекшеліктерін түсіне білу; 

- пайдаланушылардың мүдделеріне сай бухгалтерлік ақпаратты 

бағалау мүмкіндігі. 
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«Аудиттің халықаралық стандарттары» пəні дəрістерінің 

қысқаша мазмұны 

 

 

1 дəріс конспектісі: Халықаралық аудитке кіріспе. Аудитті 

нормативті-құқықтық реттеу 

Дəріс мақсаты – Халықаралық аудит мазмұнын, теориялық 

аспектілеріне және тәжірибесіне қатысты ақпаратты белгiлеу. 

Кілтті сөздер: аудит, ақпараттық жүйе, талаптар, қаржылық есеп 

элементтері, аудитінің мақсаты, мазмұны және функциялары, ішкi 

аудитор, кәсіби этика 

Дəріс сұрақтары 

1. Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар 

2. Қаржылық есеп элементтері аудитінің мақсаты 

3. Аудит мазмұны және функциялары 

4. Аудиттің жіктелуі және құрылымы 

5. Нормативті-кұкықтык актілер деңгейлері  

6. Аудиторлык істің этикалык-құқықтық механизмдері 

7. Аудиторлардың кәсіби этикасы 

 

  

Дəріс мазмұны 

1. Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар 

Экономикалық субъектінің жағдайын өзгертуде немесе оны 

сақтауда бір жолға қойылуына әсер ететін басқаруды қамтамасыз етеді. 

Басқару ақпаратқа сүйенеді. 

Ақпарат - жинау, сақтау, өңдеу объектісі болып табылатын мәлімет. 

Ақпарат құнына: ақпаратты жинауға басшылар мен солардың қол 

астындағылардың жұмсалған уақыты, рынокты талдау, пайданылған 

уақытын төлеу, сыртқы кеңесшілер қызметтерін пайдалану, сонымен қатар 

нақты шығыңдар жатады. 

Қазіргі кезде ақпарат, қоғам дамуының негізгі ресурстарының бірі 

ретінде қарастырылады. Ақпарат сан алуан және адам қызметіне 

байланысты ғылыми, техникалық, өндірістік, басқарушылық, 

экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, және т.б. больш бөлінеді. Аудит тиімді 

басқару шешімдері негізінде экономикалық ақпарат жүйесіне жатады. 

Жоғарыда аталғандай ол қаржылық есеп берудің нақтылығын дәлелдейді. 

Сондықтан ақпараттың осы түріне тоқталайық. 

Экономикалық ақпарат - бұл экономикалық субъектінің қаржы-

шаруашылық қызметін сипаттайтын мәліметтер.Аудитті ақпаратпен 

қамтамасыз етудің міндеті - аудиторлық процесске қатысушыларды 

бақылаудағы объектілер, олардың қызмет етуі және нормативтік- 
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құқықтық актілер мен кәсіпорындағы шаруашылық механизмдегі 

заңдарға сәйкестігі туралы хабарлау болып табылады. 

2. Қаржылық есеп беру элементтері аудитінің мақсаты 

Қаржылық есеп берудің мақсаты экономикалық шешім қабылдау 

кезінде пайдаланушылардың кең көлеміне қаржылық жағдай, қызмет 

нәтижелері туралы ақпаратты ұсыну болып табылады. 3 "Аудиторлық 

дәлелдеулер" тарауында аудитор тексеріліп отырған қаржылық есеп 

беру нақтылығын дәлелдеу үшін, өзі жинаған дәлелдер жеткілікті 

екеніне сенімді болу керек" деп көрсетілген. Аудиттағы дәлелдеулер 

жинау - мақсатты түрде жүргізілетін процесс. 

Каржылық есеп беру операциялар мен оқиғалардың қаржылық 

нәтижелерін, экономикалық сипаттамаларына сәйкес жалпы 

категорияларға біріктіре отырып көрсетеді. Осы кең категориялар 

қаржылық есеп беру элементтері деп аталады. Бухгалтерлік баланстағы 

каржылық жағдайды бағалаумен тікелей байланысты элементтер -

активтер, міндеттемелер мен капитал болып табылады. Табыстар мен 

шығыстар туралы есеп берулерде қаржы -шаруашылық қызмет 

нәтижелерін бағалаумен тікелей байланысты элементтер болып 

табылады. 

Концептуадды негіз ақша қозғалысы туралы есеп беру мен меншік 

капиталындағы өзгерістер туралы есеп берулер әдетте табыстар мен 

шығыстар және бухгалтерлік баланс элементтерінде болған өзгерістер 

туралы есеп берулердің жекелеген элементтерін көрсетеді. Аудитор өз 

пікірін білдіретін қаржылық есеп беруді ұйым басшылығы, оның 

құрамдас элементтерін шын ұсыну негізінде құрайды.  

3. Аудит мазмұны, функциялары. 
Аудиторлық мақсат, клиент басшылығын бекіткен бойдан 

қалыптастырылады және олармен тығыз байланысты болады. 

Сондықтан аудитордың басты міңдеті - басшылықтың каржылық есеп беру 

жөніңдегі тұжырымдарының дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтау. Аудит 

мақсатының мәні - аудиторға қажетті көлемде дәлел жинауға 

көмектесетін құрылымды құру. Мақсат түрлі тексерулер кезінде бір 

болып қалады, бірақ нақты мәліметтер қалыптасқан жағдайға 

байланысты әртүрлі болады. 

Қаржылық есеп берудің әр элементі үшін аудит мақсатын белгілеп 

алып, нақты ақпаратты жинау процессін бастауға болады. Аудитор қандай 

дәлелдер жинау керектігін анықтайды. Ол үшін оған аудитке белгілі бір 

жолдарды тандау қажет. 

Сәйкестігін тексеру мақсаты - елдегі нормативтік-құқықтық 

актілерге сай құрылған қаржылық есеп беруді дәлелдеу кезінде 

дәлелдердің өңтайлы санын жинау үшін клиенттің ішкі бақылау 

жүйесін түсінуге қол жеткізу.  

4. Аудиттің жіктелуі жəне құрылымы 
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Егер аудиттің объектісіне барлық шаруашылық қызметтері кіретін 

болса, онда мақсат - осы қызметтің тиімділігін бағалау, шығынды барынша 

кемітудің ықтимал жолдарын анықтау, өндірістің пайдалылығы мен еңбек 

өнімділігін арттыру, жұмыстың аса жоғары түпкілікті нәтижесіне қол 

жеткізу үшін ұсыныстарды әзірлеу. 

Аудит мақсатының консалтингтік қызмет жүзеге асыру барысында 

клиенттің коммерциялық қызметін жақсартатын жоғары сапалы кеңес беру 

қызметі болады, сонымен қатар аудитордың беделі мен табысы қоса өседі. 
 

 

Аудиторлық қызмет 

 

 

 

                                 Аудит                                                   Аудитпен бірге  

                                                                                            жүретін қызметтер  

                        ішкі                       сыртқы  

 

                                                    міндетті                         есеп құрастыру,  

                                                                                           салық салу, есепке  

                                                     ынталы                         алу бойынша кеңестер                     

 

 

                                                                                           есепті қалпына келтіру 

 

                                                                                           шаруашылық қызметін 

                                                                                             талдау және т.б. 

 

1 сурет - Аудиторлық қызметтің жалпы жіктелуі 

 

Аудиттің ең нақты міндеттері алга қойылған мақсаттарға, оның 

түрлері мен жүргізу шарттарына байланысты болады. Мысалы, ішкі 

аудитте оның саны ақпараттық базаның ұлға-юына, талдамалы рәсімдері 

акценттерінің өзгеруіне қарай артады. 

Осылайша, аудит - бақылау, бағалау, ұсыныстарды әзірлеу және әр 

түрлі кешенді қызметтерді камтитын іскерлік кеңес беру бойынша күрделі 

қызмет түрлері. 

 Нормативті-кұкықтык актілер деңгейлері  

Аудиттік қызметтерді жүзеге асырумен байланысты құқықтық және 

этикалық нормалардың өзара қарым-қатынасын мемлекеттік және кәсіби 

тәуелсіз каржылық бақылау органдары әзірлейді. Біздің елімізде аудитті 

нормативті-қүқықтық реттеудің мемлекеттік жүйесі құрылған. Тәуелсіз 

қаржылық бақылау үйымының заңды базасының негізгі элементтеріне 

кіретіндер: ҚР Конституциясы; ҚР азаматтық кодексі; ҚР «Аудиторлық 

қызмет туралы» заңы; ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық 
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есептіліктуралы» заңы; ҚР қылмыстық кодексі; «Салықтар және бюджетке 

міндетті басқа төлемдертуралы» кодексі; ҚР экімішілік жолмен құқық 

бұзушылар туралы кодексі; ҚР бюджет кодексі.  

Аудиторлык істің этикалык-құқықтық механизмдері.  

Аудит туралы екінші заңның уақтылы кабылдануы республикадағы 

аудиторлар мен аудиторлык ұйымдардың нақты тәуелсіздігін нығайтуға 

ықпал етті, өйткені үкіметтік және басқа да атқарушы органдар оларды 

дербестігінен айырып, министрліктер мен ведомоствалардың нұсқауы 

бойынша мәжбүрлеп жұмыс істету әрекеттері талай рет қайталанды. 

Аудиторлық қызмет көрсетудің ұйымдастыру 

формалары.«Аудиторлык қызмет көрсету» ұғымына Республикалық және 

территориялық аудиторлар палаталары, аудиторлык фирмалар мен тәуелсіз 

аудиторлар кіреді. ҚР «Аудиторлық қызмет турапы» заңға сәйкес 

Республикалық аудиторлар палатасы тәуелсіз «бейүкіметтік», қоғамдық, 

коммерциялық кәсіби, өзін-өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын 

ұйым болып табылады. Аудиторлар палатасы аудиторларды, аудиторлық 

ұйымдарды ерікті негізде біріктіреді және мүшелік жарналар мен 

Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздер 

есебінен қаржыландырылады. 

Аудиторлардың кəсіби этикасы. Кәсіби аудиторларға этикалық 

тұрғыдан өзін-өзі ұстау мәнері аса маңызды болып табылады. Бизнес 

саласында екі әдептілік аспект бар - жалпы әдеп (рухани аспекті) және 

кәсіби әдеп (іс-тәжірибелік аспекті). 

Осыған байланысты «әдеп» термині ретінде біз мораль 

проблемаларын, оның ішінде моральдық тандау саласын зерделеумен 

жүйелі түрде айналысатын белгілі бір философия саласын үғамыз. Бүл 

аныктамада үш шешуші элемент бар: 

1. Шешімді тандау проблемасы. 

2. Жаман мен жақсы туралы түсінік. 

3. Әдеп, адамгершілік мәселелерін, оның ішінде моральдық 

шешімдерді зерделейді. 

Әдеп кең мағынасында өнегелік принциптері мен нормала-рының 

жүйесі, жеке түлға, қандай да бір қоғамның немесе кәсіби топтағы 

адамдардың өзін өзі үстау әдебі ретінде баяндалды. Іс жүзінде әр түрлі 

әдептілік нормалары мен ережелердің түрлері, оның ішінде 

аудиторлардың, дәрігерлердің, заңгерлердің, әскерилердің және т.б. кәсіби 

кодекстері бар. 

Әдептің негізгі мақсаттарының біріне шешім кабылдауда басшылық 

жасау жатса да, шешім қабылдаушы түлғаның қызметі осымен толық 

бітпейді, яғни оның кәсіби міндеттері мұнымен ғана шектеліп қалмайды. 

Әрбір аудитор өзін-өзі ұстау мәнерінің негізгі ережелерін үйреніп, 

кез келген жағдайда болу мүмкін проблемаларды анықтауда негізгілер 

ретінде қолдануға тиіс. Олардын, аудиторлық үғымдағы ең маңыздыларын 
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қарастырайық: 

А. Тәуелсіздігі. Бүл қасиет аудиторлық кәсіптің негізгі іргетасы 

болып табылады, өйткені тәуелсіз аудиторлық тексе-рудің мақсаты 

қаржылық есеп беруге деген сенімділікті қалыптастыру. Аудиторлар 

клиент басшылығымен де, тексерілетін экономикалық бірліктермен де 

ешқандай байланысы болмауы керек. 

Ә. Адалдық және объективтілік. Аудитор кез келген кәсіби қызметін 

жүзеге асырғанда адал әрі объективті болуы керек, мүдделердің 

сәйкеспеуінен болатын дау-жанжалдарға араласпай, фактілерді ойдан 

кұрастырып бүрмаламауы қажет. Клиенттің салық төлеуден жалтаруы, 

жалған жазылған есептік жазбалар, қаржылық есеп берудегі жаңылыс 

ақпараты барын біле тұра жасырған аудитор кабылданған адалдық пен 

объективтілік ережелерінің рухы мен атына нүқсан келтіреді. 

Б. Стандарттарды сақтау. Аудитор стандарттар мен олардың 

интерпретациясын (түсіндірулерін) сақтауы керек. Осыған сэйкес олар өз 

құзыретіндегі қызметтерді ғана көрсеткені дұрыс. Кэсіби қызметті атқару 

кезінде ол баса назар аударып, қызмет етуді жоспарлау және бақылау; 

ұсыныстар жасап, корытынды шығару үшін қажетті егжей-тегжейлі 

ақпарат болуы керек. 

В. Құпияны сақтау. Аудитор клиенттің ерекше рұқсаты болмайынша 

ешқандай құпия ақпаратты жарияламауы және мамандығына нұқсан 

келтіретін әрекеттерге бармауы керек.  

Г. Жарнаманы шектеу. Аудиторлар өзінің қызметін немесе фирма 

атауын жарнамалау арқылы клиенттерді мазалап, адамдарды адастыру 

аркылы өз қызметін мәжбүрлеп өткізуге немесе алаяқтық жасамауға тиіс. 

Қазіргі уақытта аудит шаруашылык жүргізуші субъектілер қызметін 

каржылык бақылаудың тәуелсіз жүйесі ретінде біздің қоғамымыздың 

күнделікті өміріне біртіндеп еніп келеді. Сол себепті де мемлекет пен 

кәсіби ұйымдар аудиторлык қызметпен айналысқысы келетін түлғаларды 

дайындау және аттестациялау ісіне жоғары талаптар қояды. Бұл талаптар 

элемдік іс-тәжірибеде кең таралған Халықаралық аудит стандарттарында 

көрініс тапқан өлшемдерге сэйкес келеді. Аудитор кандидаттарына кажетті 

талаптар ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» занда және аудиторларды 

аттестациялау жөніндегі біліктілік комиссиясы туралы ережеде 

анықталған. 

Бақылау сұрақтары:  

1.  Аудиттің мақсатын айтып беріңіз? 

2.  Қаржылық есептілік аудитіне қатысты әдеп талаптарды атаңыз?  

3.  Келісім-хат пен аудит өткізу жөніндегі келісім-шарт жасаудың 

ерекшеліктері недедеп ойлайсыз? 

4.  Ішкі аудит қызметінің ауқымы мен міндеттерін атаңыз ? 

5.  Аудиторлык істің этикалык-құқықтық механизмдері дегенде нені 

ұғуға болады? 
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6.  Аудиторлык ұйымдардың негізгі формалары мен типтерін 

атаңыздар? 

7.  Қандай факторлар аудитордың жауапкершілігін арттыруға ықпал 

етеді? 

8.  Қандай нормативті-кұкықтык актілер операциялық аудит 

саласының кеңеюіне ыкпалын тигізді? 



11 

 

2 дəріс конспектісі: Барлық принциптері мен жауапкершілігі 

(200-299 ХАС) 

Дəріс мақсаты – Халықаралық аудит стандарттары негізінде 

қаржылық есептілік аудитінің жалпы принциптерін анықтау 

Кілтті сөздер: аудиттің халықаралық стандарттары, қаржылық 

есептілік аудиті, аудиторлық келісім шарт, кәсіби скептицизм, ақылға 

қонымды сенімділік, аудиторлық тәуекелділік және маңыздылық 

Дəріс сұрақтары 

1. Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты мен жалпы принциптер 

2. Аудиторлық келісім шарт 

3. Аудиттің тарихи қаржылық ақпаратының қызмет сапасын бақылау 

4. Қаржылық есептілік аудитіне кіретін алаяқтыққа байланысты 

аудиторлық жауапкершілік 

5. Қаржылық есептілік аудитіне кірестін салымдарды қарастыру 

және реттеу 

6. Жетекшілік өкілеттілікке бөлінген аудиторлық тұлғаларға аудиттік 

аспектіге сай мәлімет 

 

 

Дəріс мазмұны 

Аудиттің халықаралық стандарттары 200 Қаржылық Есептілік 

Аудитін Реттейтін Мақсат пен Жалпы Қағидалар. АХС қағидасы мен 

мақсаты – стандарттар орнату және қаржылық есептілік аудитін реттейтін 

мақсатқа және жалпы қағидаларға қатысты нұсқауды ұсыну. Сонымен 

қатар, ол басшылықтың қаржылық есептілікті дайындау мен беру және 

“қаржылық есептіліктің белгіленген тұжырымдамалық негізі” ретінде 

АХС-та аталатын қаржылық тұжырымдама негізіне жауапкершілігін 

сипаттайды.  

Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты аудиторға қаржылық 

есептілікті ұсынудың орнатылған тұжырымдамалық негізіне сәйкес 

барлық маңызды аспектілер бойынша қаржылық есеп берудің дайындығы 

туралы пікір білдіру.  

Қаржылық есептілік аудиті Ақпараттың Дұрыстығын Растау 

бойынша Келісімге арналған Халықаралық Тұжырымдамалық Негіз 

анықтамасына сәйкес ақпараттық дұрыстығын растау бойынша келісім 

болып табылады. Тұжырымдама негізі ақпараттың дұрыстығын растау 

бойынша келісімнің элементтері мен мақсаттарын анықтайды және 

сипаттайды. АХС тұжырымдама негізі қаржылық есептілік аудиті 

контексінде қолданады және негізгі ұстанымдар мен қажетті шараларға, 

сондай-ақ аудитте пайдалану үшін қажетті басшылыққа ие. Осы АХС-тың 

тараулары “қаржылық есептілік” анықтамасының мәнін және осы есеп 

беру үшін басшылықтың жауапкершілігін анықтады. Тұжырымдама 

негізінде аталғандай, ақпараттың дұрыстығын растау бойынша келісімі 
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анықтамада көрсетілген талаптар болжамды пайдаланушы үшін 

“жарамды” және қол жететіндей шартта қабылданады. 

Қаржылық есептілік аудитіне қатысты әдеп талаптары – Аудитор 

аудиторлық келісімдерге қатысты тиісті әдеп талаптарын сақтауы тиіс. 

АХС - та көрсетілгендей, тарихи қаржылық ақпарат аудитінің сапасын 

Бақылау, қаржылық есептілік аудитіне қатысты әдеп талаптары 

Бухгалтерлердің Халықаралық Федерациясының Кәсіби Бухгалтерлерге 

арналған Әдеп Кодексінің А және В Бөлімдерінен (ИФАК Кодексі) және 

неғұрлым қатал ұлттық талаптардан тұрады.  

Қаржылық есеп беру аудитін жүргізу – Аудитор аудитті АХС сәйкес 

жүргізуі тиіс. АХС негізгі ұстанымдар және қосымшаны қоса, түсініктеме 

және басқа материалдар нысанында берілген тиісті басшылықпен бірге 

қажетті шаралардан тұрады. Негізгі ұстанымлар мен қажетті шаралар 

оларды қолдану бойынша басшылық бар түсініктеме мен басқа 

материалдар мәнмәтінінде түсіндірілуі және қолданылуы тиіс. Негізгі 

ұстанымдарды және қажетті материалдарды дұрыс түсіну және қолдану 

үшін Стандарттың бар мәтіні оқылуы тиіс. АХС сәйкес аудит жүргізуде 

аудитор аудиторлық келісімдерге қатысты қолданылатын Халықаралық 

Аудит Жүйесі бойынша Тәжірибелік Ережелерді (ХАЖТЕ) білуі және 

есепке алу тиіс. ХАЖТЕ аудиторларға АХС қолдануда басшылықты және 

тәжірибелік көмек көрсетеді. Тиісті ХАЖТЕ бар басшылықты 

қолданбайтын аудитор ХАЖТЕ -де қаралатын Стандарттың қажетті 

шаралары мен негізгі ұстанмдарының қалай орындалатынын түсіндіруге 

дайын болуы тиіс. Аудитор аудитті АХС-та және жеке юрисдикция немесе 

елдің аудиторлық стандарттарына сәйкес жүргізуі тиіс.  

Қаржылық есептілік аудитінің ауқымы – “Аудит ауқымы” термині 

аудитордың пікірі бойынша және АХС сәйкес аудиттің мақсатына жету 

үшін белгілі жағдайларда қажетті болып табылатын аудиторлық шараларға 

жатады. АХС сәйкес аудитті жүргізуде орындау қажет аудиторлық 

шараларды анықтауда аудитор аудитке қолданылатын әрбір Аудиттің 

Халықаралық Стандартының талаптарын орындауы тиіс. Аудитті жүргізу 

барысында аудиторлар АХС-қа сәйкес басқа кәсіби, заңды немесе 

заңнамалық талаптарды орындауы тиіс жағдайлар туындауы мүмкін. АХС 

қаржылық есеп беру аудитін реттейтін жергілікті заңдарды ауыстырмайды. 

Егер мұндай заңдар АХС-тан ерекше болса, жергілікті заңдармен сәйкес 

жүргізілген аудит АХС талаптарына бірден сәйкес келмейді. Аудитор 

аудитті АХС-қа және жеке заңнамаларға немесе елдің аудиторлық 

стандарттарына сәйкес жүргізгенде, аудитке қатысты қолданылатын әрбір 

АХС талаптарын орындауға қосымша аудитор осы заңнама немесе елдің 

сәйкес стандарттарының талаптарын орындау үшін қажетті қосымша 

аудиторлық шараларды орындауы тиіс. Аудитор егер ол аудитке 

қолданылатын барлық Аудиттің Халықаралық Стандарттарының 



13 

 

талаптарын толығымен орындамаса Аудиттің Халықаралық Стандартына 

сәйкестік туралы жарияламауы тиіс.  

Кəсіби скептицизм – Аудитор, қаржылық есептіліктің маңызды 

бұрмалануына әкелуі мүмкін жағдайлардың болуын назарға ала отырып 

аудитті кәсіби скептицизмнің белгілі бір үлесімен жоспарлауы тиіс. Кәсіби 

скептицизм аудитордың алынған аудиторлық дәлелдің шынайылығын 

сыни көзқараспен бағалауын және басшылық пен өкілеттік берілген 

тұлғалардан алынған сұранымдарға жауаптар мен басқа да ақпараттардың, 

құжаттардың сенімділігіне күдік тудыратын және қарсы келетін аудитор 

дәлелдемелеріне сақтанушылықпен қарауын білдіреді. Мысалы, кәсіби 

скептицизм аудит барысында аудитор бақылауына негізделген 

қорытындыларда тәуекелділікті жалпылау, әдеттен тыс жаңғдайларды 

таппау тәуекелділігін төмендету үшін; аудиторлық шаралардың сипатын, 

мерзімі мен көлемін және олардың нәтижелерін бағалау үшін қажет. 

Сұранымдарды жасауда және басқа аудиторлық шараларды орындауда 

аудитор, өкілеттік берген басшылық пен тұлғалардың адалдығы 

болжамына негізделген сенімсіз аудиторлық дәлелдемелерге 

қанағаттанбайды. Осыған сәйкес, аудиторлық пайым негізделетін 

қорытындылар үшін тиісті және жеткілікті аудиторлық дәлелдер алуды 

басшылық ұсынысы ауыстырмайды.  

Ақылға қонымды сенімділік – АХС-ты бойынша аудит тұтас 

қарастырылатын қаржылық есеп беруде елеулі ауытқулар жоқ екеніне 

қатысты ақылға қонымды сенімділікті қамтамасыз ету үшін арналған. 

Ақылға қонымды сенімділік аудиторға тұтас қарастырылып отырған 

қаржылық есептілікте елеулі ауытқулар жоқ екені туралы қорытынды 

жасауға қажетті аудиторлық дәлелдер жинауға байланысты болатын 

тұжырымдама. Ақылға қонымды сенімділік аудит процесіне қатысы 

болады. Бірақ аудитке қатысты шектеулер болады , олар аудитордың 

елеулі ауытқуларды табу мүмкіншілігіне ықпал етеді. Бұл шектеулер 

мынадай факторлармен түсіндіріледі:  

• тесттеуді пайдалану;  

• бухгалтерлік есепті және ішкі бақылауды ( мысалы, сырттай келісу) 

кез келген жүйелеріне тән шектеулер;  

• аудиторлық дәлелдердің көбі табиғатына қарай соңғыдан гөрі 

айқынырақ болып табылады;  

Пікірді қалыптастыру үшін аудитордың атқаратын жұмысы кәсіби 

пікірді қарастырады, мысалы мыналарға қатысты:  

а) аудиторлық дәлелдерді жинауға қатысты, мысалы аудиторлық 

шараларды сипатын, мерзімі мен көлемін анықтауда;  

б)  жиналған аудиторлық дәлелдер негізінде жасалған 

қорытындыларға қатысты, мысалы қаржылық есептілікті даярлауды 

субъект басшылығы жасаған бағалардың ақылға сыйарлығын анықтау;  
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Аудиторлық тəуекелділік жəне маңыздылық – Фирмалар өздерінің 

мақсаттарына жету үшін стратегиялар жасайды және олардың қызмет және 

саласы сипаттамасына, заңдар мен нормативті актілерге, олардың мөлшері 

мен күрделілігіне байланысты олар түрлі бизнес-тәуекелділіктерге душар 

болады. Басшылық осындай тәуекелділіктерді анықтау және қарсы 

әрекеттерді қабылдау жауапкершілігіне ие. Бірақ барлық тәуекелдер 

қаржылық есептілікті дайындаумен байланысты емес. Аудитор тек 

қаржылық есептілікке әсер етуі мүмкін тәуекелділікті қарастырады. Аудит 

қаржылық есеп беру барлық маңызды аспектілер бойынша, қаржылық 

есептіліктің белгіленген тұжырымдама негізіне сәйкес дәл берілген бе 

немесе шындыққа сай және дәл мәлімет береме , сол туралы сенімділікке 

жету үшін аудиторлық дәлелдемелерді алады және бағалайды. Ақылға 

сыйар сенімділік концепциясында аудиторлық пікірдің сәйкес келмеу 

тәуекелділігі болуы мүмкін. Қаржылық есеп беру маңызды бұрмаланғанда 

аудитормен сәйкес емес пікірді беру тәуекелділігі аудиторлық тәуекелділік 

деп аталады. Аудитор, аудит мақсаты сәйкес келетін қолайлы төмен 

деңгейге аудиторлық тәуекелділікті төмендету мақсатында аудитті 

жоспарлауы және орындауы тиіс. Аудитор аудиторлық тәуекелділікті 

аудиторлық пікір негізделетін негізделген қорытынды үшін жеткілікті 

және сәйкес аудиторлық дәлелдемені алу үшін аудиторлық шараларды 

жасау мен орындау арқылы төмендетеді. Ақылға сыйар сенімділік, аудитор 

аудиторлық тәуекелділікті қабылдауға болатын төменгі деңгейге 

төмендеткенде қол жеткізілді деп есептеледі.  

Аудитор елеулі ауытқуларды табуы тиіс және ол жалпы қаржылық 

есептілікке қатысты елеусіз ауытқуларды табуда жауапкершілікке ие емес. 

Аудитор жеке не жалпы анықталған түзетілмеген ауытқулардың әсері 

жалпы қаржылық есептілікке қатысты елеулі бола ма соны анықтайды. 

Маңыздылық және аудиторлық тәуекелділік бір бірімен байланысты (320 

АХС Аудиторлық маңыздылық қараңыз). Жалпы қаржылық есептілікке 

қатысты елеулі ауытқуларды анықтау үшін аудиторлық шараларды жасау 

мақсатында аудитор елеулі ауытқулар тәуекеліділігін екі көзқарас 

тұрғысынан қарастырады: барлық қаржылық есеп беруге қатысты және 

операциялар классы, есеп сальдосы, ашып көрсетумен байланысты 

бекітулер тұрғысынан. 

Аудитор, жалпы қарыжылық есеп берумен байланысты және 

көптеген бекітулерге әсер ететін елеулі ауытқулар тәуекелділігі болып 

табылатын елеулі ауытқулар тәуекелділігін барлық қаржылық есеп беру 

деңгейінде қарастырады. Осындай түрде тәуекелділіктер фирманың 

бақылау ортасымен байланысты (бірақ та бұл тәуекелдер басқа 

факторлармен де, мысалы нашарлаушы экономикалық жағдайлар секілді 

байланысты болуы мүмкін) және оларды операциялар класы, есеп немесе 

ашып көрсету бойынша сальдосы деңгейінде белгілі бекітулермен әрқашан 

байланыстыруға болмайды. Мұндай ортақ тәуекел кез келген бекітулерде, 
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мысалы, басшылықпен ішкі бақылауды мойындамау, елеулі ауытқулардың 

болуы тәуекелділігін ұлғайтатын жағдайларды тудырады. Мұндай 

тәуекелділіктер алаяқтықтан болатын елеулі ауытқулар тәуекелділігінде 

туындайды. Аудитордың барлық қаржылық есептілік деңгейіндегі елеулі 

ауытқулар тәуекелділігіне қарсы әрекетіне маңызды өкілеттіліктер 

жүктелген қызметкерлердің білімін, дағдыларын және қабілеттерін зерттеу 

жатады, сарапшыларды тарту мәселесін; қадағалаудың сәйкес деңгейін 

қоса; және фирманың өз қызметін жалғастыра алу қабілетіне күдік 

тудыруы мүмкін жағдайлар бар ма.  

Аудитордың Қаржылық есептілік үшін жауапкершілік – Аудитор 

қаржылық есептілік бойынша пікірін білдіру мен құру үшін 

жауапкершілікке ие екендігіне қарамастан қаржылық есептілікті дайындау 

мен ұсыну үшін жауапкершілік, қаржылық есеп берудің белгіленген 

тұжырымдама негізіне сәйкес фирма басшылығына, өкілеттік берілген 

бақылаушы тұлғаларға жүктеледі.  

Қаржылық есептілік аудиті басшылықты немесе өкілеттік берілген 

тұлғаларды олардың жауапкершілігінен босатпайды. Қаржылық есептілік 

термині қаржылық ақпаратты құрылымдық беруге жатады, ол әдетте 

есептеу жазбаларынан алынған және фирманың экономикалық ресурстары 

туралы хабарлауға арналған қосымша ескертулерден немесе білгілі бір 

күнге міндетемелерден фирманың қаржылық есеп беруінің тұжырымдама 

негізіне сәйкес уақыт ішіндегі ондағы өзгертулер немес белгілі бір күнге 

міндеттемелердкен тұрады.  

Термин қаржылық есептіліктің толық пакетіне қатысты 

қолданылады, бірақ ол сондай-ақ жеке қаржылық есептілікте, мысалы, 

балансқа немесе табыстар мен шығындар және байланысты ескертулер 

туралы есепке де қолданылады.  

Бұл АХС-да басшылық термині қаржылық есептілікті дайындау және 

ұсыну жауапкершілігіне ие тұлғаларды бөлектеу үшін қолданылады. 

Белгілі бір юрисдикцияның заңды талаптарына байланысты басқа да 

анықтамалар қолданылауы мүмкін.  

Қаржылық есептіліктің тұжырымдама негізінің талаптары қаржылық 

есептің формасы мен мазмұнын және қаржылық есептіліктің толық пакетін 

құраушыны анықтайды.  

Қаржылық есептіліктің белгілі бір тұжырымдама негізі үшін жеке 

қаржылық есеп беру, ақшақ қозғалысы туралы есеп және байланысты 

ескертулер секілді есеп қаржылық есептіліктің толық пакетін құрайды. 

Мысалы, Мемлекеттік Сектордың Бухгалтерлік Есепке алу Халықаралық 

Стандарты ( МСБЕХС), кассалық әдіспен дайындалған Қаржылық есеп, 

МСБЕХС сәйкес мемлекеттік сектор субъектісінің қаржылық есебін 

дайындау мен беруде қаржылық есептіліктің негізі ақша түсімі мен 

төлемдер туралы есеп болып табылатындығын қарастырады. Қаржылық 

Есептілік Халықаралық Стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес дайындалға 



16 

 

Қаржылық есептілік, екінші жағынан, фирманың ақша ағыны ен әрекет 

етуіің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты беруге арналған. ҚЕХС 

сәйкес қаржылық есептіліктің толық пакетіне есептеу саясатының түйіні 

және басқа түсіндірме ескертулер бар табыстар туралы есеп, жеке 

капиталындағы өзгерістер туралы есеп, ақша қозғалысы мен ескертулер 

туралы есеп кіреді.  

Басшылық, қаржылық есептілікті дайындауда және беруде 

қолданылатын қаржылық есептіліктің тұжырымдама негізін анықтауда 

жауапкершілікке ие. Сондай-ақ басшылық қаржлық есептіліктің 

тұжырымдама негізіне сәйкес қаржылық есептілікті дайындау мен беруде 

жауапкершілікке ие. Жауапкершілікке мыналар жатады:  

- алаяқтық немесе қатемен байланысты елеулі ауытқулар жоқ 

қаржылық есептілікті дайындаумен және берумен байланысты ішкі 

бақылауды жасау, ендіру және қолдау  

- сәйкес есептеу саясатын таңдау және қолдану, және  

- берілген жағдайларда қолайлы бухгалтерлік бағалауды іске асыру.  

Қаржылық есептіліктің тұжырымдама негізінің қолайлылығын 

анықтау – Аудитор басшылықпен қабылданған қаржылық есептіліктің 

тұжырымдама негізінің қолайлылығын анықтауы тиіс. Аудитор әдетте, бұл 

келісімді АХС 210 Аудиторлық келісім шарттары сәйкес қабылдау немесе 

қабылдамау туралы шешім шығарудың қолалйлылығын анықтайды. 

Қаржылық есептіліктің қолайлы тұжырымдамалық негізі АХС-да 

“қаржылық есептіліктің қолайлы тұжырымдама негізі” ретінде аталады. 

Аудитор, фирманың қызметін сипатын (мысалы, фирма коммерциялық, 

мемлекеттік сектор немесе коммерциялық емес ұйымның субъектісі болып 

табыла ма) және қаржылық есептіліктің мақсатын назарға ала отырып, 

басшылықпен қабылданған қаржылық есептіліктің тұжырымдама негізінің 

қолайлылығын анықтайды.  

Арнаулы пайдаланушылармен берілген қаржылық ақпаратқа 

талаптарға сәйкес дайындалған қаржылық есептілік. Кейбір жағдайларда 

қаржылық есептіліктің мақсаты арнаулы пайдаланушылардың талаптарына 

сәйкестік болып табылады. Осындай пайдаланушылармен берілген 

ақпараттарға қойылатын талаптар берілген жағдайларда қолайлы 

қаржылық есептіліктің тұжырымдама негізін анықтайды. Арнаулы 

пайдаланушылардың 37-48 параграфтарды енгізу АХС 701 басқа тарихи 

қаржылық ақпараттар бойынша тәуелсіз аудиторлар Есебі (әлі 

анықталмаған) күшіне енгенге дейін кейінгі қалдырылады.  

Қаржылық есептілік үшін белгіленген жалпы қолданыстағы 

қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негізі келесі ережелермен 

сипатталады, олардың нәтижелері пайдаланушылар үшін пайдалы 

қаржылық есептілікте берілген ақпаратта беріледі:  

 (а) Сәйкестілік - қаржылық есептілікте берілген ақпарат фирманың 

сипатына және қаржылық есеп мақсатына сәйкес келеді. (Мысалы, жалпы 
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қолданыстағы қаржылық есептілікті дайындаушы коммерциялық ұйым, 

сәйкестігі талаптарға сәйкес келу үшін қажет ақпарат ретінде бағаланады, 

экономикалық шешім қабылдауда көптеген пайдаланушылар үшін 

қолайлы. Әдетте бұл талаптар коммерциялық ұйымнң қаржылық жағдайы, 

әрекет етуі мен ақша ағынын тура ұсынумен орындалады).  

(б) Толықтық - қаржылық есептілікті нақты ұсынуға әсер етуі мүмкін 

операциялар мен оқиғалар, есептер мен ашып көрсетулер айырымы қате 

жіберілмейді.  

(в) Сенімділік - қаржылық есепте берілген ақпарат;  

(і) Тек заңды нысанды ғана емес оқиғалар мен операциялардың 

экономикалық негізін көрсетеді,  

(іі) ұқсас жағдайларды пайдалануда келесі бағалаулардағы 

есептеулерде көрсетулер мен ашып көрсетулер көрсетіледі.  

(г) Бейтараптылық - қаржылық есептілікте берілген қаржылық 

есеппен дайындалған ақпараттары қасақана емес және шынайы түрде 

берілген ақпарат мазмұны;  

(д) түсініктілік - қаржылық есептіліктегі ақпарат түсінікті, тегіс 

қамти алады және ажыратыла алмайтын түсінік емес.  

Жеке талаптарға сәйкес келуі үшін жасалған бухгалтерлік есептің 

дәстүрлі ережелерінің конгломерациясы көптеген пайданалушылар үшін 

қолайлы талаптарға жауап беретін қаржылық есептілікке арналған 

қаржылық есептіліктің белгіленген тұжырымдамалық негізі ретінде 

саналмайды.  

Қаржылық есептілікте қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық 

негізін сипаттауға маңызды операциялар мен басқа маңызды жағдайларға 

қатысты қаржылық есептілікті және есептеу саясатын дайындау негізі 

туралы ақпарат кіреді.  

Аудитор бухгалтерлік есептің дәстүрлі ережелерін Бухгалтерлік 

Есептің Халықаралық Стандарттары бойынша Кеңеспен таратылатын 

ҚЕХС секілді қолайлылыққа қарастырылатын бар тұжырымдамалық 

негіздің талаптарымен салыстыра алады. Шағын фирма аудиті үшін 

аудитор бухгалтерлік есептің дәстүрлі ережелерін стандарттарды 

жасаушы-ұйымдар ретінде уәкілетті немесе мойындалған фирмалармен 

арнайы жасалған қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негізімен 

салыстыруға шешім қабылдай алады. Аудитормен осындай салыстыру 

жүргізілгенде және айырмашылықтар анықталғанда басшылықпен 

қабылданған бухгалтерлік есептің дәстүрлі ережелері қаржылық 

есептіліктің тұжырымдамалық негізін беруі, айырмашылықтардың пайда 

болу себебін есепке алуы және бухгалтерлік есептің дәстүрлі ережесін 

қолдану дәл емес қаржылық есептілікке әкелуі анықталады. Аудитор 

басшылықпен қабылданған қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық 

негізі қолайсыз деп шешім қабылдағанда, аудитор келісім мен аудиторлық 

есепті қабылдаудың салдарын қарастыру тиіс.  
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Бақылау сұрақтары:  

1. Қаржылық есептіліктегі аудит дегенді қалай түсінесіз? 

2. Қаржылық есептілікке жауаптылық туралы айтып беріңіз? 

3. Келісім-шарт туралы хат жөнінде айтып беріңіз? 

4. Концептуалды негізге келісім дегенді қалай түсінесіз? 

5. Алаяқтыққатәсілдеме және анықтама туралы ойыңызды айтыңыз? 

6. Аудиттағы шектеулерді атаңыз? 
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3 дəріс конспектісі: Тəуекелді  бағалау  жəне тəуекелді  бағалау 

кезіндегі жауапты іс-əрекет(300-499 ХАС). 

Дəріс мақсаты – Халықаралық аудит стандарттары негізінде 

тәуекелді бағалау кезіндегі жауапты іс-әрекеттерді анықтау 

Кілтті сөздер: аудит, баға тәуекелдігі, аудиторлық процедуралар, 

аудиторлық субъектілер, бақылау құралдары, ішкі бақылау. 

Дəріс сұрақтары 

1. Аудиттің маңыздылығы 

2. Аудиторлық шаралар нәтижелерін талдау кезінде маңыздылықты 

бағалау 

3. Баға тәуекелділігі бойынша аудиторлық процедуралар 

4. Бірлестіктердің қызметін пайдаланатын аудиторлық 

субъектілердің сұрақтары 

5. Басшылық рұқсаты бойынша активтерге қол жеткізу  

 

 

Дəріс мазмұны 

АХС 300 «Қаржылық есептілік аудитін жоспарлау» 2004 жылғы 

маусымда шыққан 300 АХС шағын кәсіпорындардың аудиті бойынша 2004 

жылдың 15 желтоқанынан бастап жүргізілген қаржылық есептілік аудитіне 

қатысты ерекше ережелерден құралған. АХС 315: Субьект пен оның 

ортасын түсіну және маңызды бұрмалаулар тәуекелін бағалау. 2003 жылғы 

қазанда шыққан 315 АХС шағын кәсіпорындардың аудиті бойынша 2004 

жылдың 15 желтоқанынан бастап жүргізілген қаржылық есептілік аудитіне 

қатысты ерекше ережелерден құралған.  

320 АХС «Аудиттің маңыздылығы». “Маңыздылық” «Қаржылық 

есептілікті жасау мен өткізудің тұжырымдамалық негізінде» Бухгалтерлік 

есептің Халықаралық стандарты бойынша кеңесте былайша анықталған: 

“Қаржылық есептеме негізінде қабылданған тұтынушылардың 

экономикалық шешімдеріне ақпараттың қажетігі және бұрмалануы әсер 

еткен жағдайда ақпарат маңызды болады. Осылайша маңыздылық ақпарат 

немесе қажеттіліктің ерекше жағдайларда жіберілуі мен бұрмалану кезінде 

бағаланатын құнына байланысты. Сонымен, маңыздылық бастапқы немесе 

шығу нүктесі ретінде қарастырылады. Ол пайдалы болу үшін ақпараттың 

басты сапалық сипатамасы болады. Жоспарлау кезеңі  

 Аудитті жоспарлау мақсаты үшін, әдетте маңыздылық деңгейін 

сапалық және сандық сипаттамасы тұрғысынан бағалау керек. 

Маңыздылықты алдын-ала бағалаудың мақсаттарының бірі болып, 

аудитордың аудит стратегиясын дайындауда қаржылық есептіліктің 

маңызды бөліктеріне ерекше назар аударуы болып табылады. 

Маңыздылықты сандық әдістердің көмегімен анықтау бойынша жалпы 

қабылданған стандарттардың жоқтығына байланысты аужитор әрбір жеке 

жағдайда өзінің кәсіби біліктілігін пайдаланады.  
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Маңыздылықтың сандық бағалауда қолданылатын әдістің біріне 

сәйкес қаржылық есептіліктің базалық көрсеткішінен белгілі бір пайыздық 

үлес алынады. Мұндай көрсеткіштерге төмендегілер кіреді:  

- Салық салуға дейінгі кіріс немесе шығыс ( қажет болған жағдайда 

иегер-менеджерге төленген сыйақы секілді нормативтік шығыстардан тыс 

табысты өқса алғанда);  

- Сатудан түскен пайда;  

- Баланстық есеп қорытындысы.  

 Көп жағдайда шағын кәсіпорындар аудиті кезінде қаржылық 

есептіліктің алғашқы нұсқасы аудиторға тексерудің алғашқы кезеңінде 

берілмейді. Мұндай жағдайда 614 аудитор қолда бар ақпаратқа жүгінеді. 

Қолда бар болса аудитор осы жылғы баланстық есеп жобасын пайдалана 

алады. Көбінесе «осы жылғы сатудан түскен кірістің» есебі туралы 

ақпаратты табыс ( шығыс) туралы немесе баланстық есеп қорытындысы 

туралы ақпаратқа қарағанда алу анағұрлым жеңіл. Маңыздылықты алдын 

ала бағалаудың жалпыға бірдей қабылданған әдісі ретінде өткен жылғы 

қаржылық есептілікті бір жыл ішінде болған өзгерістермен қоса аудит 

нәтижелерінің маңыздылық деңгейін есептеу болып табылады.  

Маңыздылықты салық салуға дейінгі қаржылық нәтиженің пайыздық 

үлесінің негізінде бағалау субъект шығынсыз қаржылық нәтижеге жеткен 

кезде қолданылмайды. Мұндай кезде маңыздылық деңгейі төмендеп, 

аудиторлық шаралардың негізделмеген көлемі артады. Бұл жағдайда 

аудитор сатудан немесе баланс валютасынан түскен пайданың пайыздық 

үлесін пайдалана алады. Сонымен қатар, маңыздылықты бағалау 

қаржылық нәтижелердің өткен кезеңдегі деңгейі мен әдеттегі деңгейіне 

қарай жүзеге асырылады. Маңыздылықтың бірыңғай көрсеткіштерін 

анықтаумен қатар, аудитор барлық қаржылық есептілік үшін маңыздылық 

деңгейін бухгалтерлік есептің жекелеген есеп шоттары, операциялар 

сыныптары мен анықталған мәліметтерге қатысты бағалайды.  

Аудиторлық шаралар нəтижелерін талдау кезінде 

маңыздылықты бағалау. Аудитті жоспарлау мақсатында маңыздылықты 

бағалауға қолданылатын әдістің түріне қарамастан, аудитор аудиторлық 

шаралар нәтижелерін бағалау үрдісінде маңыздылыққа қайта бағалау 

жүргізіледі. Мұндай қайта бағалау негізінде аудит жүргізу барысында 

алынған ақпараттар мен барлық келісілген түзетулер енгізілген қаржылық 

есептіліктің соңғы нұсқасы кіреді.  

Есептілікті тапсыру барысында маңыздылық деңгейі сандық 

көрсеткіштерге есептеледі. Нақты бір алғашқы шаманың орнына шамалар 

диапазоны қолданылады, соның аясында аудитор өзінің кәсіби пікірін 

білдіреді. Диапазонның жоғары шегінен асатын өлшемдер маңызды болып 

есептеледі, ал, диапазонның төменгі шегінен кем баға маңызды емес деп 

танылады. Сонымен қоса, екеуі де сапалық факторларды есепке алғанда 

жүзеге асырылмауы мүмкін.  
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Аудитті жоспарлау кезінде маңыздылықты сандық бағалау 

тұрғысынан пайдаланғанына қарамастан, аудитор өз пікірін білдіргенде 

қаржылық есептілікті бұрмалаудың тек сандық ұғымына емес, сапалық 

сипаттамасына да назар аударады.  

330 АХС: Аудит шаралары және бағаланған тәуекелге жауап 2004 

жылғы қазанда шыққан 330 АХС шағын кәсіпорындардың аудиті бойынша 

2004 жылдың 15 желтоқанынан бастап жүргізілген қаржылық есептілік 

аудитіне қатысты ерекше ережелерден құралған.  

АХС 400 “Тәуекелдікті бағалау мен Ішкі Бақылау” 2004 жылы 

желтоқсанда АХС 315 “Субъектіні және оның ортасын түсіну және 

маңызды ауытқулар тәуекелдігін бағалау” мен 300 АХС “Бағаланған 

тәуекелдіктерге жауап ретінде аудиторлық шаралар” күшіне енген күннен 

бастап өзгертілді.  

• Операциялар субъект басшылығының жалпы немесе ерекше 

нұсқауымен сәйкес іске асырылады (59-61 - тарау).  

• Барлық операциялар жедел және басқа жағдайларға сәйкес 

есепшоттарда және есептеудің тиісті уақытында дұрыс сомаға, қаржылық 

есептіліктің қолданыстағы тұжырымдамалық негізіне сәйкес қаржылық 

есептілікті дайындау мүмкіндігін беру үшін бекітіледі (62 және 63 тарау). 

Активтерге қол жеткізуге тек субъект басшылығының өкімі бойынша 

рұқсат етіледі (64 және 65 - тарау).  

• Тіркелген акциялар белгілі бір уақыт аралығында қолданыстағы 

активтермен кез келген сәйкес келмеушілікке қатысты тиісті шараларын 

қабылдаумен салыстырылады. (66 - 67 - тарау). Әрбір осы мақсатқа 

қатысты аудит мәселелері келесі тарауларда қарастырылады.  

• Банктерге қатысты, ішкі бақылаудың ары қарайғы мақсаты банктің 

өзінің реттеуші және оның қамқоршылық қызметімен байланысты 

фидуциарлы міндеттерін бірдей орындауды қамтамасыз етумен 

қорытындыланады. Аудитор тек қаржылық есептіліктің маңызды 

ауытқуына әкелуі мүмкін осындай міндеттерге кез келген 

сәйкессіздіктерден басқа мұндай міндеттермен тікелей айналыспайды.  

Операциялар басшылықтың жалпы немесе ерекше өкіміне сәйкес 

орындалады.  

 Банктегі ішкі бақылау жүйесі үшін жалпы жауапкершілік банк 

операцияларына басшылық ету жауапкрешілігне ие басшылық өкілеттігі 

берілген тұлғаларға жүктеледі. Бірақ та, банк операцияларының кең 

көлемін және оның объектілерінің таралуын есепке ала отырып, шешімді 

қабылдау бойынша келісімдер орталықсыздандырылмаған болуы тиіс, ал 

маңызды операциялармен айналысу өкілеттіліктері басшылармен және 

түрлі деңгейдегі қызметкерлермен бөлінген және өкілеттік берілуі тиіс. 

Мұндай қызметтерді бөлу және өкілеттік беруді ақша несиесінде, 

қазынашылықта және ақша аударымдарында кездестіруге болады, онда, 

мысалы, төлем туралы өкім сенімді хабар арқылы жіберіледі. Мұндай банк 
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операцияларының өзіндік ерекшеліктері өкілеттік берудің құрылымдық 

жүйесін ендіруді талап етеді, ол ресми анықтау мен құжаттамалық 

ресімдеуге әкеледі:  

а) арнаулы операциялармен жұмыс істей алатындар үшін,  

б) өкілеттікті беру шараларын сақтау; және  

в) жеке қызметкер немесе басшылар пайдалана алатын сомалар 

шектеулері, сондай-ақ сәйкес келетін өкілеттіктер үшін болуы мүмкін 

талаптар.  

Басшылық өкілеттігі берілген тұлғалар, банк тәуекелділігінің түрлі 

деңгейінің мониторингі үшін сәйкес шаралардың болуын қамтамасыз етуі 

тиіс, тек банк ішінде ғана емес, банктің бөлімдері мен филиалдарының 

түрлі қызметтеріне де қатысты.  

 Қол жеткізуді шешу бақылауды тексеру аудитор үшін банк 

саясатымен операцияларды орындау сәйкестігін қарастыруда аудитор үшін 

маңызды құрал болады. Мысалы, ақша несиесі жағдайында, қаражат 

төлемі алдында сәйкес несиені бағалау шарасынан өту фактісін анықтау 

қажет. Аудитор әдетте операцияның әр түрлерінде банк тәуекелдігі 

деңгейін шектеулерді табады. Бақылау сұрақтамаларын жүргізуде аудитор 

бұл шектеулердің сақталуы және басшылықтың сәйкес деңгейінің 

лауазымды тұлғаларымен бұл шектеулердің шектен шығу фактілерінің 

уақытылы хабарлануын анықтайды.  

 Аудит болашағы тұрғысынан банк жазалау шараларын бақылаудың 

тиісті әрекет етуі қаржылық есепті жасау күні немесе оған жақын күні 

жасалған операцияға қатысты ерекше маңызды. Мұның себебі 

операцияның барлық қырлары бойынша іске асырылған немесе сатылып 

алынған активтер немесе тигізілген залалдардың бағасы бағаланатын 

дәлелдердің жетіспеуі болады. Мұндай операциялардың мысалы ретінде 

қарыз алушы негізгі сома мен пайыздарды төлемеген мерзім мен несиенің 

аяқталуынан кейін ерекше бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату 

міндеттемелері болады.  

 Қаржылық есептілікті қаржылық есеп берудің қолданылатын 

тұжырымдамалық негізіне сәйкес дайындалуын анықтау үшін барлық 

операциялар мен басқа да жағдайлар толық сомасын көрсетумен және 

сәйкес кезеңімен бірден тиісті есепшоттарға кіргізіледі.  

 Субъект басшылығымен пайдаланылатын ішкі бақылауды 

қарастыруда барлық операциялар мен басқа жағдайларды тиісті есептеуді 

қамтамасыз ету үшін аудтор банк ортасында ерекше маңызды болатын 

факторларды назарға алады. Оларға келесілер жатады:  

 • Банктер жеке немесе жиынтықта ақшаның мол сомасын құрайтын 

операциялардың үлкен көлемімен айналысады. Осыған сәйкес, банкке 

белгілі бір кезеңде банк үшін зерттелген және ең аз шығынмен түзетілуі 

тиіс қателер мен алшақтауларды анықтауға мүмкіндік беретін баланстық 

және салыстыру есептерін дайындау қажет. Мұндай шаралар 
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операцияларды төлеу мерзімі және тәуекелдік деңгейіне, операция көлемі 

мен сипатына тәуелді сағаттық, күндік, апталық және айлық негізде 

жүргізілуі тиіс. Бұл салыстырып тексерулердің мақсаты ақпараттық 

технологиялардың күрделі біріктірілген жүйелері арқылы операцияларды 

өңдеудің толықтығын қамтамасыз ету, ал салыстырып тексерулердің өзі 

осы жүйелермен автоматты түрде орындалады.  

 • Көптеген банк операциялары бухгалтерлік есептің 

мамандандырылған ережелерінің пәні болып табылады. Банкте, басшылық 

және сыртқы есеп үшін тиісті қаржылық ақпаратты дайындауда сол 

ережелерді қолдануды қамтамасыз ету үшін бақылауды тексерудің дайын 

шаралары болуы тиіс. Мұндай бақылауды тексеру шараларының мысалы 

шетелдік валютаны ауыстыру курсының нарықтық қайта бағалануына 

және барлық жұмсалмаған табыстар мен залалдарды есептеуді қамтамасыз 

ету үшін бағалы қағаздарды сатып алу мен сату бойынша міндеттемелерге 

әкелетін факторларды алуға болады.  

• Кейбір банктік операцияларда оларды қаржылық есепте ашып 

көрсету туралы талап қойылмауы мүмкін ( мысалы, қаржылық есептіліктің 

тұжырымдамалық 654негіздерін баланстан тыс есеп баптары ретінде 

қарастыруға рұқсат етілетін операциялар). Сол себепті, мұндай 

операциялардың есебі мен мониторингін субъект басшылығына қажетті 

бақылау дәрежесін беретін және олардың ережелеріндегі кез келген 

өзгерісті жылдам анықтауға мүмкіндік беретін және табыстар мен 

шығындар тізіліміне енгізуді қажет ететін операциялармен қамтамасыз ету 

мақсатында бақылауды тексеру шаралары болуы тиіс.  

• Аудитор бухгалтерлік есеп пен ілеспелі ішкі бақылау шараларына 

қажетті өзгертулердің енгізілуін ескереді.  

 • Жұмыс күні соңына айырым жүйелер арқылы өңделген 

операциялар көлемін немесе жұмыс күні бойынша шығындарға банктің ең 

көп тәуекелдігін көрсете алады. Бұл шетелдік валютаны және бағалы 

қағаздарды ауыстырумен байланысты операциялар бойынша мәліметтерді 

өңдеуде және жүргізуде маңызды. Бұл салалардағы бақылауды бағалау ең 

жоғары көлем немесе банктің жоғары қаржылық тәуекелдігі кезеңі 

барысында бақылауды қолдау қабілетін ескереді.  

• Банк операцияларының көпшілігі олар іштей де, клиенттер және 

серкітестермен де салыстырып тексеріле алатындай тіркелуі тиіс. Жеке 

операциялар бойынша тіркелуі және сақталуы тиіс бөлшектер деңгейі банк 

басшылығына, операциялар бойынша серіктестерге және клиенттерге сома 

мен шарттардың нақтылығын тексеруге мүмкіндік беруі тиіс. Мұндай 

бақылаудың мысалы ретінде шетелдік валютамен сауда шектерін 

операторларды шектердің серіктестерден түсетін растаулармен сәйкес 

келуін салыстырып тексеру бойынша операцияға операторды қатыстырмай 

үздіксіз салыстырып тексеруді алуға болады.  



24 

 

 АТ және ЭП жүйелерін экстенсивті пайдалану аудитормен 

бухгалтерлік есеп және ілеспелі ішкі бақылау жүйелерін бағалауға 

маңызды әсер етеді. 400 АХС, 401 АХС “Компьютерлік ақпарат жүйесі 

ортасында аудитті жүргізу” және 1008 ХАТЕ “Тәуекелдікті бағалау мен 

ішкі бақылау – КАЖ мәселелері мен ерекше қырлдарында” 5 АТ бағалау 

қырлары бойынша басшылық беріледі, ақпарттық технологиялар 

мәселелеріне арналған басқа ХАТЕ жағдайларына ұқсас. Аудит 

шараларына жүйені жасау мен түрлендіруге, қол жеткізу мен мәліметтерді 

енгізу жүйесіне, байланыс желісінің қауіпсіздігіне және ойда болмаған 

жағдайларды жоспарлауға әсер ететін бақылауды бағалау жатады. Мұндай 

мәселелер банк ішіндегі ҚЭА операцияларына да жатады. ҚЭА және басқа 

банк операцияларының тәуелсіздік дәрежесінен шыға отырып, аудитор 

операция алдындағы қадағалауға, баланс күнінен кейінгі оқиғаны растау 

мен шараларды салыстырып тексерудің тұтастығын бағалауға қосымша 

мән береді. Мұнда қызмет көрсетуші тарап аудиторларының есебі 

жарайды. 402 АХС-та аудитормен мұндай есептерді қарастыру бойынша 

басшылық беріледі.  

 Басшылық рұқсаты бойынша активтерге қол жеткізу  

 Көбінесе банк активтері тез аударылатын болады, сонымен қоса 

олардың бағасы қымбат және сақталуы тек физикалық шараларға 

байланысты кепілдік бола алмайтын  

 400 АХС, 401 АХС “Компьютерлік ақпарат жүйесі ортасында 

аудитті жүргізу” және 1008 ХАТЕ “Тәуекелдікті бағалау мен ішкі бақылау 

– КАЖ мәселелері мен ерекше жақтары” 2004 жылы желтоқсанда 315 АХС 

“Субъектіні, оның Ортасын үсіну және Маңызды Ауытқулар Тәуекелдігін 

Бағалау” және 330 АХС “Бағаланатын Тәуекелдіктерге жауап ретіндегі 

Аудиторлық Шаралар” күшіне енгенде өзгертілді.  

 Сондықтан, активтерге қол жеткізу тек банк басшылығының өкіміне 

сәйкес рұқсат етілсе, банк бақылаудың келесі түрлерін пайдаланады:  

• АТ мен ҚЭА жүйелеріне тек өкілетті тұлғалардың қол жеткізу 

мақсатында біріккен қол жетімділіктің паролі мен жүйесі.  

 • Бухгалтерлік есеп пен қол жетімділікті енгізуге байланысты 

қызметті бөлу (есепті жүргізуге жауапты қызметкер ғана қол жеткізетін 

және тез алатын операцияларды растаудың компьютерлендірілген 

есептерін қоса).  

• Үшінші тараптың растауын жиі алу және тәуелсіз мамандар 

активтері баптарын салыстырып тексеру.  

 Аудитор бұл бақылаудың әрқайсысы қызметінің тиімділігін 

тексереді. Алайда, сомаларды аударудың маңыздылығы мен санатын 

есепке ала отырып, аудитор растау және салыстырып тексеру шараларын 

жылдың аяғында қаржылық есептілікті дайындаумен байланысты 

тексереді.  
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Еске сақталған активтер бар активтермен нақты уақыт кезеңінде кез 

келген сәйкессіздікке қатысты тиісті шараларды қолдану арқылы 

салыстырылады.  

 Банк операция жүргізетін активтердің қомақты сомасы, жасалған 

мәмілелердің көлемдері, нарық бағасының ауытқуы нәтижесінде 

активтердегі мүмкін болатын өзгерістер және қол жеткізу мен бақылауды 

шешу бойынша үздіксіз операцияларды растаудың маңыздылығын 

салыстырып тексеру бақылауы бойынша жиі операцияларды жүргізу 

қажеттігін тудырады. Бұл әсіресе маңызды:  

 а) Айналым қаражаттары түріндегі активтер, қолма қол ақша, 

ұсынушыға бағалы қағаздар және салымдар, сондай-ақ қателер мен 

алшақтауларды жылдам табуда (ақша нарығы бойынша операциялар 

араласқан жердегі күнделіктің болуы мүмкін) сәтсіздіктер өтелмейтін 

залалдарға әкелуі мүмкін басқа мекемелермен бағалы қағаздармен сауда 

секілді: бақылау мақсатына қол жеткізу үшін қолданылатын салыстырып 

тексеру шаралары, әдетте, үшінші тараптың есептеуі мен растауы негізінде 

жүргізіледі.  

 б) Құны бағалау үлгісі немесе сыртқы нарық бағасы негізінде 

анықталатын активтер, мысалы, бағалы қағаздар және шетелдік валютаны 

ауыстыру бойынша келісім-шарттар; және  

в) Клиенттер атынан сақталатын активтер.  

 Банктік салыстырып тексеру бақылауының тиімділігін бағалау 

бойынша аудиторлық стратегияны жасауда аудитор келесі факторларды 

ескереді:  

• Салыстырып тексеруді талап ететін есеп шоттар және оларды 

салыстырып тексерулерді жүргізудің қажетті жиелігі;  

Аудитор негізінен құжаттарды ресімдеуге, бақылау құралдарын 

салыстыруды бағалау мен сұрақтама жүргізуге ерекше назар аударғаны 

жөн; және 656 Ішкі бақылау жұмысы да осы бағытта жүргізіледі. 

Сондықтан аудитор сыртқы аудитор жұмыстары нәтижесін пайдалана 

алады.  

 • Салыстырып тексеру есептері өзінің нәтижелері бойынша 

жиынтықты болатындықтан, салыстырып тексеру есептерінің көпшілігі 

жылдың соңғы күндерінде тексерілуі мүмкін, аудитормен қолдану үшін 

ыңғайлы болатын күнге дайындалған деген болжаммен және аудитордың 

салыстырып тексеру бақылауы шарасының тиімділігіне қанағаттануы 

қажет.  

• Салыстырып тексеру барысында аудитор кейбір баптардың сол 

кезеңде тексерілмейтін және қарастырылмайтын есепшоттарға 

аударылмауына көз жеткізуі тиіс.  

 Бақылау құралдарының үлгілері  

 Осы Ережелерге берілген 2 - қосымшада қазынашылықта, саудада 

және банкпен несие беру бойынша операцияларда анықталған растауды, 
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есеп жүргізуді, қол жеткізу мен салыстырып тексеруді бақылау үлгілері 

берілген.  

Ішкі бақылау жүйелеріне тəн шектеулер  

400 АХС аудитормен ішкі бақылауды анықтауда, құжаттық 

ресімдеуде және сұрақтама жүргізуде сақталуы тиіс шаралар сипатталған. 

Бұл шараларды орындауда аудитор ішкі бақылаудың ажырамас шектеулері 

туралы білуі тиіс. Ажырамас тәуекелдіктің және бақылау тәуекелдігінің 

бағаланатын деңгейлері аудитор шараларды орныдау қажеттілігінен бас 

тартатындай төмен болмауы керек. Ажырамас тәуекелдік пен бақылау 

тәуекелдігінің бағаланған деңгейіне тәуелсіз аудитор маңызды есепшот 

айырымдары және келісім сыныптары бойынша кейбір шараларды 

орындайды.  

 Орта факторларының әсерін қарастыру  

 Ерекше бақылау шарасының тиімділігін бағалауда аудитор ішкі 

бақылау әрекет ететін ортаны ескереді. Қарастырылуы тиіс кейбір 

факторларға келесілер кіреді.  

• Банктің ұйымдастырушылық құрылымы және өкілеттік пен 

міндеттеме беру әдістері.  

 • Басшылық тарапынан бақылау сапасы.  

 • Ішкі аудиттің көлемі мен тиімділігі.  

 • Тәуекелдіктер мен жүйе сәйкестіктерін басқару көлемі мен 

тиімділігі.  

 • Негізгі қызметкерлердің біліктілігі, құзыреттілігі және адалдығы.  

 • Қадағалау органдары тарапынан тексеру сипаты мен көлемі.  

657 Маңыздылығы бойынша тексеру шараларын орындау  

Ажырамас тәуекелдік және бақылау тәуекелдігінің деңгейін бағалау 

нәтижесінде аудитор есепшот бойынша жеке айырым мен операциялар 

санатына қатысты жүргізілетін сұрақтамалардың сипатын, мерзімін және 

көлемін анықтайды. Бұл сұрақтамаларды жоспарлауда аудитор ішкі 

бақылаудың банктік жүйесін құруда әсер еткен тәуекелдіктер мен 

факторларды назарына алады. Сонымен қатар, аудитор назарын аударған 

тәуекелді өңірлер үшін маңызды мәнге ие аудиторлық пайымдаулар 

қатары бар. Бұл мәселелер келесі тарауларда қарастырылады.  

500 АХС “Аудиторлық Дәлелдерде” қаржылық есептілікке: әрекет 

ету, құқықтары мен міндеттері, үзінділер, толықтығы, бағалау, өлшеу, 

ұсыну мен анықтау кіреді.  

Банктің қаржылық есептілігін аудиторлық тексеру барысында 

толықтықты растауға атап айтқанда міндеттемелерге қатысты 

сұрақтамалар өте маңызды. Басқа коммерциялық субъектілердің 

міндеттемелері бойынша аудиторлық жұмыстың көп бөлігі өзара жиынтық 

туралы маңыздылық бойынша шараларды қолданумен орындалуы мүмкін. 

Банк операциялары сауданың тұрақты цикліне ие емес, ал өзара 

жиынтықтар әрқашан жедел дәлелді бере алмайды. Қомақты активтер мен 
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міндеттемелер өте тез түзілуі және сатылуы мүмкін және егер олар 

жүйемен бақыланбаса, жіберіліп алынуы мүмкін. Мұндай жағдайларда 

үшінші тараптың растаулары мен бақылау сенімділігі маңызды рөл 

атқарады.  

Жоғарыда келтірілген растауларды тексеру үшін аудитор келесі 

әрекеттерді іске асыра алады:  

а) Инспекция  

б) Бақылау  

в) Сауалдама мен растау  

г) Есептеу  

д) Талдамалы шаралар  

Банктің қаржылық есебі аудитінде тексеру, сауалдама мен растау, 

есептеу мен талдамалы шаралар ерекше назар аударуды талап етеді.  

Бақылау сұрақтары:  

1. Аудиттегі алдын-ала жұмыс дегенді қалай түсінесіз? 

2. Аудиттегі жоспарлау туралы айтып беріңіз? 

3. Аудиторлық тәуекелділіктердің байланысы туралы ойыңызды 

айтыңыз? 

4. Аудиторлық процедуралар дегеніміз не? 

5. Жеткіліктілік және келісімділікті қалай түсінесіз? 

6. Аудиттеу және құжаттылықтуралы айтыңыз? 
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4 дəріс конспектісі: Аудиторлық дəлелдеулер (500-599 ХАС) 

Дəріс мақсаты –Халықаралық аудит стандарттары негізінде 

аудиторлық дәлелдемелерді жинауды үйрену 

Кілтті сөздер: аудиторлық дәлелдеулер, аудиторлық және 

талдамалық процедура, аудиторлық таңдау, ашық құн аудиті, байланыс 

жақтар, субъект. 

Дəріс сұрақтары 

1. Аудиторлық дәлелдемелер туралы түсінік және жіктелуі  

2. Аудиторлық процедуралар. Талдамалық процедуралар. 

3. Аудиторлық таңдау және талдамалы тестілеудің басқа да 

процедуралары. 

4. Есеп айырысу бағаларының аудиті 

5. Бағаның әділетті және ашық құнының аудиті 

6. Байланыс жақтар. 

7. Субъектінің жетекшілігі. 

 

 

Дəріс мазмұны 

«Аудиторлық дәлелдер» - аудиторлық нәтижеге негiзделетiн 

қорытындыларды тұжырымдау барысында аудитор алатын ақпарат. 

Аудиторлық дәлелдерге қаржылық есептілік негiзiнде жататын және де 

басқа көздерден ақпаратты растайтын бастапқы құжаттар мен тiркеу 

жазбалары кiредi. Аудиторлар барлық ақпаратты қарастыруы мүмкін емес. 

Өзінің табиғаты бойынша жинақтылық дәлел болып табылатын 

аудиторлық дәлел аудит уақытылы орындалған аудиторлық шаралардан 

алынған аудиторлық дәлелді және басқа көздерден, мысалы клиентті 

қабылдау мен келісімді жалғастыру бойынша алдынғы аудиттер мен 

шаралардан алынған аудиторлық дәлелді қамти алады. 

Аудиттiң халықаралық стандартының (АХС) мақсаты стандарттар 

белгілеу және қаржылық есептілік аудитiнде алынатын аудиторлық 

дәлелдердiң саны мен сапасына қатысты, сонымен қатар аудиторлық 

дәлелдер алу мақсатында орындалатын шараларға қатысты нұсқау беру. 

Аудитор аудиторлық қорытындыларды негiзделетiн саналы түрде 

қорытындыларды қалыптастыру мақсатында жеткiлiктi тиiстi аудиторлық 

дәлелдер алуы керек. 

Аудиторлық дәлел ұғымының тіркеу жазбалары бастапқы жазбалар 

мен растаушы жазбалардан тұрады, мысалы чектер мен қорларды 

электронды ауыстыру жазбалары; инвойстар; келісім-шарттар; бас және 

талдау кітаптары, қаржылық есептілікті журналдық салыстырымдар және 

басқа түзетулер; шығындарды, есептерді салыстырулар мен ашуларды 

көрсететін жинақты сызба - кестелер. Олар тіркеу жазбаларында 

инициациаланады, көрсетіледі, электрондық түрде өңделеді және есеп те 

электронды түрде беріледі. Бұдан басқа есептік жазбалар деректерді 
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тарататын және субъектінің қаржылық есептілігін берудің барлық 

аспектілеріне қызмет көрететін кіріктірілген жүйенің, сәйкестік 

талаптарының қамтуы мүмкін.Басшылық субъектінің тіркеу жазбаларына 

негізделіп қаржылық есептілікті дайындауына жауапкершілікте болады. 

Аудитор тіркеу жазбаларын тестеу, мысалы, талдау мен шолу, қаржылық 

есептілік барысында қайталанатын шаралар арқылы кейбір аудиторлық 

дәлелдерді алады. Мұндай аудиторлық шаралардың орындалуында 

аудитор тіркеу жазбаларының қаржылық есептілікпен келісілетінін 

анықтайды. Бірақ қаржылық есептілік бойынша аудиторлық пікір 

негізделетін есептік жазбалардың өздері жеткілікті аудиторлық дәлелдерді 

бермейтіндігінен аудитор өзге де аудиторлық дәлелдерді алуы тиіс. 

Аудиторлық дәлелдің сапасы ретінде қолданылатын басқа ақпаратқа 

үшінші жақтарды растайтын кездесулер хаттамасы; талдаушылар есебі; 

бәсекелестер бойынша салыстыру мәліметтері; бақылау туралы нұсқаулық; 

аудиторлық шаралардан алынған ақпарат, сұрау, байқау және 

инспекциялау, аудитор әзірлеген немесе аудитордың қолы жетерлік және 

аудиторға негізделген қорытындылыр жасауға мүмкіндік беретін өзге де 

ақпараттар жатады. 

Жеткiлiктi тиiстi аудиторлық дәлелдер - бұл аудиторлық дәлелдердiң 

сандық шамасы; сәйкестiлiк болса бұл - аудиторлық дәлелдiлiктiң, 

олардың нақты бiр пайымдауға қатыстырелеванттылығының және де олар 

сенiмдiлiктiң сапалық шамасы. Әдетте аудитор соңғыдан гөрi сенерлiк 

аудиторлық дәлелдерге сүйенудi қажет деп санайды және сипаты түрлi 

аудиторлық дәлелдер жинайды немесе бiр пiкiрдi растау үшiн түрлi қайнар 

көздерiн пайдаланады. Қажетті аудиторлық дәлелдер санына бұрмалаулар 

тәуекелділігі (тәуекелділік жоғары болса, аудиторлық дәлелдер де көп 

мөлшерде қажет) және аудиторлық дәлелдер сапасы (сапа жоғары болса, 

дәлелдер азырақ) әсер етеді. Бірақ көбірек аудиторлық дәлелдерді алу 

олардың жетіспейтін санының орнын толтыра алмайды. 

 Аталған аудиторлық шаралар нақты бекітулерге қатысты 

аудиторлық дәлелдерді беруі мүмкін. Мысалы дебиторлық берешекті 

өтеуге байланысты құжаттар мен жазбаларды инспекциялау. Аудиторлық 

дәлелдердің сенімділігіне оның қайнар көздері мен сипатына, сондай- ақ 

аудиторлық қорытынды алынған жекелеген жағдайларға да байланысты 

болады. Әртүрлі аудиторлық қорытындыларды жалпылауға болады, 

алайда мұндай жалпылау бойынша қарама - қайшылықтар бар. 

Аудиторлық дәлел ішкі ақпарат көздерінен болғанда да алынған 

ақпараттың сенімділігіне әсер ететін жағдайлар бар. Мысалы, тәуелсіз ішкі 

ақпарат көзінен алынған дәлел егер ол белгілі болмаса сенімсіз болуы 

мүмкін. Сенімсіздікті болдырмау үшін аудиторлық дәлелдердің 

төмендегідей жалпы қорытындылаулар пайдалы: 

• Субъектіден тыс ақпарат көзінен алынған аудиторлық дәлелдер 

сенімдірек; 
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• Ішкі ақпарат көзінен алынған аудиторлық дәлел субъект енгізген 

байланысқан бақылаулардың тиімділігі жағдайында сенімді болып келеді. 

• Тікелей аудитор алған аудиторлық дәлелдер (мысалы бақылаудың 

орындалуын байқау) сенімді. 

• Аудиторлық дәлелдер құжаттық түрде болса (қағаздық, 

электрондық немесе, мысалы өзге де тасығыштарда, кездесуді бір уақытта 

жазу талқыланған мәселелерді артынша ауызша ұсынудан гөрі сенімдірек 

болады) сенімді болады. 

Аудит құжаттардың шынайылығын растауды сирек көздейді, сондай-

ақ аудитор шынайылығын растауға оқытылмаған және ол бойынша 

сарапшы болып табылмайды. Бірақ аудитор аудиторлық дәлел ретінде 

қолданылатын ақпараттың сенімділігін қарастыруы керек, мысалы ксерокс 

көшірмелері, факсимиле, есептік және электрондық құжаттардағы 

үлдірлер, қажет кезінде олардың дайындалуы мен сақталуын бақылауды 

қарастыруды қоса алғанда. 

Аудиторлық дәлелдерді алуда қолданалатын аудиторлық шаралар - 

Аудитор ақылға қонымды қорытынды жасау үшін аудиторлық пікірге 

сүйенетін аудиторлық дәлелдер алуы керек. Ол аудиторлық шараларды 

орындау мақсатымен байланысты: 

а) қаржылық есеп деңгейіндегі маңызды бұрмалауларды бағалау 

үшін субъект пен оның ортасы, ішкі бақылауы туралы білу (осы мақсатта 

орындалатын аудиторлық шаралар басқа АХС-та тәуекелділікті бағалау 

шаралары ретінде қаралады); 

б) қажет болған жағдайда немесе аудитор маңызды бұрмалауларды 

анықтау, тоқтату 

және түзету кезіндегі бақылаулар тиімділігіне қарсылықты білдіру 

қажеттілігінде (осы мақсаттағы аудиторлық шаралар басқа АХС-та 

бақылау тестері ретінде беріледі); 

в) осы мақсаттардағы аудиторлық шаралардың бекітулер 

деңгейіндегі маңызды бұрмалауларды анықтау басқа АХС-та мәні 

бойынша шаралар деп баяндалады да, операциялар сыныбы, айырымы 

есеп шоттары және ашулары бойынша бөлшекті тестерді, сондай-ақ талдау 

шараларын білдіреді. 

 Аудитор тәуекелділікті бағалау шараларын үнемі қаржылық есеп 

деңгейіндегі тәуекелділікті бағалау базасын негіздеуге қолданады. 

Тәуекелділікті бағалау шараларының өздігінен аудиторлық пікірді 

қалыптастыруға қажетті және сәйкес аудиторлық дәлелдерді бермейді. 

Алайда олар кейінгі аудиторлық шаралармен немесе қажет болған 

жағдайда бақылау естері түрінде толықтырылады. Бақылау тестері екі 

түрлі жағдайда өте қажет. Егер тәуекелділікті аудиторлық бағалау 

бақылаулар қызметінің тиімділігіне байланысты боса, аудитор 

тәуекелділікті бағалауды растау үшін бұл бақылауларға қарсылық 

білдіреді. Сондай-ақ шаралар өздігінен жеткілікті және сәйкес аудиторлық 
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шараларды бермеген жағдайда аудитор бақылаулар тестін орындауға 

міндетті. Бақылаулар тестерінің нәтижелерін ескере отырып, аудитор 

маңызды бұрмаланулар тәуекелділігін бағалауға қатысты шараларды 

жоспарлап, орындайды.  

Талдамалы шаралар - Қаржылық немесе қаржылық ақпарат 

арасындағы өзара байланысты зерттеу жолымен қаржылық ақпаратты 

бағалаудан тұрады. Талдау шаралары сондай-ақ басқа келісілмеген 

байланысты ақпаратпен немесе жобалау сомаларынан ерекшеленетін 

өзгерістер мен өзара байланыстарды білдіреді. Талдау шаралары бойынша 

нұсқаулық келтірілген 520 АХС Талдау шараларында. 

Күшіне ену мерзімі – бұл АХС 2004 жылғы 15 желтоқсаннан бастап 

немесе осы күннен кейінгі кезеңдегі қаржылық ақпаратқа қатысты күшіне 

енеді. 

ХАС 510 БастапқыКелiсiмдер - АлғашқыАйырымдар 

АХС - тың мақсаты, 510 стандарттарды белгілеу және қаржылық 

есептілік аудитi бiрінші рет жүргiзiлгенде немесе өткен кезеңдегi 

қаржылық есептілік аудитiн басқа аудиторлар жүргiзгенде есепшоттардың 

алғашқы айырымына қатысты ережелер бекіту және нұсқау беру. Бұл 

Стандарт аудиторға кезең басында белгілі болған шаруашылық қызметтегі 

шартты жағдайларды растайды. Аудит бойынша нұсқау беру мен 

салыстырмалы көрсеткіштер бөліміндегі есептілік талаптары 710 АХС 

«Салыстырмалы көрсеткіштерде» келтірілген. 

Аудиторлық қызмет көрсету туралы бастапқы келiсiм жасасқан кезде 

аудитор төмендегілерді растауға қатысты жеткiлiктi аудиторлық дәлел 

алуы тиiс: 

а) ағымдағы кезеңдегі қаржылық есептілік деректерінің 

дұрыстығына айтарлықтай әсер ететін бастапқы айырымдарда 

бұрмалаулардың болмауын; 

б) өткен кезеңнiң соңғы айырымдарының ағымдағы кезеңге дұрыс 

аударылуы немесе қажетті түзетулердің енгізілуін; 

в) есеп жүргізу саясатын қолданудың жүйелілігі, есеп жүргізу 

саясаты өзгерісінің есепте дұрыс көрсетілуі және оның есептіліктегі (өткізу 

мен ашу) көрінісінің дұрыстығын. 

 “Алғашқы айырымдар“ – кезең басында есепшоттардағы 

қалдықтарды бiлдiредi. Бас айырымдар өткен кезеңнiң соңғы 

айырымдарына негiзделедi және төмендегілердің ықпал етуiн көрсетедi: 

а) өткен кезеңдегі шаруашылық операцияларының нәтижелерін; 

б) өткен кезеңде қолданылған есеп жүргізу талаптарының саяясатын. 

Аудиторлық қызмет көрсету туралы бастапқы келісім жасау кезінде 

аудиторда алғашқы айырымдарды растайтын бұрын алынған аудиторлық 

дәлелдер болмайды. 
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Аудиторлық шаралар – аудиторлардың бас айырымдарға қатысты 

алуы тиiс аудиторлық дәлелдердiң жеткiлiктi және сәйкес келуі мынаған 

байланысты: 

• Ұйым қабылдаған есеп жүргізу саясатына; 

• Өткен кезеңде қаржылық есептілік аудитінің жүргiзiлу немесе 

жүргiзiлмеуіне, ал, егер аудит жүргізілген болса аудиторлық есеп берудің 

түріне (модификацияланған немесе жоқ); 

• Ағымдағы кезеңнiң қаржылық есептілік деректерінің айтарлықтай 

бұрмалану тәуекелділігі мен есепшоттар түрлеріне; 

• Ағымдағы кезеңнiң қаржылық есептілігі үшін бастапқы 

айырымның маңыздылық деңгейіне . 

Аудитор алғашқы есеп саясатында қолданылатын алғашқы айырым 

ережелерінің сәйкестілігі мен ағымдағы кезеңнiң қаржылық есептілігіне 

қатысты қолданылатын есеп саясатыныңы жүйелілігіне көз жеткізуі керек. 

Есеп саясаты мәтінінде не болмаса олардың қолданылуына өзгерістер 

енгізілгенде аудитор бұл өзгерістердің құқыққа сай келетіндігі мен 

дұрыстығына және ол өзгерістердің есептіліктегі дұрыс көрініс табуына 

аудитор назар аударуы керек. 

Егер аудит өткен кезеңнiң қаржылық есептілік аудитiн басқа аудитор 

жүргiзгенде, аудитор есепшоттардың бастапқы айырымы бойынша қажетті 

аудиторлық растауларды жұмыс құжаттарымен (жұмыс нәтижелерімен) 

танысу барысында алуға мүмкіндігі бар. Мұндай жағдайда жұмыс істейтін 

аудитор бұрынғы аудитордың кәсiби біліктілігі мен тәуелсiздiгiн 

қарастыруы тиiс. Егер өткен кезеңдегі аудиторлық есеп өзгерген нысанда 

берілген болса, аудитор оның өзгеруіне себеп болған мәселелерге ерекше 

назар аударуы тиіс. 

Бұрынғы аудитормен кездеспес бұрын, қазiр жұмыс істейтін аудитор 

бухгалтердiң халықаралық Федерациясы шығарған «Кәсіби бухгалтерге 

арналған әдеп кодекстерімен»танысуы керек. 

Өткен кезеңнiң қаржылық есептілік аудиті жүргiзiлмеген жағдайда 

немесе аудитор шаралардың нәтижесіне қанағаттанбаса, аудитор басқа да 

шараларды орындауы тиiс. Ағымдағы активтер мен қысқа мерзімді 

мiндеттемелерге қатысты кейбiр аудиторлық дәлелдерді ағымдағы кезеңге 

жоспарланған аудиторлық шараларды өткізу нәтижесінде алуға болады. 

Осыған байланысты, қосымша аудиторлық шараларды орындауды талап 

етеді, мысалы, тауарлық-материалдық қорларды ағымдық түгендеуді 

бақылау және керi есеп шотпен тауарлық-материалдық қорлардың 

бастапқы санын тексеру, кезең басына тауарлық-материалдық қорлар 

бiрлiгiнiң бағасына сынақтама өткізу, сонымен қатар жалпы пайда мен 

кезең бойынша бөлудегі аудиторлық шараларды орындау. Жоғарыда 

келтірген аудиторлық шаралар жиынтығы қажетті аудиторлық 

дәлелдермен жеткілікті қамтамасыз ете алады. Ағымдағы активтерден 

және ұзақ мерзімді міндеттемелерден тыс (мысалы, негiзгi қорлар, 
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инвестициялар және ұзақ мерзiмдi берешектер) ұзақ мерзiмдi активтер 

және міндеттер үшiн, аудитор алғашқы айырым негiзiндегі бухгалтерлік 

есепті (есеп жазбаларын) тексередi. Белгiлi бiр жағдайда аудитор алғашқы 

айырымдарды растау мүмкiндiгiн 3 – тараптардан алады, мысалы, ұзақ 

мерзімді берешектер мен инвестициялар бойынша. Басқа жағдайда 

аудиторға қосымша аудиторлық шараларды орындау қажет болуы мүмкiн. 

Бақылау сұрақтары:  

1. Аудиторлық дәлелдемелер туралы түсінігіңізді айтыңыз? 

2. Аудиторлықдәлелдемелердің жіктелуін атаңыз? 

3.Аудиторлық процедуралар жәнеталдамалық процедуралар туралы 

айтыңыз? 

4. Аудиторлық таңдаудың анықтамасын айтыңыз? 

5. Есеп айырысу бағаларының аудиті дегеніміз не? 

6. Бағаның әділетті және ашық құнының аудиті түсінігіңізді 

айтыңыз? 

7. Келісім негізіндегі қабылданған шарттар туралы өз ойыңыз? 

 

 

5 дəріс конспектісі: Өзге аудитордың қызметін пайдалану (600-

699 ХАС) 

Дəріс мақсаты – Халықаралық аудит стандарттары негізінде өзге 

аудитордың қызметін пайдалануды зерттеу 

Кілтті сөздер: негізгі аудитор, басқа аудитор, мемлекеттік сектор 

аудиті, ішкі аудит, ішкі аудитор, сарапшы, сарапшы жұмысының ауқымы 

Дəріс сұрақтары 

1. Басқа аудиторлардың жұмысын пайдалану 

2. Негізгі аудитор позициясын қабылдау.  

3. Негізгі аудитор орындайтын шаралар.  

4. Аудиторлар арасындағы ынтымақтастық .  

5. Есеп беруді тапсыру кезінде қаралатын мәселелер.  

6. Жауапкершілікті бөлу.  

7. Ішкі аудит қызметінің жұмысын қарастыру 

8. Сарапшы жұмысын пайдалану 

 

 

Дəріс мазмұны 

Аудиттің халықаралық стандартының мақсаты - субъектінің 

қаржылық есебі бойынша есеп дайындайтын аудитордың басқа аудитор 

жұмысын қолдануы бойынша стандарттарды белгілеу мен нұсқау беру. 

Осы АХС екі немесе одан да көп аудиторлардың бірлесе жұмыс жасауы 

үшін қарастырылмайды. Сондай-ақ аудиторлардың өткен аудиторлармен 

қарым-қатынасы да қолданылмайды. Әрі қарай субъектінің құрамды бөлігі 

жөніндегі қаржылық есебі маңызды емес деген қорытындыға келген кезде 
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АХС стандарттары қолданылмайды. Алайда субъектінің маңызды емес 

бірнеше құрамды бөлігі барлығы қосылып маңызды болған кезде осы 

АХС-та қолданылған шараларды қарастыру керек.  

Негізгі аудитор басқа аудитордың жұмысын оның аудитке қалай әсер 

ететінін анықтау үшін пайдаланады. Негізгі аудитор - аудит басқа 

аудитормен жүргізілгенде қаржылық есепте субъектінің бір немесе 

бірнеше бөлімдері бойынша қаржылық ақпарат арқылы аудиторлық есеп 

жасау жауапкершілігі жүктелген аудитор.  

"Басқа аудитор" - негізгі аудитордан өзгеше аудит негізгі аудитормен 

жүргізілгендегі қаржылық есепке енгізілген субъектінің құрамдас бөлігінің 

қаржылық ақпараты арқылы есеп жасау жауапкершілігі жүктелген 

аудитор. Басқа аудиторлар ұғымына бірдей немесе әр түрлі атаулары бар 

аффирлендірілген фирмалар, фирма – корреспонденттер, сондай-ақ осы 

компанияға қатысы жоқ компаниялар кіреді.  

"Құрамдас бөлігі" - аудит негізгі аудитормен жүргізілгенде 

қаржылық ақпарат қаржылық есепке енгізілген құрылымдық бөлімше, 

филиал, еншілес кәсіпорын, бірлескен кәсіпорын. 

Аудитор өзінің жеке қатысуы арқылы негізгі аудитор ретінде әрекет 

етуге жеткіліктілігін қарастыруы қажет. Осы мақсатта негізгі аудитор 

төмендегілерді ескеруі тиіс:  

а) негізгі аудитормен жүргізілген аудиттің қаржылық есебі бөлігінің 

маңыздылығы;  

б) негізгі аудитордың субъект бизнесінің құрамдас бөліктерінің білу 

деңгейі;  

в) басқа аудиторлармен жүргізілген аудит субъектісінің құрамдас 

бөліктерінің қаржылық есебіндегі маңызды бұрмалаулар тәуекелділігі;  

г) осы АХС-та көрсетілген қосымша шараларды орындау. Ол басқа 

аудитор жүргізген субъектінің құрамдас бөліктерінің аудитіне 

байланысты.  

Басқа аудиторлар жұмысын жоспарлауда негізгі аудитор нақты 

тапсырма контексіндегі басқа аудитордың кәсіби қабілеттілігін анықтауы 

қажет. Оған қажет ақпараттың негізгі көздері кәсіподақтық ұйымдардағы 

мүшелік немесе басқа аудиторға берілген ұйымдардың кепілдемесі. Бұл 

ақпарат көздерін басқа аудиторларды, банкирлерді сұрау арқылы 

толықтыруға болады. Негізгі аудитор басқа аудитордың жұмысы негізгі 

аудитордың жұмыс мақсаттарына сәйкес келетініне жеткілікті дәлелдер 

алу үшін бірнеше шараларды орындайды.  

Негізгі аудитор басқа аудиторға мыналар бойынша нұсқаулар береді:  

а) субъектіге, оның құрамдас бөлігіне қарағанда тәуелсіз талаптары 

және онымен келісуі туралы жазбаша хат алысуы;  

б) басқа аудитормен жасалған жұмыстың пайдалылығы, аудитті 

жоспарлаудың бастапқы кезеңінде іс-әрекетті үйлестіру үшін келісімдер 

жасау. Негізгі аудитор басқа аудиторды рекше қарауды керек ететін 
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учаскелер, аспектілер, ішкі фирмалық операцияларды бірегейлендіруде 

қажетті шаралармен таныстыруы керек.  

в) бухгалтерлік есеп, аудит және есеп беру талаптары және келісім 

туралы жазбаша хат алуы.  

Негізгі аудитор басқа аудитормен қолданылып жүрген аудиторлық 

шараларды талқылайды, басқа аудитордың жүргізген шараларына жазбаша 

түйіндеме түрінде шолу жүргізу немесе басқа аудитордың жұмыс 

құжаттарына шолу жасау. Негізгі аудитор бұл жұмыстарды басқа 

аудиторға барған кезде орындай алады. Шаралардың сипаты, мерзімі мен 

ауқымы келісімнің нақты жағдайларына және негізгі аудитордың басқа 

аудитордың кәсіби қабілеттілігіне байланысты. Бұл білім басқа 

аудитордың алдыңғы аудиторлық жұмысын талдау нәтижесінде ұлғая 

түседі.  

Есепберудітапсырудақарастырылатынмəселелер 

Егер негізгі аудитор басқа аудитордың жұмысын қолдану қажеттілігі 

жоқ деген қорытындыға келсе және басқа аудитор жүргізген субъектінің 

құрамдас бөлігінің қаржылық ақпаратының аудитіне байланысты қосымша 

шараларды орындай алмаса, негізгі аудитор қарсы пікір білдіруі немесе 

пікір білдіруден бас тартуы қажет. Егер басқа аудитор модификацияланған 

аудиторлық есеп беруді ұсынса, онда негізгі аудитор мұндай сипаттағы 

модификация аспектісінің маңыздылығын қарастырады. Алдыңғы 

тарауларда айтылған нұсқауды басшылыққа алған жағдайда, кейбір 

елдердің нормативті актілері негізгі аудиторға қаржылық есеп бойынша 

қорытындыны басқа аудитордың есебі негізінде құруға мүмкіндік береді. 

Егер негізгі аудитор осындай әрекет жасаған болса, есеп беруде бұл факт 

анық көрсетілуі және басқа аудитор жүргізген аудиттің қаржылық есебінің 

құрамдас бөлігінің маңыздылығы көрсетілуі қажет.  

Мемлекеттік сектор аудиті  

Бұл АХС-тың негізгі қағидалары мемлекеттік сала аудитіндегі 

қаржылық есеп беруде қолданылады. Бірақ басқа аудитор жұмысын 

пайдаланудың кейбір мәселелері толықтыруды қажет ететіндіктен 

мемлекеттік сектор үшін қосымша нұсқау керек. Мысалы, заң нақты 

аудиторлық сәйкестікті белгілейді, мемлекеттік саланың негізгі аудиторы 

басқа аудиторларға да осындай талаптардың жүктелгендігіне көз жеткізуі 

керек. Мемлекеттік сала субъектілеріне қатысты Мемлекеттік сектор 

комитеті АХС - ты қосымшамен зерттеумен "Басқа аудиторлар жұмысын 

пайдалану - мемлекеттік сектор аудиті" толықтырды. 2004 жылғы 

қарашада Мемлекеттік сала Комитеті өз атауын Мемлекеттік салада 

Бухгалтерлік есептің Халықарал ық стандарттары бойынша басқару деп 

өзгертті.  

IШКI АУДИТ ҚЫЗМЕТIНIҢ ЖҰМЫСЫН ҚАРАСТЫРУ  

«Iшкi аудит» - субъект iшiнде оның қызметтерiнiң бiрi ретiнде 

ұйымдастырған жұмысты бағалау бойынша қызметтi бiлдiредi. Басқа 
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мәлiметтермен қатар оның мiндетiне бухгалтерлiк есеп пен iшкi бақылау 

жүйелерiнiң теңдігі мен тиiмдiлiгiн тексеру, бағалау және мониторинг 

кiредi.  

Сыртқы аудитор аудиторлық пiкiр үшiн және сыртқы аудиторлық 

шаралар сипатын, мерзiмi мен көлемiн анықтауға жеке өзi жауап берсе де, 

iшкi аудит қызметi жұмысының белгiлi бiр элементтері сыртқы аудитор 

үшiн пайдалы болуы мүмкiн.  

Iшкi аудит қызметiнiң ауқымы мен мiндеттерi қатты өзгеріске 

ұшырайды және субъект көлемі мен құрылымына, сонымен қатар 

басшылық талаптарына байланысты. Әдетте iшкi аудиторлық қызмет 

келесi мәселелердiң бір немесе бiрнешеуiн қамтиды:  

• Ішкі бақылау мониторингі. Тиiстi iшкi бақылауды құру субъект 

басшылығының жауапкершiлiгi болып табылады, бұл тұрақты бақылауды 

қажет етеді. Әдетте субъект басшылығы iшкi аудитке осы жүйелерге шолу 

жүргiзуге, олардың жұмыс iстеуiне мониторинг жүргiзуге және де оларды 

дамытуға ұсыныстар енгiзуге жауапкершiлiк жүктейдi.  

• Қаржылық және операциялық ақпаратты тексеру. Бұл жұмысқа 

кiретiндерi: бірегейлендіруге пайдаланылатын құралдарға шолу жасау, 

мұндай ақпаратты өлшеу, жiктеу және көрсету, сонымен қатар бөлек 

баптар бойынша нақты сұраулар оның iшiнде операцияларды, есеп шоттар 

айырымы мен шараларды түбегейлi сұрақтамалардан өткізу.  

• Қызметтiң үнемдiлiгiне, ұтымдылығына және тиiмдiлiгiне шолу 

жасау, оның iшiнде субъект жұмысын қаржы емес бақылау құралдары. 

Заңнамалық, нормативтiк актiлерге және басқа сыртқы талаптарға 

сонымен қатар субъект басшылығының саясатына, директиваларына, басқа 

iшкi талаптарына сәйкестiгiне шолу жасау.  

Iшкi аудит қызметi мен сыртқы аудиторлар арасындағы өзара 

байланыс  
Iшкi аудит қызметiнiң рөлiн субъект басшылығы анықтайды, оның 

мiндеттерi қаржылық есептілік бойынша тәуелсiз аудиторлық есептілік 

үшiн тағайындайтын сыртқы аудитор мiндеттерiнен ерекшеленедi. Iшкi 

аудит қызметiнiң функционалды мiндеттемелердi субъект басшылығының 

талаптарына сәйкес өзгерiп отырады.  

Сыртқы аудитор ең алдымен қаржылық есептілікте маңызды ауытқу 

бар, жоғын анықтауға мүдделi. Бiрақ iшкi және сыртқы аудит 

мақсаттарына жетудiң кейбiр құралдары жиi ұқсас болып келедi, 

сондықтан iшкi аудиттiң белгiлi бiр аспектiлерi сыртқы аудиторлық 

шаралардың сипатын, мезгiлi мен көлемiн анықтауда пайдалы болады. 

Iшкi аудит қызметi субъект бөлiгi болып табылады. Iшкi аудит қызметiнiң 

дербестігінің және шынайылығының деңгейіне қарамастан, ол қаржылық 

есептілік бойынша пiкiр бiлдiрген кездегi сыртқы аудитордың талап 

етiлетiн тәуелсiздiк дәрежесiне жете алмайды. Сыртқы аудитор айтылған 

аудиторлық пiкiрге жеке өзi жауапты болады және бұл жауапкершiлiк iшкi 
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аудитор қызметiнiң қандай да бiр жұмысын пайдалану арқылы 

келтiрiлмейдi. Қаржылық есептілік аудитi аумағындағы барлық бағалау 

пiкiрлерi сыртқы аудитордың жауапкершiлiгiнiң аясы болып табылады.  

Iшкi аудиторқызметiнтүсiнужəнеалдыналабағалау 

Сыртқы аудитор аудиттi жоспарлауда және тиiмдi аудиторлық 

тәсiлдi жасауда көмектесетiн iшкi аудиторлық қызметтi жетерлiктей түсiну 

қажет.Сыртқы аудитор ішкі аудиторлық қызметті жеткілікті түсінуі тиіс, 

себебі ол қаржылық есептіліктегі маңызды бұрмалау тәуекелдіктерін 

анықтау және бағалау барысында, аудиторлық шараларды дайындауда 

және орындауда көмектеседі.  

Аудитті жоспарлау барысында аудитор қаржылық есептіліктің ішкі 

аудитінің белгілі бір участкелеріне пайдалануға қолайлы деп есептесе, ол 

ішкі аудит қызметін алдын ала бағалауы тиіс.  

Сыртқы аудитордың iшкi аудит қызметiнің функциясын алдын ала 

бағалау сыртқы аудиторлық шаралардың сипатын, мерзiмi мен көлемiн 

түрлендіру кезiнде iшкi аудит қызметi жұмыстың нәтижелерiн пайдалануға 

қатысты сыртқы аудитордың пiкiрiне ықпал етедi.  

 Iшкi аудит қызметiнiң функциясын алдын ала бағалауды түсiну 

және орындау кезiнде маңызды өлшемдер мыналар: 

 а) Ұйымдастырушылық статус: субъектiде iшкi аудиторлық 

қызметтiң нақты статусы және осы статустың оның объективтi болу 

қабiлетiне субъект басшылығының жоғарғы деңгейiне есеп бередi және де 

қандай да бiр операциялық жауапкершiлiктен босатылады. Кез келген 

мәжбүр ету немесе субъект басшылығы тарапынан iшкi аудит қызметiне 

салынатын шектеулердi мұқият қарастыру қажет. Атап айтсақ iшкi 

аудиторлар сыртқы аудиторлармен еркiн араласуы керек.  

б) Қызмет көрсету аясы: iшкi аудитпен орындаған тапсырмаларының 

сипаты мен көлемi. Сыртқы аудитор субъект басшылығы iшкi аудит 

қызметiнiң ұсыныстарын ескере ме, жоқ па және оған қандай да бiр 

дәлелдің болуын қарастыру керек.  

в) Техникалық құзырлылық: iшкi аудиттi Iшкi аудитор ретiнде 

жұмыс iстеуге тиiстi техниканың дайындығы мен бiлiктiлiгi бар адамдар 

орындай ма? Мысалы, сыртқы аудитор жұмысқа алу саясатына, iшкi аудит 

қызметiнің қызметкерлерiн үйретуге, олардың тәжiрибесiне және кәсiби 

бiлiктiлiгiне шолу жүргiзедi.  

 г) Лайықты кәсiби мұқияттылық: iшкi аудит қызметiнiң жұмысының 

жоспарлануы, бақылауы, оған шолу жасалу және құжаттау дұрыс жүзеге 

асырыла ма? Аудит бойынша нұсқаулар, жұмыс бағдарламалары мен 

жұмыс құжаттары жеткiлiктi ме екенiн қарастыру қажет.  

Өзара əрекет ету жəне үйлестіру мерзiмдерi  

Iшкi аудит қызметiнiң пайдалануды жоспарлағанда, сыртқы аудитор 

берiлген кезеңге iшкi аудит қызметiнiң жұмысының бастапқы 

жоспарларын қарастырып, оны ең алғашқы сатысында мүмкiндiгiнше 
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талқылау керек. Iшкi аудит қызметiнiң жұмысы сыртқы аудитор 

шараларының сипатын, мерзiмi мен мүмкіндігін анықтауда ескерiлсе, бұл 

жұмыс мерзiмдерiн, аудитпен қамтылу дәрежесiн, сұрақтама деңгейiн және 

таңдауды құрудың әдiстерiн, орындаған жұмысты құжаттауды, сондай-ақ 

шолу жүргiзу және есептілік шараларын талқылаған жөн. Кездесулер кезең 

iшiнде тиiстi уақыт аралығында өтетiн жағдайда, iшкi аудит қызметiмен 

өзара әрекет ету тиiмдiрек. Сыртқы аудитор тиiстi iшкi аудиттік есептілік 

туралы хабардар етiлуi тиiс, оны қолдануға мүмкiншiлiгi болуы керек және 

де сыртқы аудитор жұмысына ықпал ететiн iшкi аудитордың назарына 

түсетiн кез келген маңызды мәселелер туралы құлақтандырылуы тиiс. 

Осылайша сыртқы аудитор әдетте iшкi аудит қызметi жұмысына ықпал 

ететiн қандайда бiр маңызды мәселелер туралы iшкi аудиторды хабардар 

етедi.  

Iшкi аудитқызметi жұмысынбағалаужəнесұрақтамаданөткізу 

Егер сыртқы аудитор iшкi аудит қызметiнiң нақты жұмысын 

пайдаланғысы келсе, ол оның сыртқы аудитор мақсаттарына теңдігін 

растау үшiн, бұл жұмысты бағалап, осы жұмыс бойынша аудиторлық 

шараларды орындауы тиiс. Iшкi аудит қызметi жұмысының нақты 

нәтижелерiн бағалауға кiретiндер: жұмыс ауқымының қосымша 

бағдарламалардың сәйкес келуін бағалау және де аудит қызметiнiң 

жұмысын алдын ала бағалау тиiстi бола ма, жоқ па? Бұл бағалауға келесi 

аспектiлердi қарастыру кiредi: 

а) жұмысты iшкi аудитор ретiнде бiлiктiлiгi және тиiстi техникалық 

дайындығы бар адамдар орындай ма? Сондай-ақ басқару аудитордың 

ассистенттерiнiң жұмысына шолу жүргiзу және құжаттау дұрыс орындала 

ма?  

б) жасалған қорытындыларға дұрыс негiз бола алатындай тиiстi 

жетерлiк аудиторлық дәлелдер алынды ма?  

в) жинақталған қорытындылар міндеттемелер деректерін ескергенде 

сәйкес келе ме және кез келген есеп орындалған жұмыс нәтижелерімен 

жүйелі берілген бе?  

г) iшкi аудит қызметi ашқан кез келген ерекше жағдай немесе ерекше 

мәселелер бойынша жұмыс дұрыс жүргiзiлуде ме?  

 Iшкi аудит қызметiнiң нақты жұмысы бойынша атқарылған 

аудиторлық шаралардың сипаты, мерзiмi мен көлемi сыртқы аудитордың 

қарастыратын нақты мәселеге қатысты маңызды бұрмалау тәуекелдiлiгін 

бағалауына, iшкi аудит қызметi жұмысын бағалауға, сондай-ақ оның 

жұмысының нақты нәтижелерін бағалауға байланысты. Мұндай 

сұрақтамаларға iшкi аудит қызметi тексерген баптарды тексеру, осындай 

басқа баптарды тексеру және iшкi аудит қызметi шараларын орындауды 

бақылау кiредi. Сыртқы аудитор өзi бағалаған және сұрақтамадан өткiзген 

iшкi аудит қызметiнiң жұмысының нақты нәтижелерiне қатысы бар өз 
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қорытындыларын және ішкі аудит қызметінің жұмысына қатысты 

орындалған аудиторлық шараларды құжаттық нысанда тiркейдi.  

САРАПШЫ ЖҰМЫСЫН ПАЙДАЛАНУ 

„Сарапшы“ - бухгалтерлiк есеп пен аудиттен өзге басқа бір салада 

арнаулы білімі мен тәжірибесі бар тұлға немесе фирма.  

Аудитордың бiлiмi мен тәжiрибесi бар маңызды мәселелердi 

жалпылай түсiнуге мүмкiндiк бередi, бiрақ аудитордан басқа бiр кәсiби 

қызметке дайындығы, тәжiрибесi бар тұлға деп күтуге болмайды, мысалы, 

актуарлық бағалау бойынша маман немесе инженер. 

 Сарапшыны: 

а) субъект жұмысқа тарта алады;  

б) аудитор жұмысқа тарта алады;  

в) субъект жалдай алады;  

г) аудитор жалдай алады.  

Сарапшыны аудитор жалдаған кезде, оның жұмысы „аудиторлық 

жұмыстың сапасын тексеру“ 220 АХС-та айтылғандай, аудитор 

ассистенттiң емес, сарапшы жұмысы ретiнде пайдаланылады. Тиiсiнше, 

мұндай жағдайларда аудитор сарапшыны жұмысына және нақты 

қорытындыларына қатысты тиiстi шаралар қолдану керек, бiрақ әдетте 

оның бiлiктiлiгiн және әр келiсiм үшiн кәсiби құзыреттілігін бағалаудың 

қажеттiлiгi жоқ.  

Сарапшы жұмыстарын пайдалану қажеттiлiгiн анықтау  

Аудит барысында аудиторға субъектімен бiрлесiп немесе өз бетімен 

сарапшының есеп беруi, қорытындысы, бағалары және пiкiрi түрiнде 

аудиторлық дәлел алу қажет болады. Мысалы: 

• Активтердiң белгiлi бiр түрiн бағалау, мысалы, жер мен ғимаратты, 

машиналар мен құрал - жабдықтарды, өнер туындылары мен асыл 

тастарды.  

• Актiлердiң саны мен физикалық күйiн анықтау, мысалы, қорларда 

сақтаулы минералдарды, пайдалы қазбалардың жерасты қорларын және 

мұнайды, сондай-ақ машиналар мен құрал жабдықтардың пайдалы қызмет 

ету мерзiмiн.  

• Арнайы тәсілдерді немесе әдiстердi пайдаланып сомаларды 

анықтау, мысалы, актуарлық бағалау.  

• Әрекеттегi келiсiм бойынша орындаған және аяқталмаған жұмысты 

бағалау. Келiсiмдердi, заңнамалық және нормативтiк актiлердi түсiндiруге 

қатысты заңдық пікірлер.  

Сарапшы жұмыстарын пайдалану қажеттiлiгiн анықтаған кезде, 

аудитор мынаны ескеруi тиiс:  

а) жоба бойынша команданы және қарастырылып отырған мәселеге 

қатысты алдыңғы тәжірибені білу;  

б) қарастырылатын мәселе сипатын, күрделiлiгiн және 

маңыздылығын ескере отырып, маңызды бұрмалау тәуекелдiлiгiн;  
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в) күтіліп отырған басқа аудиторлық дәлелдердің саны мен сапасын.  

Сарапшы құзыреттілігі мен шынайылығы  

Сарапшы жұмыстарын пайдалануды жоспарлаған кезде, аудитор 

оның кәсiби құзыреттілігін бағалауы тиiс. Бұл төмендегідей мәселелердi 

қарастырады: 

а) сарапшының кәсiби аттестациясының немесе тиiстi кәсiби 

органдарының лицензиясының немесе осындай органда мүше болуы;  

б) аудиторға аудиторлық дәлел алуда қажет болатын саладағы 

тәжiрибесi мен беделi;  

Сарапшы жұмысының ауқымы. Аудитор сарапшы жұмысының 

ауқымы аудит мақсатына тең екенiне жеткiлiктi тиiстi аудиторлық 

дәлелдер алуы керек. Аудиторлық дәлелдер сарапшының техникалық 

тапсырмасына шолу жүргiзу арқылы алынады, ол субъектiнiң сарапшыға 

беретiн жазбаша түрдегi нұсқауы түрiнде көрсетiледi. Мұндай нұсқауларға 

мынадай мәселелер кiредi:  

• Сарапшы жұмысының мiндетi мен ауқымы.  

• Аудитор ойы бойынша сарапшының есеп беруiнде қамтылуы тиiс 

нақты мәселелерге жалпы түсiнiк.  

• Аудитордың сарапшы жұмысын пайдалану, оның iшiнде үшінші 

тараптарды сарапшы туралы, оның жұмысқа қатысты дәрежесi туралы 

хабардар ету.  

• Сарапшының тиiстi жазбалар мен файлдарды пайдалана алу 

дәрежесi.  

• Егер бар болса, сарапшы мен субъект қарым-қатынасын дәл 

анықтау.  

• Субъект ақпаратының құпиялылығы.  

Сарапшы пайдаланғысы келетiн болжам мен әдiстерге қатысты 

ақпарат және де олардың бұрынғы кезеңдерге пайдаланылған болжамдары 

мен әдiстерге жүйелiлiгi. Сарапшыға арналған жазбаша нұсқауларда сол 

мәселелерге қатысты дәл анықтама болмаған жағдайда, осы аспектiлер 

бойынша аудиторлық дәлелдер алу мақсатында аудитордың сарапшымен 

байланысу қажеттiлiгi тууы мүмкiн. Субъект туралы ақпараттар алған соң 

аудитор субъектінің қаржылық есептіліктің маңызды бұрмалауға тап 

болғандығы туралы жоба бойынша жүргізілетін командалық талқылауға 

сарапшының қатысу қажеттілігін қарастырады.  

Сарапшы жұмысын бағалау. Қаржылық есептіліктi бекiту 

бойынша аудиторлық дәлелдердi қарастыру барысында аудитор сарапшы 

жұмысының адекваттылығын бағалауы тиiс. Мұндай үрдіске мыналар 

кiредi қаржылық есептілікке сарапшы жасаған қорытындылардың маңызы 

дұрыс бағаланған ба, жоқ па немесе ол қаржылық есеп берудi бекiтудi 

растай ма, жоқ па, сондай-ақ төмендегілерді қарастыру кiредi.  

Пайдаланған бастапқы мəлiметтер.  
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• Пайдаланған жорамалдар мен әдiстер және олардың алдыңғы 

кезеңдерде пайдаланған жағдайлар мен әдiстерге бiрiздiлiгi.  

• Аудитордың клиент бизнесiн және аудиторлық шаралардың 

нәтижелерiн жалпы бiлу контекстiнде сарапшы жұмысының нәтижелерiн.  

Сарапшы берiлетiн жағдайда орынды болатын бастапқы 

мәлiметтердi пайдаланып қарастыру барысында аудитор келесi шараларды 

орындайды:  

а) сарапшының бастапқы мәлiметтерiнiң орынды және сенiмдi 

екендігiн анықтау мақсатында сарапшының кез келген шараларды 

орындауына қатысты сұраулар жiберу.  

б) сарапшы пайдаланған мәлiметтерге шолу жасау немесе сұрақтама 

өткізу.  

Сарапшы пайдаланған болжамдар мен әдiстердiң теңдігіне және 

дұрыстығына және оларды қолдануға жауапты. Аудитордың ондай 

бiлiктiлiгi жоқ. Сондықтан ол сарапшының болжамдары мен әдiстерiнiң 

дұрыстығы туралы түсiнiк алып, олардың сәйкестігі мен дұрыстығын 

қарастыруы керек. Егер сарапшы жұмысының нәтижелерi жетерлiктей 

тиiстi аудиторлық дәлелдер бермесе немесе басқа аудиторлық дәлелдер 

ретіне сәйкес болмаса, аудитор бұл мәселені шешуі тиiс. Осы мақсатта 

субъектімен және сарапшымен пiкiр алмастыруға болады, сондай-ақ 

қосымша аудиторлық шаралар қолдануға да болады, оның iшiнде басқа 

сарапшыны шақыру немесе аудиторлық есеп беру түрлендірілуін жүргізу.  

Аудиторлық есеп беруде сарапшыларға сілтеме жасау  

Түрлендірілмеген аудиторлық есеп беру жарияланса, аудитор 

сарапшы жұмысына сілтеме жасай алмайды. Мұндай сілтемелер 

аудиторлық қорытындыларда ескертпе ретiнде немесе iс жүзiнде орын 

алған жауапкершiлiктi шектеу ретiнде дұрыс емес түсiндiрiлуi мүмкiн. 

Егер сарапшы жұмысының нәтижесiнде аудитор түрлендірілмеген 

аудиторлық есеп берудi шығару туралы шешiм қабылданса, онда кейбiр 

жағдайларда, түрлендіру сипатын түсiндiру кезiнде, сарапшы жұмысына 

сілтеме жасау немесе оған түсiнiктеме беру орынды болады (оның iшiнде 

сарапшы туралы мәлiметтер және оның жұмысқа қатысу дәрежесi).Мұндай 

жағдайда, ондай сiлтеме жасаудан бұрын, аудитор сарапшыдан осыған 

сәйкес рұқсат сұрайды. Егер сарапшы рұқсат бермесе, бiрақ аудитор 

сiлтеме жасау қажет деп тапса, оған заңгер кеңесi қажет болады.  

Бақылау сұрақтары: 

1. Есеп беруді тапсыруда қандай мәселелер қарастырылады? 

2. Мемлекеттік сектор аудитінің қолданылуы туралы айтыңыз? 

3. Ішкі аудит қызметінің қандай ауқымы мен міндеттері бар? 

4. Қандай өзара әрекет ету мерзімдері бар? 

5. Ішкі аудит қызметі мен сыртқы аудиторлар арасында қандай 

байланыс бар? 

6. Сарапшы жұмысының қажеттілігі қандай? 



42 

 

7. Сарапшы жұмысының ауқымы қандай? 

8. Аудиторлық есеп беруде сарапшыға қандай сілтеме жасалады? 
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5 дəріс конспектісі: Аудиторлық көзқарас жəне есеп беру (700-799 

ХАС) 

Дəріс мақсаты – Халықаралық аудит стандарттары негізінде 

аудитордың есеп беруін зерттеу 

Кілтті сөздер: тәуелсіз аудиторлар, есеп беру күні, аудиторлық есеп, 

қаржылық есептілік бойынша есеп, аудитор жауапкершілігі, 

салыстырмалы көрсеткіш, басқа ақпаратқа қол жеткізу, маңызды факті 

бұрмалаушылық. 

Дəріс сұрақтары 

1. Тәуелсіз аудиторлардың толық жинақы қаржылық есептілігі 

бойынша есеп беруі 

2. Тәуелсіз аудиторлық есеп берудің модификациясы 

3. Салыстырмалы көрсеткіштер 

4. Қаржылық есептілікпен бірге берілген аудиттелмеген қосымша 

ақпарат 

5. Аудиторлық есептен кейінгі басқа ақпаратқа қол жеткізу 

 

 

Дəріс мазмұны 

Аудитор пікірі қаржылық есептіліктің барлық маңызды 

аспектілердегі ақпаратқа қатысты дұрыс және сенімді болғанын білдіреді. 

Мысалы, ҚЕХС-қа сәйкес дайындалған қаржылық есептілік жағдайында 

аудитор субъектінің кезең соңындағы қаржылық есебіне, сондай-ақ 

көрсетілген күнмен аяқталатын кезеңдегі ақша айналымына қатысты 

қаржылық есептіліктің барлық маңызды аспектілерде дұрыстығы және 

сенімділігіне жөніндегі пікірін білдіреді.  

Ескертпесіз пікір қаржылық есептіліктің қолданылатын негізіне 

сәйкес барлық салаларында дұрыс әрі сенімді деген тұжырымға келген 

кезде берілкі қажет. Ескертпесіз пікірді білдіру кезінде аудиторлық 

есептілік тарауы аудитордың қаржылық есептіліктің бекітілген 

тұжырымдамалық негізіне сәйкес, егер аудитор заңдарға және нормативтік 

актілерге сәйкес басқа пікір дәлелдемесін қолдана алмайтын болса, 

қаржылық есептіліктің дұрыстығы мен сенімді екендігі немесе барлық 

маңызды аспектілерде сенімді көрсетілгені туралы пікірден құралады.  

 Егер қаржылық есептіліктің Халықаралық стандарты немесе 

Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарты мемлекеттік секторда 

тұжырымдамалық негіз ретіндеқолданылмаған жағдайда, 

тұжырымдамалық негіз сілтемесі тарауында заңнама мен қаржылық 

есептіліктің тұжырымдамалық негізінің шыққан елі көрсетіледі.  

 Қолданушыны пікір көрсетілген мәнмәтінмен таныстыру үшін 

аудитор қаржылық есептілік негізінде бекітілген тұжырымдамалық негізді 

анықтайды. Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негізі ҚЕХС немесе 

мемлекеттік сектордағы Бухгалтерлік есептің халықаралық 
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стандарттарынан ерекшеленетін болса, аудитор пікірі қаржылық 

есептіліктің бекітілген тұжырымдамалық негізінің заңнамасы мен шыққан 

елін көрсетуі керек.  

Стандарттар, заңдар және заңнамалардың жалпы қабылданған 

тәжірибесі қаржылық есеп аудиті немесе аудиторлық есеп бойынша 

аудитордың жауапкершілігін қосымша түсіндіруді талап етеді. Мұндай 

сұрақтар жеке тарауда беріледі.  

Басқа есеп берулер бойынша жауапкершілік. Кейбір заңнамаларда 

аудитор басқа да қосымша сұрақтар бойынша қосымша жауапкершілікте 

болады. Мысалы, аудитор қаржылық есептілік аудиті барысында назарын 

аударған белгілі бір сұрақтар бойынша есеп беруі керек. Сондай-ақ 

аудитор қосымша шаралар бойынша есеп беруі немесе арнайы мәселелер 

бойынша пікірін білдіруі керек. Мысалы тіркеу кітаптары мен 

жазбалардың сәйкестігі. Белгілі бір заңнамалар мен елдегі аудиторлық 

шаралар есеп беру бойынша аудитордың қосымша жауапкершілігі 

бойынша нұсқауды береді.  

 Аудитор басқа есептер бойынша жауапкершілікті есептің жеке 

тарауында көрсетеді, яғни ол аудитор жауапкершілігінен және қаржылық 

есептілік жөніндегі аудитор пікірінен бөлек болуы қажет.  

 Аудиторлық есепке қол қойылуы қажет. Аудитор қолы аудиторлық 

фирма, жеке аудитор атынан немесе белгілі бір заңнамалармен белгіленсе 

аудиторлық фирма аудитор атынан болуы керек. Оған қосымша ретінде 

аудитор кейбір заңнамаларда аудитордың кәсіби бухгалтерлік біліктілігі 

немесе фирма және аудитордың сәйкес лицензияланған орган деп 

танылғаны туралы жариялануы қажет.  

Есеп беру күні. Аудитор қаржылық есептілікті пікір білдіруге 

қажетті жеткілікті және тиісті аудиторлық дәлелдер алған күннен бұрын 

көрсетпеуі тиіс. Жеткілікті және тиісті аудиторлық дәлелдерде субъектінің 

қаржылық есептілігінің толық кешені дайын болғандығы және қажетті 

өкілеттіктері бар тұлғалар оны өз жауапкершіліктерімен растағаны туралы 

дәлелдерді енгізуі керек.  

 Аудитор аудиторлық есеп күні қолданушыға аудиторлық 

операциялардың қаржылық есептілікке және осы күнге дейін белгі болған 

аудиторлық есепке әсерін қарастырғанын хабарлайды. Аудитордың 

аудиторлық есеп күнінен кейінгі операцияларға жауапкершілігі 560 АХС 

"Кейінгі жағдайларда" көрсетілген.  

 Аудитор пікірі қаржылық есептілік бойынша берілгендіктен және 

қаржылық есептілік үшін жауапкершілік басшылыққа жүктелгендіктен 

аудитор дәлелдер алғанға, қаржылық есептіліктің толық пакетінің 

дайындалғаны мен басшылық ол бойынша өз жауапкершілігін 

мойындағанға дейін қорытынды жасай алмайды. Кейбір заңнамаларда 

заңдар мен нормативтік актілер қаржылық есептіліктің толық пакетінің 

қорытындысы үшін жауапкершілікте болатын тұлғалар (мысалы директор) 
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мен органдарды анықтайды және бекіту үрдісін дайындайды. Мұндайда 

аудитор дәлелді бекітуді қаржылық есептіліктің белгіленген күніне дейін 

алуы керек.  

Кейбір заңнамаларда заңдар мен нормативтік актілерді бекіту үрдісін 

қарастырмауы да мүмкін. Мұндай жағдайларда аудитор қаржылық 

есептілікті дайындау барысында өзінің басқару құрылымы аясында 

субъект орындайтын шараларды ескереді. Ол қаржылық есептіліктің толық 

пакеті бойынша қорытынды жасау өкілеттігі бар тұлғалар мен органдарды 

анықтауы қажет.  

Аудитордың мекен – жайы. Қаржылық есептілікте аудитор 

тәжірибесі жүргізілген ел мен заңнамалардағы орналасқан орны көрсетілуі 

қажет.  

Аудиторлық есеп жазбаша түрде ресімделуі керек. Жазбаша есепке 

қағаз түрінде немесе электронды түрде берілген есеп кіреді.  

Қаржылық есептілік бойынша есеп. Қаржылық есептіліктің 

дайындығы мен дұрыстығына жауапкершілік Қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарына сәйкес басшылыққа жүктеледі. Бұл 

жауапкершілік алаяқтық пен қателерге байланысты маңызды 

бұрмалаулардан тұрмайтын қаржылық есептіліктің дайындығы мен 

дұрыстығына байланысты ішкі бақылауды дайындау, енгізуден және 

сәйкес есеп саясатын таңдау мен қолдану, жағдайларға сәйкес бухгалтерлік 

бағалаудан тұрады.  

Аудитор жауапкершілігі. Біздің жауапкершілік жүргізілген аудит 

негізінде қаржылық есептілік бойынша пікір білдіру. Аудит аудиттің 

халықаралық стандарттарына сәйкес өткізілді. Аталған стандарттар 

әдептану талаптарын орындауды, жоспарлауды талап етеді және аудит 

қаржылық есептіліктің маңызды бұрмалаулардан тұрмайтындығына сенім 

білдіру мақсатында жүргізілді.  

Аудит қаржылық есептіліктегі сомалар мен анықтауларды растайтын 

аудиторлық дәлелдер алуға қажет шараларды орындайды. Таңдалған 

шаралар алаяқтық пен қателерге қатысты маңызды бұрмалаулар 

тәуекелділігін бағалау жөніндегі аудитор пікіріне байланысты. Мұндай 

тәуекелділіктерді бағалауда аудитор жағдайларға сәйкес субъектінің 

қаржылық есептілігінің дайындығы мен нанымдылығына қатысты 

аудиторлық шараларды дайындайды. Аудит сондай-ақ қолданылған есеп 

саясаты мен басшылық жасаған бухгалтерлік бағалардың сенімділігін, 

сондай-ақ қаржылық есептілікті жалпы бағалаудан тұрады. Біз жасаған 

дәлелдер пікірді білдіруге жеткілікті және нанымды деп есептейміз.  

Аудиторлық есеп аудиттің АХС талаптарына сай жүргізілгендігін 

көрсетуі керек, сонда ғана аудитор Аудиттің барлық халықаралық 

стандарттарының талаптарына толық жауап береді. Аудитор аудиттің әр 

АХС талаптарына жауап берген жағдайда аудиттің АХС-қа және ұлттық 

стандарттарға сәйкес өткізілгендігін растайды және осы заңнаманың 
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немесе елдің стандарттарына сәйкестікке қажет барлық қосымша 

аудиторлық шараларды орындайды. АХС бойынша есеп беру талаптары 

мен ұлттық стандарттар арасында дау-дамай болғанда АХС және аудиттің 

ұлттық стандартына сілтеме қажет. Мысалы кейбір аудиттің ұлттық 

стандарттары аудиторларға қолданыстағы кәсіпорын мәселесін көрсетудің 

түсіндіру тарауына тыйым салады. Бірақ 701 АХС-қа сәйкес мұндай 

жағдайларда аудитор аудиторлық есепті түсіндіру тарауын енгізе отырып, 

түрлендіруі керек. Түсінбестік туындаған жағдайда аудиторлық есеп 

қаржылық есептілік талаптары стандарттарға (АХС немесе аудиттің 

ұлттық стандарттары) сілтеме жасауы керек.  

Аудиторлық есеп белгілі бір заңнамалар мен елдің АХС және ұлттық 

стандарттарын көрсеткен жағдайда аудиторлық есеп заңнама мен аудиттің 

шығу еліне басшылықтан тұрады.  

Егер аудитор белгілі бір ел мен заңнаманың заңдарын, нормативтік 

актілерін стандартта белгіленген тәртіппен қолдана отырып аудитті 

дайындаса, ол аудиттің халықаралық стандарттарға және белгілі бір елдің 

немесе заңнаманың ұлттық стандарттарына сәйкес жүргізілгендігін 

көрсетеді, ол мына элементтер:  

а) тақырыбы;  

б) келісім-шарттарға сәйкес адресат;  

в) қаржылық есептілікті анықтайтын кіріспе немесе баяндау тарауы;  

г) қаржылық есептіліктің дайындығы мен дұрыстығына басшылық 

жауапкершілігін баяндау;  

д) қаржылық есептілік және аудит ауқымы үшін аудитордың 

жауапкершілігі, оның ішінде: 

- АХС және белгілі бір заңнамалар мен ел стандартын көрсету;  

- аудитор жүргізген жұмысты баяндау.  

 е) қаржылық есептілік бойынша көзқарас білдірген аудитордың 

пікірі және қаржылық есептіліктің дайындығы ( егер аудиттің 

халықаралық стандарттары немесе мемлекеттік сектордағы бухгалтерлік 

есептің халықаралық стандарттары қолданылмаған жағдайда қаржылық 

есептіліктің тұжырымдамалық негізінің шығу елі) үшін қолданылған 

тұжырымдамалық негізден тұратын тарау;  

ж) аудитордың қол қоюы;  

з) аудиторлық есеп күні;  

и) аудитордың мекен - жайы.  

Ұлттық заңдар мен нормативтік актілерге сәйкес аудитор бұл АХС-

та көрсетілген тәртіппен ерекшеленетін көзқарасты пайдалануы мүмкін. 

Егер ол айырмашылықтар аудиторлық есеп тәртібі мен дәлелдемесіне ғана 

қатысты болса, аудитор АХС-та көрсетілген есеп беру талаптарына сай деп 

есептейді. Бірақ аудиторлық есеп ұлттық заңдармен немесе нормативтік 

актілермен белгіленген дәлелдемені қолданған жағдайда да 65 - тарауда 

аталған элементтердің әрқайсысын қосуы керек. Егер белгілі бір 
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заңнаманың талаптары АХС- талаптарына қайшы келмесе, аудитор осы 

АХС-та қолданылған дәлелдеме мен тәртіпті қабылдайды.  

Қаржылық есептілікпен бірге берілген аудиттелмеген қосымша 

ақпарат. Аудитор қаржылық есептілікпен бірге берілген аудитор пікірі 

қамтылған қосымша ақпараттың аудиттелген қаржылық есептіліктен 

нақты ерекшеленетінін білуі керек. 

Аудитор пікірі қосымша ақпаратты қамтығандықтан қаржылық 

есептіліктің сипатына сәйкес одан бөліне алмайды. Кейбір жағдайларда 

заңдар мен нормативтік актілер қосымша ақпарат аудитін талап етпейді, 

сол себепті басшылық аудитордан қосымша ақпаратты қаржылық есептілік 

ауқымына енгізуді талап етпейді.Егер қосымша ақпарат аудиттелмеген 

жағдайда аудитор ақпараттың аудитор пікірімен қамтылғандығын 

қарастырады. Аудитор қаржылық есептілікке қатысты аудиттелмеген және 

аудиттелген қосымша ақпараттың бар-жоғын және оның " аудиттелмеген" 

деп көрсетілгендігін тексереді.  

Яғни аудитор субъектіден аудиттелмеген ақпаратты қаржылық 

есептіліктің толық пакетінен тыс орналастыруды сұрайды. Егер ол мүмкін 

болмаса аудиттелмеген ескертулерді қаржылық есептіліктің соңында 

көрсетіп, оларды аудиттелмеген деп белгілеуді талап етеді.  

Аудитор қаржылық есептіліктің басқа ақпараттан тұратын құжатқа 

қосылуы туралы білген кезде аудиторлық есептегі аудиттелген ақпараттың 

бет санын көрсету қажеттілігін қарастыруы қажет. Бұны қолданушыға 

қаржылық есептілікті аудитор пікірі қамтылмаған басқа ақпараттан бөлуге 

көмектеседі.  

Егер аудитор субъектінің аудиттелмеген қосымша ақпараты 

аудиттелген қаржылық есептіліктен ерекшеленеді деп есептесе, аудитор ол 

ақпараттың аудиттелмегендігін көрсетуі қажет.  

Қосымша ақпараттың аудиттелмеу жағдайы аудиторды маңызды 

сәйкессіздіктер анықталғанға дейін осы ақпаратты зерттеу 

жауапкершілігінен құтқармайды. Аудитордың бұл жауапкершілігі 720 

АХС " Аудиттелген қаржылық есептілік құжаттарындағы басқа ақпарат" 

баяндалған жауапкершілікпен келісіледі.  

Аудиттің халықаралық стандарты 720 АХС "Аудиттелген 

қаржылық есептілік құжаттарындағы басқа ақпарат" осы АХС 

өкілеттігі мен қолдану талаптары көрсетілген Сапаны бақылаудың, Аудит, 

Шолу, Ақпараттың дұрыстығын растау және Ілеспелі қызмет жөніндегі 

басқа келісімдер алғысөзінің мәнмәтінінде қаралады.  

720 аудиттің халықаралық стандартының мақсаты - аудиторға 

аудиттелген қаржылық есептілік құжаттарындағы басқа ақпаратты 

қарастыру жөнінде стандарттарды белгілеу мен нұсқау беру. Бұл АХС 

жылдық есеп жағдайында, сондай-ақ бағалы қағаздар ұсынысында да 

қолданылады.  
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Аудитор аудиттелген қаржылық есептілікке қатысты маңызды 

жүйесіздікті анықтау үшін басқа ақпаратпен танысуы қажет.  

"Маңызды жүйесіздік" аудиттелген қаржылық есептіліктегі ақпарат 

басқа ақпаратқа қайшы келгенде орын алады. Маңызды жүйесіздіктер 

аудиторлық дәлелдер негізінде алынған аудиторлық қорытындыларға 

қатысты күмән келтіруі мүмкін.  

Әдетте субъект аудиторлық есеппен бірге аудиттелген қаржылық 

есептілікті жыл сайын жариялайды. Бұл құжатты "жылдық есеп беру 

құжаты" деп атайды. Мұндай құжатты жариялағанда заңға және жалпы 

қабылданған тәжірибеге сәйкес субъект оған қаржылық ақпаратты және 

қаржылық емес ақпаратты да енгізе алады. Осы АХС мақсатында осы 

ақпарат "басқа ақпарат" болып саналады.  

Мұндай басқа ақпаратқа субъектіні басқару құқығына ие болған 

басшылықтың есебі, қаржылық жинақтық мәліметтер, қызметкерлер саны 

туралы мәліметтер, жоспарланған шығындар, қаржы коэффициенттері, 

жоғары лауазымды тұлғалар мен директорлардың аты - жөндері жатады.  

Белгілі бір жағдайларда заңдар мен келісімшартқа сәйкес аудитор 

басқа ақпаратқа қатысты есепті нақты түрде беруге міндетті. Басқа 

жағдайларда аудиторға ондай міндет жүктелмейді. Алайда қаржылық 

есептілік бойынша аудиторлық есепті жасауда аудитор басқа ақпаратты 

қарастыруы керек.  

Кейбір заңнамалар аудиторлардан қосымша талаптарға және 

аралықты қаржылық ақпаратты қажет ететін басқа ақпаратқа қатысты 

арнайы шаралар қолдануды талап етеді. Егер мұндай ақпарат болмаса 

немесе кемшіліктерден тұрса, онда аудитордан аудиторлық есептегі 

аталған аспектіге сілтеме жасау талап етіледі.  

Егер аудитор басқа ақпаратқа қатысты есепті нақты түрде тапсыруға 

міндетті болса, аудитордың жауапкершілігі келісімшарт сипатымен, 

сондай-ақ жергілікті заңдылықпен және кәсіби стандарттармен 

анықталады. Егер бұл жауапкершілікке басқа ақпаратқа шолу жасау 

енгізілсе, аудитор сәйкес АХС -тан басшылыққа алуы қажет.  

Басқа ақпаратқа қол жеткізу. Жылдық есепке енгізілген мұндай 

ақпаратты қарастыру үшін осы ақпаратқа дер кезінде қол жеткізу қажет. 

Сол себепті аудитор осы ақпаратты аудиторлық есепті құру күніне дейін 

алу үшін субъектімен келісімге келуі керек. Кейде ол көрсетілеген мерзім 

бойынша болмай қалуы да мүмкін, ол жағдайда аудитор 20-23 - тарауда 

көрсетілген нұсқауды басшылыққа алады.  

Басқа ақпаратты қарастыру. Қаржылық есептілік мақсаты мен 

ауқымы аудитордың аудиторлық есепте көрсетілген ақпаратқа қатысты 

жауапкершілігі туралы алғышартқа негізделеді. Соған сәйкес аудитор 

басқа ақпараттың қажетті деңгейде көрсетілгені үшін жеке 

жауапкершілікте бола алмайды.  
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Маңызды жүйесіздіктер. Егер ақпаратпен таныса отырып, аудитор 

маңызды жүйесіздікті байқаса, ол қаржылық есептілікке немесе басқа 

ақпаратқа түзетулер енгізу қажеттілігін анықтауы тиіс.  

Егер субъект түзету енгізуден бас тартса, аудитор дәлелді пікірлер 

немесе қарама - қарсы пікір білдіруі керек.  

Егер басқа ақпаратқа түзетулер енгізу қажет болса, субъект оны 

енгізуден бас тартса, аудитор аудиторлық есепке маңызды жүйесіздікті 

баяндайтын түсіндіру тарауын қосуды қарастыруы керек. Аудиторлық 

есепті шығарудан бас тарту немесе келісімге қатысуды тоқтату белгілі бір 

жағдайларға, сондай-ақ жүйесіздіктің сипаты мен мәніне байланысты. 

Аудитор сондай-ақ бұдан ары қарай өзінің іс-әрекетіне қатысты заңгерлік 

кеңес алу қажеттілігін қарастырады.  

Маңызды факті бұрмалаушылық. Маңызды жүйесіздікті анықтау 

мақсатымен басқа ақпаратпен танысуы арқылы аудиторға фактінің 

айтарлықтай бұрмалануының нақты бар екендігі белгілі болады.  

Аудиттелген қаржылық есептілік барысында туындайтын сұрақтарға 

қатысы жоқ осы АХС мақсаты үшін басқа ақпараттағы "маңызды факті 

бұрмалаушылық" мұндай ақпараттың дұрыс берілмеуінен болады.  

Егер басқа ақпаратта маңызды факті бұрмалаушылық бар екендігі 

туралы белгілі болса, онда ол оны басшылықпен талқылауы керек. Бұл 

аспектіні субъект басшылығымен талқылауда пікірлер мен көзқарастарда 

негізделген айырмашылықтардың болуын қарастырады.  

Егер аудитор бұрынғысынша маңызды факті бұрмалаушылық бар 

деп есептесе, ол субъект басшылығына білікті үшінші тараптан кеңес алу 

өтінішін ұсынуы керек. Мысалы субъект заңгерімен кеңесіп, алынған 

кеңесті қарастырады.  

Егер аудитор басқа ақпаратта маңызды факт бұрмалаушылық бар деп 

санаса, оны субъект басшылығы түзетуден бас тартса, онда ол әрі қарайғы 

сәйкес іс-әрекетті қабылдауы керек. Мысалы, басқару құқығы бар 

тұлғаларды жазбаша хабарландыру.  

Аудиторлық есептен кейінгі басқа ақпаратқа қол жеткізу. Егер 

басқа ақпаратқа аудиторлық есеп күніне дейін қол жеткізе алмаса, онда 

аудитор маңызды жүйесіздіктерді анықтау үшін онымен барынша қысқа 

мерзімде танысуы қажет.  

Егер аудитор маңызды жүйесіздікті анықтаса немесе оның бар болуы 

туралы нақты белгілі болса, аудитор аудиттелген қаржылық есептілікті 

және басқа ақпараттты қайта қарастыру қажеттілігін анықтайды.  Егер 

аудиттелген қаржылық есептілікті қайта қарастыру мүмкін болса аудитор 

560 АХС "Кейінгі жағдайларды" басшылыққа алады. Егер басқа ақпаратты 

қайта қарауға субъект келісімін берсе, онда аудитор аталған жағдайларда 

қажетті шараларды орындайды. Ол шаралар алдыңғы шығарылған 

қаржылық есептілікті қайта қарастыруды хабарлау мақсатындағы субъект 

басшылығы қабылдаған іс-әрекетпен танысу.  
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Егер басқа ақпаратты қайта қарастыру қажеттілігі болса, алайда оған 

басшылық қарсылық білдірсе, аудитор әрі қарайғы сәйкес шараларды 

қабылдауы тиіс. Мысалы, субъект басқару құқығы бар тұлғалардың 

аудитордың басқа ақпаратқа және заңгерлік кеңесті алуы жөніндегі 

мәселеге қатысты жазбаша түсініктеме беруі. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қаржылық есептіліктің маңызды аспектілерін атаңыз? 

2. Басқа есеп берулер бойынша жауапкершілік қалай жүргізіледі? 

3. Аудитордыңесеп беру күні қашан беріледі? 

4. Қаржылық есептілік бойынша пікір қалай беріледі? 

5. Қаржылық есептіліктің дайындығы? 

6. Қаржылық есептілікпен бірге берілген аудиттелмеген қосымша 

ақпарат түсінігіңізді айтыңыз? 

7. Маңызды жүйесіздікті қалай анықтайды? 
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6 дəріс конспектісі: Мамандандырылған салалар (800-899 ХАС) 

Дəріс мақсаты – Халықаралық аудит стандарттары негізінде арнайы 

тағайындаған аудитке келiсiм бойынша аудиторлық есеп беруді ашу 

Кілтті сөздер:аудиторлық есеп, арнайы белгілінген аудитке 

аудиторлық есеп беру, қаржылық есептілік құрамы бойынша аудиторлық 

есеп беру 

Дəріс сұрақтары 

1. Арнайы белгілінген аудитке келісімдер бойынша аудиторлық есеп 

беру 

2. Қаржылық есептілік құрамы бойынша аудиторлық есеп беру  

3. Келiсiм мiндеттерiне сәйкес болуға аудиторлық есеп берулер.  

4. Толықтырылған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп 

берулер  

 

 

Дəріс мазмұны 

800 «Арнайы тағайындаған аудитке келiсiм бойынша аудиторлық 

есеп беру» Аудиттiң халықаралық стандарты мақсаты - стандарттар 

белгілеу және арнайы тағайындалған аудитке келiсiмге байланысты 

нұсқама беру, соның iшiнде:  

• бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандартынан немесе ұлттық 

стандарттардан өзгеше, бухгалтерлiк есептiң толық қамтитын негiзiне 

сәйкес дайындалған қаржылық есептілік. 

• арнаулы есеп шоттар элементтерi немесе қаржылық есептілік 

баптары 

• келiсiм мiндеттемелерiне сәйкестiк  

• толықтырылған қаржылық есептілік  

Бұл АХС келiсiлген шараларға немесе ақпарат дайындауға қатысты 

шолу бойынша келiсiмдерге қолданылмайды. Аудитор шолу жүргiзiп, 

пiкiр бiлдiруге негiз ретiнде арнайы тағайындалған аудит барысында 

алынған аудиторлық дәлелдер бойынша қатысқан қорытындыларды 

бағалауы тиiс.  

 Орындалатын арнайы тағайындалған аудиттiң сипаты, мерзiмi мен 

көлемi жағдайларға қарай өзгередi. Арнайы тағайындалған аудитке келiсiм 

қабылдағанға дейiн, аудитор келiсiмнiң дәл сипатына қатысты клиенттен 

келiсiм бар екенiне және жарияланатын есеп берудiң нысаны мен 

мазмұнына көзiн жеткiзуi тиiс.  

Аудиторлық жұмысты жоспарлағанда, аудитор есеп беру құрылатын 

ақпаратты пайдалану мақсатын және оның ықтимал пайдаланушыларын 

түсiнуi керек.Аудиторлық есеп берудi басқа мақсаттарға пайдалану 

мүмкiншiлiгiн болдырмас үшiн, аудитор аудиторлық есеп беруде оның 

дайындалу мақсатын және осы тарату, пайдалану бойынша кез келген 

шектеулерiн көрсете алады.  
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Арнайы тағайындалған аудитке келiсiм бойынша аудиторлық есеп 

беруге толықтырылған қаржылық есептілік бойынша есеп беруден басқа 

келесi негiзгi элементтер кiредi:  

(а) айдар 

(б) адресат  

Аудиторлық есеп берудi субъектінің лауазымды тұлғалары сияқты 

басқа тұлғалар құрастырған есеп беруден немесе тәуелсiз аудитор 

сақтайтын әдептану талаптарды сақтамайтын басқа аудиторлардың 

есептерінен ажырату үшiн, айдарда "тәуелсiз аудитор" терминiн 

пайдаланған орынды болар едi. 

(в) бастапқы немесе кiрiспе тараулар: 

(1) аудиттелген қаржылық ақпаратты бірегейлендіру  

(2) субъект басшылығының және аудитор басшылығының 

жауапкершiлiгi туралы өтiнiш  

(г) аудиттiң тараулары ауқымы ( аудиттiң сипатын көрсету):  

(1) арнайы тағайындалған аудитке келiсiмге қолданылатын АХС-қа 

немесе тиiстi ұлттық стандарттарға немесе тәжірибеге жүгiну  

(2) аудитор орындаған жұмысқа сипаттама беру  

(д) қаржылық ақпарат бойынша пiкiр білдірген тарау  

(е) есеп беру күнi  

(ж) аудитордың мекен-жайы  

(з) аудитор қолы  

Ұсынылған есеп беру пайдаланушылардың түсінуiне жеңіл болуы 

үшін аудиторлық есеп берудiң нысаны мен мазмұнының теңдігін сақтау 

қажет.  

Субъект қаржылық ақпаратты мемлекеттік органдарға, сенiмдi 

тұлғаларға сақтандырушыларға және басқа субъектілерге берген 

жағдайларда, аудиторлық есеп берудiң белгіленген форматы болуы 

мүмкін. Мұндай белгіленген есеп берулер осы АХС талаптарына сай 

келмеуi мүмкiн. Мысалы, мұндай белгіленген формат пiкiр бірдей 

болғанда, фактiнi растауды талап етуi мүмкiн, аудит ауқымынан шығатын 

мәселелер бойынша пiкiр бiлдiрудi талап етуi мүмкiн. Егер белгіленген 

форматты ұстану керек болса, аудитор бұл белгіленген есептің мазмұны 

мен нысанын қарастыруы керек және көрсету нысанын өзгерте отырып 

немесе бөлек есеп беру арқылы берiлген АХС талаптарына сәйкестендiру 

үшiн қажет өзгерiстер енгiзуi керек.  

Егер аудитордан есеп беруi сұралатын ақпарат қандай да бiр келiсiм 

жағдайларына негiзделген болса, аудитор субъект басшылығы ақпаратты 

дайындауда келiсiмдi маңызды интерпретациялауынан қарастыруы тиiс. 

Егер басқа дұрыс интерпретация қаржылық ақпаратқа маңызды өзгерiс 

енгiзетiндей болса,интерпретация маңызды болады.  

Аудитор қаржылық ақпаратта қаржылық ақпарат негiзделетiн 

келiсiмнiң қандай да бiр маңызды интерпретациясы айқын анықталғанын 
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қарастыруы тиiс. Арнайы тағайындалған аудит бойынша аудиторлық есеп 

беруде аудитор мұндай интерпретацияны көрсетiлетiн қаржылық 

ақпараттың ескертуiне жүктеледi.  

Бухгалтерлiк есептiң Халықаралық немесе ұлттық стандарттарынан 

өзгеше, бухгалтерлiк есептiң тегiс қамтушы негiзiне сай дайындалған 

қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп берулер.  

Бухгалтерлiк есептiң тегiс қамтушы негiзi қаржылық есептіліктi 

дайындауда пайдаланылатын бiрнеше шарттардан тұрады. Олар барлық 

маңызды баптарға қатысты қолданылады және оның негiзi өте берiк. 

Қаржылық есептілік арнайы мақсатта бухгалтерлiк есептiң халықаралық 

стандарттарынан немесе тиісті ұлттық стандарттардан өзгеше бухгалтерлiк 

есептiң тегiс қамтушы негiзiне сай дайындалуы мүмкін (кейiн ол " 

бухгалтерлiк есептiң басқа тегiс қамтушы негiзi" деп аталады).  

Кейбiр талаптарды қанағаттандыратын жалпы танылған бухгалтерлiк 

ережелер жиынтығы бухгалтерлiк есептiң тегiс қамтушы негiзi болмайды. 

Қаржылық есептіліктi берудің басқа тегiс қамтитын тұжырымдамалық 

негiздерiне мыналар кiредi:  

• Субъектiнiң табыс салығы бойынша декларациясын даярлауға 

пайдаланылатын негiздер;  

• Қаржы түсімдері мен төлемдерi негiзiндегi есеп;  

• Мемлекеттiк реттеушi орган жасаған қаржылық есептілік туралы 

ережелер.  

Бухгалтерлiк есептiң басқа тегiс қамтушы негiзiне сай дайындалған 

қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп беру төмендегілерден 

тұрады: бухгалтерлiк есептiң пайдаланған негiзiн көрсететiн өтiнiш немесе 

қаржылық есептіліктің осы ақпаратты ұсынатын ескертпесіне жүгiну. 

Қорытындыда мынаны көрсетуi тиiс: қаржылық есептілік бухгалтерлiк 

есептiң барлық маңызды аспектiлері бойынша белгіленген негiзiне сай 

дайындалған ба, жоқ па? Аудитордың пiкiрiн көрсету үшiн 

пайдаланылатын терминдер мыналар: "тура және дәл көрсетiледi" немесе 

"барлық маңызды аспектiлер бойынша дұрыс ұсынылған" және олар бір-

бірімен тең болып табылады. Берiлген АХС-тың 1-қосымшасында 

бухгалтерлiк есептiң басқа толық қамтушы негiзiне сай дайындалған 

қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп беруге мысалдар 

келтiрiлген.  

Аудитор мынаны қарастыруы тиiс: оқырман ( пайдаланушы) үшiн 

айдардан немесе қаржылық есептілік ескертпесінен берiлген есеп берудің 

бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандарттарына немесе ұлттық 

стандарттарға сай дайындалмағаны түсiнiктi ме? Мысалы, салық салу 

негiзiндегi қаржылық есептілікте мынандай айдар қайталануы мүмкiн: 

"Кiрiс және шығыс жөнiндегi есеп беру - табыс салығын есептеу негiзi". 

Егер басқа тегiс қамтушы негiзде дайындалған қаржылық есептіліктiң 

тиiстi айдары болмаса немесе бухгалтерлiк есептiң негiзi бірдей емес 
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екендігі анықталса, аудитор тиiстi модификацияланған есеп берудi құруы 

тиiс.  

Қаржылық есептілік құрамы бойынша аудиторлық есеп беру. 
Аудитордан қаржылық есептіліктiң бiр немесе одан көп құрамы бойынша 

пiкiр бiлдiруді сұрауы мүмкiн. Мысалы, дебиторлық берешектер, 

тауарлық-материалдық қорлар, жұмыскерлерге есептелген сыйақыны 

санау немесе кiрiс салығын төлеуге бөлінген қор бойынша. Келiсiмнiң бұл 

түрi бөлек келiсiм ретiнде немесе субъектiнiң қаржылық есептілік 

аудитiнiң бiр бөлiгi ретiнде жүзеге асырылуы мүмкiн. Дегенмен, келiсiмнiң 

бұл түрiнiң нәтижесi қаржылық есептілік бойынша жалпы аудиторлық 

есеп болып саналмайды және тиiсiнше, аудитор аудиттелген құрамның 

барлық маңызды аспектiлері бойынша бухгалтерлiк есептiң белгіленген 

негiзiне сай даярланғаны туралы ғана пiкiр айтуы керек.  

Қаржылық есептіліктiң көптеген түрлерi өзара байланысты, мысалы 

сату және дебиторлық берешектер, тауарлық-материалдық қорлар 

мекемелердегi кредиторлық берешектер. Тиiсiнше егер қаржылық 

есептілік құрамы бойынша есеп берiлсе, аудитор кейде аудит затын жалпы 

қарастыра алмайды әрi ол басқа белгiлi бiр қаржылық ақпаратты тексеруi 

керек болады. Келiсiм ауқымын анықтайтын кезде,аудитор қаржылық 

есептіліктiң өзара байланысқан баптарын және аудиторлық 

қорытындыларды жасалатын ақпаратқа айтарлықтай ықпал ететiн 

баптарды қарастыруы керек.  

Аудитор есеп ұсынылатын қаржылық есептіліктiң құрамына қатысты 

маңызды тұжырымдамасын қарастыруы керек. Мысалы, жалпы алынған 

қаржылық есептілікпен салыстырғанда, бөлек есепшот айырымы 

маңыздылықты анықтаудағы негізі төмен болады. Демек, егер сол 

құрамның аудитi бүкiл қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп 

беруге байланысты жүргiзiлген болса, аудитордың тексеру ауқымы да кең 

сипатта болар едi.  

Пайдаланушыларда есеп беру барлық қаржылық есептілікке жатады 

деген пiкiр қалыптаспас үшiн, аудитор клиенттi қаржылық есептілік 

құрамы бойынша есеп беру субъектiнiң қаржылық есептілігіне кiргiзiлмеуi 

керек екенi туралы хабардар етедi.  

Қаржылық есептіліктiң құрамдары бойынша аудиторлық есеп беруге 

бухгалтерлiк есеп негiзiн көрсететiн өтiнiш кiредi, ол бойынша құрамы 

бекітіледі немесе мұндай негiзде анықталатын келiсiмге жүгiнетiн өтiнiш 

кiредi. Қорларды құрамның бухгалтерлiк есепте орындалған барлық 

маңызды аспектiлерi бойынша дайындалғанын көрсетуi тиiс. Осы АХС- 

тың 2 - қосымшасында қаржылық есептілік құрамдары бойынша 

аудиторлық есеп беруге мысалдар келтiрiлген.  

Қаржылық есептілік бойынша терiс пiкiр бiлдiргенде немесе пiкiрден 

бас тарту болған кезде, аудитор қаржылық есептілік құрамдары бойынша 

есеп берудi егер осы құрам қаржылық есептіліктiң көп бөлiгiн құрамаған 
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жағдайда ұсынуы тиiс. Ал олай болмаған жағдайда қаржылық есептілік 

бойынша аудиторлық есеп беру өз мағынасын жоғалтады.  

Келiсiм мiндеттерiне сəйкес болуға аудиторлық есеп 

берулер.Аудитордан субъект қызметiнiң облигация эмиссиясы туралы 

келiсiм немесе несиелiк келiсiм сияқты келiсiмдердiң белгiлi бiр 

аспектiлерiне сәйкес болуына есеп берудi сұрауы мүмкiн. Мұндай 

келiсiмдер субъектiден түрлi шарттарды орындауын талап етедi, оның 

iшiнде пайызды төлеу, қаржылық коэффициенттерiн алдын ала қолдау 

жасау, дивидендтер төлеудi шектеу және меншiктi сатудан түсетiн 

табыстарды пайдалану.  

Субъект қызметкерлерiнiң келiсiм мiндеттемелерiне қатысты пiкiр 

бiлдiру бойынша келiсiмдер мына жағдайда қабылдану тиiс: егер 

сәйкестiктiң жалпы аспектiлерi қаржы мәселелерiне және бухгалтерлiк 

мәселелерге аудитордың кәсiби құзыреттілігінен тыс болатын келiсiмдер 

бөлiгiн қалыптастыратын басқа да сұрақтар бар болса, аудитор сарапшы 

жұмысын пайдалануды қарастыруы тиiс.  

Аудиторлық есеп беруде субъект, аудитордың пiкiрiнше, келiсiмнiң 

белгiлi бiр шарттарын орындай ма, жоқ па көрсетiлуi тиiс. Берiлген АХС-

тың 3 қосымшада қаржылық есептілікке қатысатын бөлек есеп немесе есеп 

беру түрiнде ұсынылатын келiсімдер талаптарына аудиторлық есеп 

берудiң сәйкес келуiне мысалдаркелтiрiлген.  

Бақылау сұрақтары: 

1. Арнайы белгілінген аудитке келісімдер бойынша аудиторлық есеп 

беру? 

2. Қаржылық есептілік құрамы бойынша аудиторлық есеп беру? 

3. Келiсiм мiндеттерiне сәйкес болуға аудиторлық есеп берулер? 

4. Толықтырылған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп 

берулер? 

5. Халықаралық стандарттың келісіміне сәйкес келетін қызметтер? 
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«АУДИТТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРЫ» ПӘНІНЕН ТЕСТ 

СҰРАҚТАРЫ 

  
І-вариант 

1. Аудитор мен клиент арасындағы өзара қарым- қатынасты 

реттейтін негізгі құжат 

A) әкімшілік жолмен құқық бұзушылық туралы кодекс 

B) азаматтық кодекс 

C) аудитті өткізудің келісімі туралы міндеттеме –хат 

D) аудиттің ұлттық стандарттары 

E) аудиторлық тексеруді өткізудің келісім шарты  

2. Аудиторлық тексерудің əдісі ұғымын қалай түсінуге болады? 

A) тексерілетін экономикалық субъектіге ықпал ету үшін 

пайдалынатын амалдар жүйесін 

B) есептік құжаттар мен жазбалардың тексерілуін ұйымдастыруды 

C) аудиторлық қызметте қолданылатын амалдар мен тәсілдерді  

D) есeптерді зерделеудің жұмыс тәсілдерін 

E) аудиторлық айғақты алу үшін қажетті тәуелсіз процедура түрлерін 

3. Ішкі бақылау жүйесін бағалау не үшін жүргізіледі?  

A) кәсіпорынның жұмыс істеуге жарамдылығын және банкротқа 

ұшырау ықтималдығын анықтау үшін  

B) ішкі бақылаудың жағдайын тексеру үшін 

C) кәсіпорын туралы жалпы ақпаратты алу үшін 

D) аудит ауқымын жоспарлау үшін+ 

E) шаруашылықжүргізуші субъектінің басшылығынаесеп беруді 

жасау үшін 

4. Бастапқы құжаттардан, бухгалтерлік тіркелімдерден жəне 

басқа да көздерден аудиторлық мəлімет қалай бөлінеді? 

A) есептік және есептен тысқа 

B) тікелей және жанамаға 

C) кесімділік және бағдар беруге 

D) бастапқы және жиынтыққа 

E) жоспарлы және нақтыға 

5. Аудиттің қандай типтері болады? 

A) міндетті және бастамалы  

B) іштей және сырттай 

C) операциондық, талапқа сәйкестік, қаржылық есептілік 

D) бастапқы, келісімді, абоненттік қызмет көрсету 

E) жүйелі, мемлекет және ведомство ішіндегі 

6. Аудитордың негізгі мақсаты 

A) кемшіліктер мен бұрмалаушылықтарды анықтау 

B) шаруашылық жүргізуші субъекті қызметкерінің қателігін анықтау 
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C) мемлекеттік пен кәсіпорындардың экономикалық мүдделерін 

сақтау 

D) клиенттің қаржылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар 

әзірлеу 

E) қаржылық есептің шындыққа жанасымдылығын ( шынайылығын ) 

белгілеу  

7. Субъектінің меншік капиталына салыс ретіндеенгізілген 

мүлкімен мүліктің құқықтарына түгендеу жүргізу 

A) Түгендеу актісі, түгендеу тізімдері 

B) Салыстырмалы ведомостар  

C) Келісім шарттар 

D) Аудитордың есебі 

E) Бас кітап, баланс 

8. Тəуекелділікке негізделген аудиттің міндеті қандай? 

A) клиенттің қаржылық – шаруашылық қызметін тексерудің жүйелі 

тәсілдемесі 

B) шаруашылық жүргізуші субъекті құжаттарын талдау әрі растау 

C) шаруашылық жүргізуші субъекті қызметінің осал тұсын және 

«қиын межесін» тексеру 

D) шаруашылық операцияларының заңдылығын анықтау 

E) аз шамадағы шығынмен алға қойылған мақсатқа қол жеткізу 

9. Берілген талаптардың қайсысы аудиттің функциясына 

кірмейді? 

A) ұйымдастыру  

B) талдамалы 

C) сараптау 

D) кеңес беру 

E) өндіру 

10. Барлық пайдаланушылар үшін аудиторлық есептің ашық 

болатын бөлігі 

A) қорытынды 

B) екі жақтың мекен – жайы 

C) талдамалы 

D) кіріспе 

E) негізгі 

11. Ақша кіріс жəне шығыс тіркеу журналы жүргізіледі  

A) міндетті түрде 

B) бас бухгалтердің нұсқауына байланысты  

C) бірінші бастықтың бұйрығына байланысты 

D) аудитордың нұсқауына байланысты  

E) келісім-шарт негізінде 

12. Заң шарттары бойынша аудитті жіктеу 

A) толық, міндетті 
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B) ерікті, міндетті 

C) сыртқы, ішкі 

D) бастапқы, келісімді 

E) операциондық, талаптарға сәйкестік 

13. Аудиттің негізгі мақсаты- 

A) шаруашылық жүргізуші субъект персоналының қателерін 

анықтау  

B) мемлекет пен кәсіпорынның экономикалық мүдделерінің өзара 

байланысы  

C) қаржылық есеп беру нақтылығын анықтау  

D) тұтынушының қаржылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар 

дайындау  

E) келісім шарт толтыру 

14. Заң шарттары бойынша аудиттің жіктелуі 

A) толық, міндетті 

B) сыртқы, ішкі  

C) ынтагерлік, міндетті  

D) бастапқы, келісілген  

E) операциондық, талаптарға сәйкестік 

15.Бақылау мен аудит арасындағы өзара байланыс қандай? 

A) өзара байланыс жоқ 

B) бақылау мен аудит-бір нәрсе 

C) аудит -бұл бақылау түрі  

D) аудит-бұл бақылаудың әдісі 

E) есептілік құрастыру байланысы 

16.Негізгі құралдарға жататындар  

A) шикізат және материалдар 

B) дайын өнім 

C) сауда 

D) жанар, жағар май  

E) жер, ғимараттар 

17. Аудитті жоспарлау барысында талдамалық процедураларды 

жүргізудің мақсаты не болып табылатынын анықтау 

A) ерекше операциялар мен оқиғалар 

B) ішкі бақылау жеткіліксіздігінен анықталмай қалған заңсыз 

әрекеттер 

C) байланысты жақтармен операциялар 

D) қажетті рұқсат алынбаған ескерілген операциялар 

E) қажетті рұқсат алынбаған операциялар 

18. Аудитор есептік жазбаларды жүргізу жүйесін қандай 

мақсатта бағалайды? 

A) аудит бойына жұмысты шектеу үшін жағымсыз растауды алу 

B) есептік жазба бойынша ақпараттың сенімділігін бағалау 
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C) қателік табу мақсатында 

D) бухгалтерлік есеп сиандарттарының сақталу деңгейі 

E) аудиторлық тексерулердің жоспарын немесе бағдарламасын 

әзірлеу 

19. Бухгалтерлік есеп беруге кім қол қояды? 

A) тек бас бухгалтер 

B) тек басшыжәне салық инспекторы 

C) Ұйым басшысы және бас бухгалтері немесе бухгалерлік есеп 

беруді жүргізетін мамандандырылған ұйым 

D) басшы, аудитор, бухгалтер 

E) аудитор, бухгалтер 

20.Қаржылық есеп аудитінің негізгі мақсаты 

A) қаржылық есептің шынайы әрі объективтілікпен жасалғаны 

туралы тәуелсіз пікір білдіру 

B) қателікті тауып, жою 

C) бас бухгалтерге қаржылық есепті дайындауына көмек көрсету 

D) шаруашылық операциялардың заңдылығын анықтау 

E) бухгалтерлік есепті тексеру, оған пікір білдіру 

21.Материалдық емес активтер түрлері 

A) Қосалқы бөлшектер 

B) Дайын өнім 

C) Жер, ғимараттар 

D) Лицензия, авторлық құқықтар 

E) Шикізат, материалдар 

22.Материалдық емес активтер кірісі бухгалтерлік есепте дұрыс 

көрсетілгенқандай құжаттардан тексереді? 

A) Шот фактуралар 

B) Баланс 

C) Кассаның кіріс шығыс ордерлері 

D) Журнал ордер № 10 

E) Патент, лицензя келісімдері 

23. Материалдық емес активтер қай уақытқа дейін 

пайдаланылалды? 

A) 1 жылға дейін 

B) 3 жылға дейін 

C) 1 жылдан астам ұзақ уақыт  

D) 2 жылға дейін  

E) 10 жылға дейін 

24. Тексерілетін субъектінің басшылары жəне лауазымды 

тұлғасы мынаны орындауға тиіс 

A) ішкі бақылау мәселелерін талқыға салмау 

B) айқындап алуды қажет ететін мәселелердә шектеу 
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C) аудиторлық сұрау салуы бойынша жазбаша түрде аудиторға 

түсініктеме беру 

D) комерциялық құпиясы бар ақпаратты беруден бас тарту 

E) шаруашылық қызметті жақсарту бойынша аудитордың барлық 

ұсыныстарын міндетті тәртіппен орындау 

25. Аудитор қандай құжаттардыңкөмегімен кəсіпорынға негізгі 

құралдардың түсуін анықтайды? 

A) пайдалануға беру актілері, қабылдау-тапсыру актілері, сату-сатып 

алу актілері 

B) сату-сатып алу актілері, қабылдау- тапсыру актілері, сату-сатып 

алу актілері 

C) қабылдау-тапсыру актілері 

D) кірістік жүкқұжаттар 

E) шот-фактуралар, жасап шығарылған затты сипаттайтын құжаттар 

26. Аудитор негізгі құралдардың істен шығуын қандай құжаттар 

негізінде анықтайды? 

A)  келісімшарттар-мәмілелер 

B) шығыстық жүкқұжаттар, шот-фактуралар 

C) сату-сатып алу актілері 

D) шығыстық актілері, есептен шығару 

E) жойылу актілері 

27. Аудиторлар дебиторлық берешекті тексергенде бірінші 

кезекте неге назар аударады? 

A) пайда болған көзіне 

B) келісім шарт жасалған ай-күнге 

C) ақшалай қаражаттың түзу көзіне 

D) өніммен жабдықтау уақытына 

E) техникалық бақылау бөлімменөту уақытына 

28. Ең алдымен аудитор нені анықтайды? 

A) төлемдердің толықтылығы мен уақыттылығы 

B) ұсталған төлемдерді арифметикалық санау 

C) синтетикалық және аналитикалық есеп жүргізудің дұрыстығы  

D) салық салынатын базаны 

E) қарыздар үшін % төлеудің дұрыстығы 

29. Аудиторлық тəуекелділік 

A) Қаржылық есептілікте анықталмаған елеулі қателік пен 

бұрмалаушылықтың болу ықтималдығы 

B) Формула бойынша есептеледі 

C) Тестілеу негізінде анықталады 

D) Аудиторлық ұйым мен клиент арасындағы келісім бойынша 

белгіленеді 

E) Кәсіпкерлік қызметтің ажырағысыз бөлігі. 
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30. Операциондық, талапқа сəйкестік, қаржылық есептілік 

дегеніміз ... 

A) Заң бойынша аудит түрлері 

B) Аудит нысандары 

C) Аудитттің типтері 

D) Аудит пайдалану түрлері 

E) Аудиттің қағидалары 

 

II-вариант 

1. Аудиттің негізгі мақсаты- 

A) шаруашылық жүргізуші субъект персоналының қателерін 

анықтау  

B) мемлекет пен кәсіпорынның экономикалық мүдделерінің өзара 

байланысы  

C) қаржылық есеп беру нақтылығын анықтау 

D) тұтынушының қаржылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар 

дайындау  

E) келісім шарт толтыру 

2.  Бақылау мен аудит арасындағы өзара байланыс қандай? 

A) өзара байланыс жоқ 

B) бақылау мен аудит-бір нәрсе 

C) аудит -бұл бақылау түрі  

D) аудит-бұл бақылаудың әдісі 

E) есептілік құрастыру байланысы 

3. Негізгі құралдарға жататындар 

A) шикізат және материалдар 

B) дайын өнім 

C) сауда 

D) жанар, жағар май 

E) жер, ғимараттар 

4. Аудитті жоспарлау барысында талдамалық процедураларды 

жүргізудің мақсаты не болып табылатынын анықтау 

A) ерекше операциялар мен оқиғалар 

B) ішкі бақылау жеткіліксіздігінен анықталмай қалған заңсыз 

әрекеттер 

C) байланысты жақтармен операциялар 

D) қажетті рұқсат алынбаған ескерілген операциялар 

E) қажетті рұқсат алынбаған операциялар 

5.  Аудитор есептік жазбаларды жүргізу жүйесін қандай 

мақсатта бағалайды? 

A) аудит бойына жұмысты шектеу үшін жағымсыз растауды алу 

B) есептік жазба бойынша ақпараттың сенімділігін бағалау 

C) қателік табу мақсатында 
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D) бухгалтерлік есеп сиандарттарының сақталу деңгейі 

E) аудиторлықтексерулердің жоспарын немесе бағдарламасын 

әзірлеу 

6.  Бухгалтерлік есеп беруге кім қол қояды? 

A) тек бас бухгалтер 

B) тек басшыжәне салық инспекторы 

C) ұйым басшысы және бас бухгалтері немесе бухгалерлік есеп 

беруді жүргізетін мамандандырылған ұйым 

D) басшы, аудитор, бухгалтер 

E) аудитор, бухгалтер 

7. Аудитор кəсіпорын қызметкерлерінің оның қаржылық 

есебіне елеулі əсер ететін заңсыз əрекеттерін тапқан кезде, егер 

келісімді жоюы мүмкін 

A) заңсыз әрекеттер бухгалтерлік есеп стандарттарына қарама-

қайшы келсе 

B) кәсіпорын басшылығы аудитор пікірінше қажетті бұрмалауды 

түзеткісі келмесе 

C) заңсыз әрекеттер септері тексерілмеген өткен кезеңде жасалса 

D) аудитор бақылау тәуекелдігін максималды бағамен бағалап қойса 

E) заңсыз әрекеттер салық кодексіне қарама-қайшы келсе 

8.  Бухгалтерлік құжаттар немесе қаржылық есеп беруден 

жалғандық анықталған, кезде аудитор 

A) теріс аудиторлық қорытынды жасайды 

B) қатысушылардың (акционерлердің) жалпы жиналысын шақыруды 

талап етеді 

C) қажетті ұсыныстар және олардың орындалуын ары қарай тексеру 

туралы кәсіпорын иелеріне осы фактілер туралы жазбаша хабарлайды 

D) өз пайдасына пайдалану туралы мәліметтерді тергеу органдарына 

береді 

E) құрылтайшыларға осы фактілер туралы жазбаша хабарлайды 

9. Аудиттің қажеттілігі немен айқындалады? 

A) аудит міндеттемесінің заңмен анықталуымен 

B) акционерлердің қаржылық есеп беру нақтылығын дәлелдеу 

жөніндегі талабымен 

C) қаржылық есеп беру нақтылығына пайдаланушыларды 

сенімдірумен 

D) өнімді шешімдер қабылдауман 

E) тиімді шешімдер қабылдауман 

10 . Аудитордың табысы неге байланысты? 

A) аудиторлық тексерудің қиындығына қарай 

B) қорытындының жағымды немесе жағымсыз болуына байланысты 

C) барлық қажеті құжаттың болуына немесе болмауына байланысты 

D) ішкі бақылау жүйесінің жағдайына байланысты 
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E) клиенттің ауқаттылығына байланысты 

11. Материалдық емес активтер түрлері 

A) қосалқы бөлшектер 

B) дайын өнім 

C) жер, ғимараттар 

D) лицензия, авторлық құқықтар 

E) шикізат, материалдар 

12. Материалдық емес активтер кірісі бухгалтерлік есепте дұрыс 

көрсетілгенқандай құжаттардан тексереді? 

A) шот фактуралар 

B) баланс 

C) кассаның кіріс шығыс ордерлері 

D) журнал ордер № 10 

E) патент, лицензиякелісімдері 

13. Материалдық емес активтер қай уақытқа дейін 

пайдаланылалды? 

A) 1 жылға дейін 

B) 3 жылға дейін 

C) 1 жылдан астам ұзақ уақыт 

D) 2 жылға дейін 

E) 10 жылға дейін 

14. Тексерілетін субъектінің басшылары жəне лауазымды 

тұлғасы мынаны орындауға тиіс 

A) ішкі бақылау мәселелерін талқыға салмау 

B) айқындап алуды қажет ететін мәселелердә шектеу 

C) аудиторлық сұрау салуы бойынша жазбаша түрде аудиторға 

түсініктеме беру 

D) комерциялық құпиясы бар ақпаратты беруден бас тарту 

E) шаруашылық қызметті жақсарту бойынша аудитордың барлық 

ұсыныстарын міндетті тәртіппен орындау 

15. ҚР Аудиторлық заңы қашан қабылданды 

A) 18 қазан 1993 ж 

B) 21 қазан 1994ж 

C) 15 қыркүйек1993ж 

D) 16 желтоқсан 1995ж 

E) 18 қараша 1996ж 

16. Аудитор қандай құжаттардыңкөмегімен кəсіпорынға негізгі 

құралдардың түсуін анықтайды? 

A) пайдалануға беру актілері, қабылдау-тапсыру актілері, сату-сатып 

алу актілері 

B) сату-сатып алу актілері, қабылдау- тапсыру актілері, сату-сатып 

алу актілері 

C) қабылдау-тапсыру актілері 
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D) кірістік жүкқұжаттар 

E) шот-фактуралар, жасап шығарылған затты сипаттайтын құжаттар 

17 . Аудитор негізгі құралдардың істен шығуын қандай құжаттар 

негізінде анықтайды? 

A) келісімшарттар-мәмілелер 

B) шығыстық жүкқұжаттар, шот-фактуралар 

C) сату-сатып алу актілері 

D) шығыстық актілері, есептен шығару 

E) жойылу актілері 

18. Аудиторлар дебиторлық берешекті тексергенде бірінші 

кезекте неге назар аударады? 

A) пайда болған көзіне 

B) келісім шарт жасалған ай-күнге 

C) ақшалай қаражаттың түзу көзіне 

D) өніммен жабдықтау уақытына 

E) техникалық бақылау бөлімменөту уақытына 

19 . Ең алдымен аудитор нені анықтайды? 

A) төлемдердің толықтылығы мен уақыттылығы 

B) ұсталған төлемдерді арифметикалық санау 

C) синтетикалық және аналитикалық есеп жүргізудің дұрыстығы 

D) салық салынатын базаны 

E) қарыздар үшін % төлеудің дұрыстығы 

20. Аудиторлық тəуекелділік 

A) қаржылық есептілікте анықталмаған елеулі қателік пен 

бұрмалаушылықтың болу ықтималдығы 

B) Формула бойынша есептеледі 

C) тестілеу негізінде анықталады 

D) аудиторлық ұйым мен клиент арасындағы келісім бойынша 

белгіленеді 

E) кәсіпкерлік қызметтің ажырағысыз бөлігі 

21. Аудит стандарттары дегеніміз –бұл 

A)  материалдық ресурстарды жұмсау мөлшері 

B) аудиторлық процедураларды өткізудің негізгі ережелері 

C) фирманың өзін-өзі қаржыландыру мөлшері 

D) валютаның қаражат нормативі 

E) салық органдары тапсырмасы 

22. Аудиторлық қызметпен айналысу құқығына лицензияны 

қандай ұйым береді? 

A)  салық комитеті 

B) әділет Министрлігі 

C) аудиторларды аттестаттау біліктілік комиссиясы 

D) қаржы Министрлігі 

E) ішкі істер Министрлігі 
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23. Аудиторлық қорытындының талдамалы бөлігі қалай 

бағытталуы керек? 

A) кәсіпорынның бас бухгалтеріне 

B) аудиттелген субьектінің басшысына 

C) кәсіпорынның салық ұйымының басшысына 

D) акционерлердің жиналысына немесе аудиттелген субьектінің 

құрылтайшыларына 

E) әр түрлі пайдаланушыларға 

24. Табылмау қауіп-қатері дегеніміз 

A) аудитор тексеру барысында қолданатын аудиторлық 

процедуралар нақты бар өрескел бұрмалаушылықтарды таба алмайтын 

ықтималдығын субьективті тұрғыдан анықтауы 

B) аудителген субьектінің ішкі бақылау жүйесіндегі қателіктің 

табылмай қалу қаупі 

C) аудиттелінетін субьектідегі қаржылық есептілік нәтижелері 

туралы қорытындының дұрыс жасалмау қатері 

D) алдағы кезеңде кәсіпорын қызметінің зиян шегуі 

E) өндірістің өзіндік құндылықтары өндірістің өзіндік құндылықтары 

25. Тəуекелдіктерді талдаудың түпкі мақсаты мыналардың 

қайсысын бағалауда? 

A) аудиторлық тәуекелдікті 

B) табылмау қауіп-қатерін  

C) болмай қоймайтын тәуекелділікті 

D) ішкі бақылау тәуекелдігін 

E) клиент тәуекелдігін 

26. Бюджетпен есеп айырысу аудиті, бұл 

A) банктік және кассалық құжаттарды тексеру 

B) белгіленген мерзімдерде төлемдерді есептеу мен аударудың 

дұрыстығынтексеру 

C) төлем құжаттарын белгіленген мерзімде есептеу мен ұсынуды 

тексеру 

D) ұсынылған құжаттаманың дұрыстығын тексеру 

E) бюджетке қаржы аударудың дұрыстығын тексеру  

27. Құжат жазбалары мен материалдық актілерді зерттейтін 

аудиторлық айғақты алудың процедурасы 

A) қадағалау 

B) талдамалы процедура 

C) зерделеу 

D) қорытынды есеп 

E) растау 

28. Аудиттік тексерудің мақсаты 

A) өзіндік құнын төмендетіп, өнімді өндірмеуге жол бермеу 

B) қаржы жоспарының дұрыстығы 
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C) шаруашылық субьектінің іскерлік белсенділігі 

D) өнімнің сапасы 

E) дайын өнімнің бағасы 

29. Сыртқы аудиттің ішкі аудиттен айырмашылығы неде? 

A) тексеру әдістерінде 

B) тексеру объектілерінде 

C) мақсаттары мен субъектілерінде 

D) жұмысты және есепті ұйымдастыруда 

E) тексеру нәтижелерінде 

30. Аудитор мен клиенттің өзара қарым – қатынасы қалай 

құрылады? 

A) аудитор этикасының кодекс талаптарын сақтауымен 

B) ерікті түрде және өтеу негізінде 

C) аудиторлық фирма басшылығының анықтауымен 

D) аудиторлық стандарттармен белгіленеді 

E) аудиторлық қызмет туралы нормативті – құқықтық актінің 

талаптарын сақтау негізінде 
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