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1. Тақырып. Қаржылық ұйымдарындағы аудиттің 
әдіснамасы

I. I Бақылау ісінің принциптері мен тетіктері
1.2 Қаржылық бақылау және оның негізгі элементтері
1.3 Бақылау сатылары мен тәртібі
1.4 Қаржылық бақылау аудиті және әдістерін жіктеу

1.1. Бақылау ісінің принңиптері мен тетіктері

Қаржылық бақылауды қалыптасқан теориялық-әдіснамалық 
гүргыдан жан-жақты дайындау оның негізгі тетіктерін реттеп 
отыруга мүмкіндік береді. Арнаулы әдебиеттерде қаржылық 
бақылаудың әкімшілік (ұйымдастыру), нарықтық, этикалық жэне 
басымшылдық тэрізді түрлері қаралган.

Бақылауды экімшілік реттеуге сатылас өзара сәйкестік, 
гөменгінің жоғарыдағыға бағынуы, экімшілік күштеу және согіс 
беру, жұмыстан шығару, лицензиядан айыру тәрізді 
заңдандырылған ықпал-шаралар тэн.

Нарықтық (экономикалық) реттеу тексеруші мен тексерілуші 
озара деңгейлес, серіктес қарым-қатынас негізде қалыптасып, 
бақылаушы обьектінің қызметіндегі кемшіліктерді ашып, 
оңтайландыруды жүзеге асыруға ұсыныс береді.

Бақылауды әдептілік ретеуде бағыныштыны күштеу 
болмайды. Онда екіжақтагы қарым-қатынас жалпыға бірдей 
қабылданған эдептілік принциптер мен мөлшерлерге негізделіп, 
гэжірибеде, дэстүрде, салтта және моральдьік қалыптасқан негізде 
озара түсіністік арқылы жүргізіледі.

Бақылауды агрессивті реттеу тексерілуші обьектідегі кызмет 
бабын пайдаланып үйымдастыру барысындағы қабылданған 
шешімдерді, кемшіліктерді ашуға бағытталып, кінэлілерді 
жоғарғы жэне бақылаушы органдардың еркімен айыптауға 
негізделеді. Солай десе де, реттеудің мүндай шаралары жалпылай 
қабылданған заң актілері мен нормаларда жеткілікті 
көрсетілмеген.

Халықаралық тәжірибелер мен коптеген талқылаулар 
иәтижесі жэне экономикалық тетіктер корсеткіші қоғамдық 
көзқарас түрғысынан реттеудің соңғы түріне басым баға береді. 
Экономикалық тетіктің ондай реттеуі тексерілген обьектінің
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кемшіліктері мен тиімділігін анықтайды. Мұның қажеттігі сол, 
бәсекелестік пайдалы жұмыс істей алмайтындарды 
сырттататынын байқатады.

Тэжірибеде жоғарыда аталған бақылаудың барлық тетіктері 
көп бағытты жэне езара тыгыз қаым-қатынастағы, бір уақытта 
пайдалана беретін жолмен реттеле береді.

Бақылаушы органдар өз қызметін атқарған уақытта кэсіптік 
жэне эдкптілік принциптерді сақтауға міндетті. Принциптілік 
(бастау, негіз деген мағынаны білдіретін латын сөзі):

-Қоғамда лоне адамдар өмірінде қалыптасқан ұғым, оны 
тексерушінің сақтауы міндетті.

Ревизиялық-бақылауды ұйымдастырудың негізгі принциптерін 
келесі бағытта топтауға болады;

- Обьективтілік, заңдылық жэне бақылаудың жауаптылығы;
- Бақылаудың жан-жақтылығы, барлығын қамтуы, жиілігі;
- Бақылаудың кешенділігі, жүйелігі және ғылымилығы;
- Бақылаудың нақтылығы, тұтастығы және алғашқы болуы;
- Бақылаудың жариялығы, шынайылығы жэне ашық болуы;
- Бақылаудың сенімді, әуесқойлықсыз болуы;
- Бақылаудың үнемді, сақ жэне елеулі болуы.

Жоғарыда аталған принциптерғе ревизиялық-бақылау 
жұмыстарын оны жүйелі жетілідірудегі ұсыныстарды пайдалана 
отырып, істі зерделей анықтап, негізгі әдістемелерді қолданғанда 
ған дұрыс ұйымдастыруға қол жеткізуғе болады.

Бақалаушылар өздерінің кәсіби қызметін адалдық, тэуелсіздік 
тэрізді этикалық принциптерін басшылыққа алып, демократиялық 
жүйені сақтай отырып, адалдықпен, ұйымдастырушылықпен, 
құпияны сақтай отырып, қоғам талабы деңғейінде асыруы тиіс.

Мэселен, бақылаушы қоғамның сенімін күшейтіп жэне 
қолдану үшін тәуелсіздік, турашылық, адалдық принциптерінің 
талаптарын сақтау жэне тексерілуші обьектінің нақты жағдайын 
ашып, тэуелсіз пікірін айтуға міндетті.

Ғылыми принциптің мэні бақылау теориялары мен ғылыми 
басқарудың қалыптасқан жағдайларын ескере отырып, тексеру 
қорытындысы іс жағдайының дұрыстығын немесе дұрыс еместіғін 
анықтайды. Оның неғізінде белгілі бір бастапқы деректерге 
құрылған теориялық негіздердің жалғандығын немесе 
шынайылығын ашады. Сондықтан бақылауды жүргізуді аудиттік-
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бақылау қызметтенінің теориялық терең біліммен қаруланған аса 
тәжірибелі мамандары жүргізеді.

Нақтылау принципі бақылаудың уақытында, эрі орынды 
жүргізілуін қамтамсыз етеді жэне бақылаудың тәжірибе 
қажеттілігіне жауап беретіндігін болжайды. Сонымен бірге 
тексерілуге берілетін нүсқаудың жүзеге асырылу мүмкіндігін 
анықтау да керек.

Бақылау обектісі болып табылатын сақтау жүйесінің принципі 
бақылау барысында обьекті жүйесінің сапалы мінездемесі жэне 
қызметтік тәртіптемесінің тэжірибе жүзінде бүзылмауын талап 
етеді.

Ревизия мен аудитті жүргізгенде жэне оның қорытындысын 
шығарғанда жариялылық принциптерін сақтау орынды.

Тексеруде жариялылықтың болуы қоғамдық пікірлердің дұрыс 
қалыптасуына жэне ол бақылаудың оң дамуына, ревизиялық- 
бақылау қызметкерлерінің абыройыкөтерілуіне ықпал етеді.

Жоғарғы бақылау органдарының халықаралық ұйымының 
(ИНТОСАЛ) Лимада қабылданған декларациясында қаржылық 
бақылау кезінде сақталуы тиіс басқа да принциптер көрсетілген. 
Аудиторлық бақылау кезінде принциптерді сақтау оның маңызын 
ған түсініп қоймай, қортындысының да маңыздылығын
арттырады.

1.2. Қаржылық бақылау және оның негізгі элементтері

Қаржылық бақылаудың эдіснамасы-бұл жалпы ғылымдық 
және оның әдістемелік әдістерінің жиынтығы. Бақылау 
эдіснамасы экономикалық субьектілердің қызмет жағдайын 
зерттеу мен оны теория жүзінде танудың негізіне сүйенеді. Жэне 
олардың қаржылық бөліну қорытындыларын, оның қалыптасуын, 
шешімдердің дұрыс қбылдануын, бухгалтерлік есеп пен
қорытынды есептердің, салық салудың, қаржылық
тұрақтылықтың жағдайын анықтауға негізделеді.

Қаржылық бақылаудың әдіснамасын сақтау зерттелген 
эдістеменің ғылыми негіздермен жарақтандырып, дэлелдемелер 
жиынтығының, тексеріс белгілерінің, оның нақтылығын 
қамтамасыз етеді. Соған орай ішкі бақылаудың жэне тексеру 
қорытындысын (актілер, берілген есептер, корытындылар),

5



сондай-ақ тапсырыскердің хабардар болуы жэне ревизиялық пен 
аудиторлық ұйымдардың жұмысын бақылау сапасы мен жүйесін 
толық пайдалану тәуекел етудің орынды екеніне көз жеткізу 
қажет.

Әдістеме кең мағынасында («зерттеу» деген мағынаны 
білдіретін грек сөзі) ғылыми ізденісте қоғамның, табиғат 
құбылыстарының нақтылығын анықтауда белгілі бір әдістерді 
пайдалану аясын білдіреді. Ғылыми ізденістің эдістемелері жалпы 
ғылыми жэне нақты ғылыми салаларына бөлінеді.

Ғылымның барлық саларында, оның барлық зерттеу 
деңгейлерінде қолданылатын материалдық диалектика әдістемесі 
жалпыға бірдей қолданылып жүрген маңызды түрі болып 
саналады. Бақылаудың жеке түрлерінде, әртүрлі білім деңгейінде, 
нақты гылыми эдістемелер мен зерттеулер жиынтығында 
диалектикалық эдістеме көрініс береді.

Жалпы ғылыми әдістемелер танымына мыналар: байқау, 
салыстыру, ұқсастық, модельдеу, сараптамалар, индукңиялау, 
дедукциялау, абстрактілеу, нақтылау, нысандандыру сондай-ақ 
тарихи жэне логикалық әдістер жатады.

Қаржылық аудиттің жұмыс тэсіліне жэне нақты ғылыми 
немесе эдістемелеріне деректерді көпжақты бағалау, 
экономикалық сараптама, инвентаризациялау, өлшеуді қадағалау, 
бақылау, қызметтік зерделеу, сараптамалық реттеме, эксперимент, 
тестен өткізу, топтау, техникалық қадағалау, стандарттар мен 
ережелерді салыстыру, камералды жэне ыңғайласпа тексеру, 
заңдылық-тергеу эдістері жатады. Қаржылық бақылаудың 
әдіснамасының элементтері қорының қорытындыларынан 
қаржылық аудиттің әдіснеамасының мазмұны құралады.

Қаржылық аудиттің эдістемесі-эдістеме қолданудың, яғни 
шаруашылық қызметтерінің қызметін зерттеу мен тексеру-оның 
нормативтік-құқықтық қатынастарын реттеу мен жиынтығы.

Арнаулы әдебиеттерде аудиттің әдіснамаларын жалпылық 
жэне ерекшелік деп араларын бөледі.

Аудит жүргізуші тексеру жүргізу туралы шешім қабылдай 
отырып, ол бақылау болатын обьект туралаы нақты деректер алуда 
эр түрлі әдістемелерді қолдануға мүмкіндігі бар. Бизнесте аудитті 
жүргізуде арнаулы әдістемелердің бірнеше тәсілдері мен 
шаралары қолданылады.
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Іс-жүргізудегі бақылаудың тәсілін қарау, зерделеу, 
ипвентариациялау, байқау үшін жіберу, зертханалық сараптама, 
жсперттік бага, белгілі обьектіні тексеру ж.т.б.

- Ақпаратты тексеру куэлігінің әдістемесі, оның ішінде 
жалпылама тексерудің деректемелері, қүжаттарда көрсетілген 
(|>актілер мен істердің бағасы;

- Бақылау тәсілдері: жаппай, түгелдей, таңдалган, жобаланған 
жэне нақтыланған;

- Сұрастыру түрлері: ауызша (экспедициялық), анкеталық, 
корреспонденттік, озі тіркелген және өзі әкелген;

- Нақты жүргізілетін тексеру тэсілдері мен жағдайы: құжаттың 
қуатталуы, ыңғайласпа тексеру, өзара тексеру, бақылауды 
салыстыру, көшіру жэне т.б.;

- Сандық параметрлердің нақтылау тәсілдері: кем өлшеу, 
салмағын өлшеу, қайта есептеу, салыстыру жэне т.б.;

-Талдамалық тэртіп: ізденісті, жоспарлы, шолулы, жэне нақты, 
келешектегі, тездетілген, іс жүзіндегі, диагностикалық ж.б. болып 
бөлінеді.

Тереңдетілген аудитте қолданылатын эдістемелік тәсілге жүйе 
жасау нақты бақылаудағы техникалық, есептік-сараптамалық 
жэне қосалқы құжаттарды топтауға мүмкіндік береді. Оның эрбірі 
өзінің ерекшіліктері мен пайдалану салаларына ие, оның ішінде:

- Бақылау-сараптамалық міндетті шешетін (экономикалық- 
математикалық есептерді, индекстер мен пайыздарды, 
жауапкершілігін арттырған жогары техникалық тэсілдерді т.б.) 
бастапқы деректерді жинау, эзірлеу, тексеру кезінде 
қолданылатын техникалық тэсілдердің қосалқы жүйесі;

- Қаржылық аудитті тікелей орындауда есептік -  сраптамалық 
тэсілдердің қосалқы жүйесі дэстүрлі жэне арнаулы экономикалық 
сараптаманың тәсілдерінің (салыстыру, топтау, алып тастау, 
баланс тәсілі) яғни сараптау тексерісі, статистикалық жэне 
экономикалық-математикалық эдістерінің көмегі аркасында 
пайдаланылады;

- Қаржылық аудиттің құжаттық тәсілі деректерді модельдеуде, 
нормативтік-құқықтық құжаттарды реттеуде, тексеруде жэне 
обьектіні зерттеудегі есептік құжаттарды сараптауда 
пайдаланылады;

- Жалпылама тәсілдер зерттеудің синтетикалық жэне логикалық 
жүйелерімен бірге пайдаланып, ғылыми негізделген ұсыныстарды
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әзірлеуде жэне баланстар мен қосалқы есептердің қорытындылары 
мен зерттеулерін шығарғанда қолданылады;

- Нақты бақылаудың тэсілдері тексерілуші обьектінің нақты 
жағдайын белғілі бір қолданыстағы тәсілдермен (кем өлшеу, 
салмағын өлшеу, қайта есептеу, зертханалық сараптау) анықтау 
үшін пайдаланылады.

Аудит қызметкері алдын ала деректерді жинау үшін, 
тексерудің сараптама, бақылау, салыстыру, растау, тәуелсіз тест 
операциясын, инспекцияны, есептен шығарудың, сараптап 
тексерудің эдістері туралы анық түсінігі болуы қажет. Мәселен, 
бизнестің жағдайын тексеру, бақылау үрдісі тестке сай келуіне 
жэне тэуелсіз операциялық тестің мақсатына бағындыра отырып 
жүргізіледі.

Тәуелсіз операциялық тесттер шаруашылық үдерістерді, 
материалдық ресурстарды жэне басқа да үрдістерді жүргізілген 
жүмыстардың дұрыстығы мен заңдылығын анықтау үшін 
деректерді толық алу мақсатында және өндірістік ресурстардың 
жэне белгіленген норма мен нормативтердің пайдалануын ішкі 
бақылау үрдістерінің сэйкестігін анықтау мақсатында 
пайдаланады. Бақылаудың операциялық тесттері мен бизнестің 
жағдайын анықтау сраптамасын оның үрдісін жүргізу сәйкестігіне 
орай жіктеуге болады:

- Алмастыру тестілерінің өзіндік тэртібі бар: соған орай, аудит 
қызметкері соған сай, тексерілуге тиісті обьектіні ауыстырмалы 
принцип негізінде кезекпен белгілеп алады. Таңдау бизнестің 
жағдайын алдын ала дайындалған операциялық сараптаманың 
қорытындысы бойынша жүргізілуі керек;

-Тереңдетілген тестілер шаруашылық қызметтерінің сатысына 
сэйкес келетін кезеңдерін тексеру кезіндегі операциялардың 
таңдап алынуына тығыз байланысты;

- Әлсіз жерлерді тексеру тестілері аудитор бизнестің ішкі 
үғымдық нақты аспектілерін, яғни оның кемшіліктері бар жерін 
тексеруге арналған. Ішкі бақылаудың шамасы жоқтығы байқалған 
жағдайда тексеру мүмкіндігін кеңейтіп, сол кемшілікті жою 
жөнінде кеңее береді.

- Бағытталған тестілерді жабдықтау, өндірістік өнімдерді өткізу 
жүмыстары мен қызметтері операциялардың үрдістерінде 
тізбектілік мақсатында қолданылады;



- Толассыз тестілер-тереңдетілген тестілердің шектелген түрі, ол 
шаруашылық жүргізуші субьектінің міндеттерді, капиталды жэне 
активтерді пайдаланудагы бақылау мен есеп жүйесінің 
сипаттамасын беруге арналған.

Аудиторлық куэлікке бизнеске жүргізілген тереңдетілген 
аудиттің алдын ала берілген деректерінің сараланған зерттеулері 
өте маңызды. Ол статистикалық немесе статистикалық емес болып 
бөлінеді. Соңғысында аудитор бизнестің жағдайын багалауда 
өзінің тәжірибесіне сүйенеді.

Нақты бақылаудың эдістерін жалпы және арнаулы бәлімдерге 
бөледі.

Жалпы бақылауға мынаны жатқызады: кэсіпорындардың 
эртүрлі салалары қызметін бақылау кезінде, инвентаризаңиялау, 
әнім сапасын тексеру, экономикалық тэртіптің сақталуын тексеру 
түрлері.

Бақылаудың арнаулы түрлері бір кәсіпорынның немесе әр 
түрлі салалардың қызметтерін тереңдетілген аудит жүргізгенде 
пайдаланылады. Мэселен, тау-кен өндірісіндегі аршу 
жұмыстарының көлемін бақылау әлшемі, тау-кен жұмыстарының 
дайындық жұмыстары, зерттелген жер қазбаларын шыгаруга 
дайындық сапасын тексеру, темірдің құрамындагы пайдалы 
түзбелердің жиынтығы және тауарлық руда.

Қаржылық бақылау мен тереңдетілген аудиттің эдіснамасы 
бақылау-аудиторлық үрдісті ғылыми негізде ұйымдастыру мен 
жетілдірілген әдістемені қолданатын жогары кәсіптік шеберлігі 
бар, мэдениетті, моральдық еркі мықты тексерушіге негізделеді. 
Осыдан келіп, құжатты жэне нақты тексерудің, бақылау үрдістерін 
өткізудің мэселелеріне, бақылау кезіндегі тестілерге жэне 
қаржылық-шаруашылық жұмыстарын тексеруде алдыңгы 
технологияны, компьютер техникаларын пайдалануға салмақты 
көзқарас, маңызды мэн беру қажет болады. Қаржылық бақылау 
мен тереңдетілген аудитті экономикалық обьектіде тексеру откізу 
кезеңінде оны баламалық ұйымдастыру жэне тапсырманы сапалы 
орындау міндеті тұрады. Әрі қарай біз тереңдетілген аудит пен 
ревизияның, құжатты-нақты бақылаудың, бақылау-ревизиялық 
жұмыстарының сапасы мен жоспарының, оның технологиялық 
сатылары мен тексерудің үрдістерінің арнаулы ерекшіліктері 
туралы болады.
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1.3. Бақылау сатылары мен тәртібі

Арнаулы үдерістер мен белгілі бір әдістердің көмегімен 
өткізілетін бақылау-ауднттік шаралардың үйымдастырушылық, 
әдістемелік жэне техннкалық-экономикалық жақтарының 
қосындысы бақылаудың үдерісі болып табылады. Жалпы, 
бақылау-аудиттік үдерісі үйымдастырушылық, технологиялық, 
зерттеу-сараптамалық, жиынтықтау мен бақылау 
қорытындыларын (ревизия мен аудит) жүзеге асыру тэрізді негізгі 
салалардан түрады.

¥йымдастыру сатысында обьектіні таңдау мен оны тексеруді 
үйымдастыру-эдістемелік эзірлігін жасау жатады.

Әдіс ол-зерделенуге тиісті обьектіні қалай тексеруді 
анықтайтын ғылыми таным мен шындықты анықтаудың зерттеу 
шарасы. Ал, нақты ғылыми жэне эмприкалық эдістерге келетін 
болсақ, олардың жан-жақты сапалы көрсеткіштері болгандықтан, 
оны белгілі бір бақылау аудиттік үрдістерде пайдалануға болады.

Бақылау-аудиттік үдерістері қоғамға қажетті онімдерді 
кеңейтілген түрде үдайы ондірумен айналысатын обьектілер мен 
субьектілерге ревизия мен аудит жүргізушілердің көмегімен 
жүзеге асатын әдістік жүйе.

Жалпы алғанда үдеріс сөзінің түсінігі оңтайлы жетістіктер 
арқылы, еңбек қүралдары арқылы таным мақсатын жетілдіру 
мағынасында пайдаланылады.

Экономика мен белгілі бір шарушылықпен айналысатын 
субьектінің қызметін басқарудың бақылау тетігі ғылым мен 
тәжірибе арқылы жетілдірілген бақылау-аудиттік үрдістің 
көмегімен жүзеге асады.

Бақылау-аудиттік үдерістері тағайындауы бойынша жэне 
бақылауды саларға қолдану шараларын ұйымдастыру, модельдеу, 
нормативтік -  құқықтық, сараптамалық, есептік, есептен 
шығарылуы, логикалық, салыстырмалы жэне т.б. түрлерге 
бөлінеді.

-Үйымдастыру үдерісіне бақылау тетіктерін орындайтын 
мамандарды таңдау, басқарушы-ұйымдастырушы қжаттарды 
(бұйрықтар, нұсқаулар, кестелер т.б.) әзірлеу, обьектіні таңдау, 
эдісті лайықтау жэне бақылау әдістемесін дайындау кіреді.

-Үдерістерді модельдеу-бақылау откізу кезінде үдерістерді 
оңтайландыруға мүмкіндік беріп, бақылаудағы обьектілерде
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үйымдық жэне ақпараттық модельдерді құраетыруға мүмкіндік 
береді.

- Нормативтік-қүқықтық үдеріетері бұл, қүқықтық-нормативтік 
актілерде қаралған ережелерге сай обьектінің жүмыс істеу 
сэйкестігін тексеру. Мэселен, еңбек заңдылығын сақтау, есеп 
жүйесін сақтау, қүндылықтардың инвентаризаңиясын өткізу, есеп 
айырысу мен қаржы қорын сақтау тэрізді.

-Талдамалық үдерістер, бүл бақылау обьектісінің қүрамдас 
элементтерін жіктеп, арнаулы әдістермен зерттеу. Өнімдердің 
технологиялық жэне химиялық зертханалық сапасы туралы 
талдауы, қаржылық жағдайының анықтамасы жэне мемлекеттік 
тапсырма мен келіеім шарттық міндеттемелердің орындалуын 
бақылау мен талдау осылай өткізіледі.

- Есептемелік үдерістердің негізінде қаржылық-шаруашылық 
жүргізуші қызметіндегі жақсы жэне кері агымдардың бағытын, 
факторлар ықпалының деңгейін, жалпылайтын жеке 
көрсеткіштерді, сандық жэне қүндық олшегіштердің анықтығын 
тексереді.

- Есептен шығару үдерісі күрделі обьектілердің сандық жүйесін 
тексеру кезінде пайдаланылады. Оның ішінде оған баганың 
деңгейін тексеру, товарлық нарықтағы сұраныс пен үсыныс жэне 
есептік қарым-қатынас, аудару мен еңбек ақыдан үстаудың 
дүрыстыгын тексеру кіреді.

- Логикалық үдерістер бақылау үдерістері мен логика әдістерін 
қолдануға негізделеді. Ол экономикалық-математикалық есеп 
айырысуларға, қүжаттардың негізделуін тексеруге жэне басқа да 
бақылау-аудиторлық үрдістермен тығыз байланыста 
пайдаланылады.

- Салыстырмалы үдерістер тексерілуші обьектінің нормативтік- 
кұқықтық актілері талабына сай, сондай басқа обьектімен 
салыстырғандағы өзгешіліктері мен ұқсастықтарын зерделеуді 
қарайды.

Бизнесті басқарудың қалыптасқан жагдайында жұмыс істеудің 
оңтайлылығы мен жетімділігін бағалау эртүрлі бөлшектеу 
сатысымен жүргізіліп, қаржылық бақылауға, тереңдетілген 
аудитке жэне шаруашылық қызметінің жан-жақты әдістемесін 
жетілдіріп дайындауға мүмкіндік береді. Соңғы кезде басқару 
кезеңінің өзіндік сатыларынан бөлініп шыққан жүйелі сараптама 
қаржылық-экономикалық шешім қабылдауға мүмкіндік беріп қана



қоймай, шаруашылық қызметін басқарудың негізгі тетіктерін 
күшейтуді жэне оны жогары деңгейде орындауды қамтамасыз 
етеді. Ережеге сай, басқару тетігі мынандай жагдайда жүзеге 
асады, олар: жан жақты сараптама тездетілген және нақты 
жоспарлау есеп бақылау тездетілген талдау реттеу жүйелі талдау 
келешек кезеңге жоспарлау. Соган орай, жүйелі талдау жаңа 
сатыдағы жоспарлауда қалыс қалса, ұйымдық-техникалық 

ч  шешімдердің эр сатысында тэжірибеде тиімді болуын бағалай
отырып, қабылдану мен орындалуының алдында жүруі қажет.

Аталган қаржылық-бақылау, тереңдетілген аудит пен өндіру 
үшін жэне бизнестің ресурстарының айналымы мен тиімді дамуы 
үшін жан-жақты болып табылады. Бизнесті қаржылық бақылау 
мен тереңдетілген аудит жүргізудің мақсаты -  біреу де, эрі сан 
қырлы, ол табысты жүргізілген жағдайда оны гылыми танудың 
мүмкіндігі кеңейеді жэне оны оңтайландыруды ұйымдастыру 
оңтайландыру шешімі негізді қабыладанады.

Талдамалық үрдістер шаруашылық қызметтеріндегі қаржылық 
бақылау мен тереңдетілген аудитте ең қарапайым және тиімді 
әдістер болып табылады. Талдамалы үрдісі 1988 жылы аудитор 
тәжірибесі жөніндегі комитетінің басып шығарған 
нұсқаулығында, американдық аудит стандарты жөніндегі 
жағдайда негіздеме ретінде көрсетілген. Оларда аудиттің 
халықаралық стандарты мен бухгалтерлік есепке арнаулы 
бөлімдер бөлінген. Аудит стандартының Жағдайында (САС56) 
мынандай анықтамалар берілген: «Талдама» үдерісі -  аудит 
үдерісінің маңызды құрамы. Олар тексерілуші обьектінің 
қаржылық жэне қаржылық емес көрсеткіштерінің анық- 
қанығының қорытындыларының қаржылық деректерін бағалау 
эдістерін көрсетеді. Талдама үрдістері моделдеуден карапайым 
салыстыруға дейін жетеді.

1.4. Қаржылық бақылау аудиті және әдістерін жіктеу

Қаржылық бақылау аудитінің теориялық-әдістемелік 
жағдайларын әткізу ақпараттық тәуекел етудің мүмкіндігін 
төмендету мен қарым-қатынасты аша отырып, күрделі үдерістерін 
жүзеге асырудағы шартты кезеңі. Соған орай, тексеруші эртүрлі 
технологиялық эдісиамаларды, әдістер мен шараларды қолдана 
отырып тұтастай бақылаудың әдіснамасын құрайды. Ревизия
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аудитте қолданылып жүрген қаржылық бақылаудың әдістері мен 
шараларын жіктеу туралы мәселелер эрқашан ең маңызды, 
актуальды мәселелер болып қала береді.

Отандық тәжірибеде заң жүзінде жүзеге асып отырған аудит 
әсіресе, міндеттісі) дэстүрлі ревизияға көп жақын жэне көп 
реттерде олардың түсініктемелері бір-біріне жақын, эрі тең. Яғни, 
қаржылық-шаруашылық бақылауы мен ревизияның басты 
теоретиктерінің козқарастарымен келісе отырып зерттеу орынды. 
Мысалы, 80-90 -  жылдары көптеген отандық авторлар бақылау 
шаруашылықтың тиімділігін қамтамасыз ететін басқарудың тетігі 
болғандықтан кеңейтілген қоғамдық өндірістің үдеріеін тексере 
отырып, оны нормативтік-қүқықтық актілерге сэйкес тексеруі ғана 
қажет дейді.

Қаржылық -  шаруашылық бақылау жүмыс істеу үдерісінде 
қолданбалы экономикалық ғылымда өзінің эдістік жүйесін 
қалыптастырады. Қаржылық -  шаруашылық бақылау әдісі 
бақылау обьектісін зерттеуде жалпы ғылымдык танымдарды 
пайдалаиумен бірге, экономикалық талдауда озіндік нақты 
ғылыми эмприкалық эдістерді де пайдаланады. Тэжірибеде осы 
әрбір әдістерді жекелеп бөліп, оның әрбірі туралы арнаулы 
әдебиеттерден толық түсініктеме ауып беруге болады.

Бақылаудың мемлекеттік, мекемелік жэне тэуелсіз органдары 
бақылау-ревизиялық қызметтерінде эртүрлі үрдістерді, әдістерді, 
шараларды кешенді қолданады. Бақылау-ревизиялық 
қызметтерінің бұл элементте, эрі жоспарлы экономиканың бір 
орталықтандырылған жағдайында қолданылатыны отандық 
экономикалық эдебиеттерде кеңінен зерттелген.

Теория мен тэжірибе жүзінде жагдайға байланысты, қаржылық 
бақылау аудитінің әдістері мен шараларын төрт топқа бөлуге 
болады.

1. Органолептикалық әдістер (гректің «орган» - қүрал деген 
сөзінен) -  яғни инвентаризаңиялау, техникалық-экономикалық 
бағалау, бағалау, өлшеу, іріктеу жэне жаппай қадагалау, 
химиялық-техникалық бақылау, сараитау, қызметтік тергеу жэне 
эксперимент өткізу.

2. Есептік -талдау эдісі: қаржылық-экономикалық
сараптаманың дәстүрлі эдісі, статистикалық есеп пен 
экономикалық-математикалық эдіс.
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3. Құжаттық-ақпараттық әдіс: ақпараттық моделдеу,
кұжаттарды зерттеу, нормативтік-құқықтық реттеу мен камералды 
тексеру

4. Қорытындылау әдістері мен бақылаудың қорытындыларын 
жүзеге асыру, оның ішінде сараптамалық топтау, заңды-тергеу 
негіздері, тексеру қорытындыларын жүйелеу және қабылданган 
шешімдерді бақылау.

Есептік-сараптамалық өңдеу компьютер арқылы жүргізіліп 
отырған кезде қүжаттық жэне нақты бақылау жаңаша түсіндіріліп 
жатқанда, олардың әдістемелерінің шектелген түрі артық 
болмайды.

Қаржылық бақылау аудитінің үдерістері мен әдістерінің жіктемесі

Бакылаудың эдістері мен 
тәсілдерінің аттары

Негізгі бақылау-ревизиялық үдерістері

1 2
1. Органолептикалық эдістер

1.1 Инвентаризациялау 1. Инвентаризация үдерісін 
ұйымдастыру
2. Нақты материалдық обьектінің 
жағдайы мен бар акшаны тексеру
3. Қаржылык ресурстар мен есептік- 
кредиттік операцияларға ревизия 
жасау

1.2.Техникалық-экономикалык 
бағалау

1. Құжаттау
2. Есептік жэне бухгалтерлік есептеу
3. Техникалык есеп айырысу
4. Экономикалык бағалау
5. Қорытынды жасау

1 2
1 .ЗЖұмыстарды бақылауды 
өлшеу

1. Жұмыстарды бакылауды өлшеуді 
үйымдастыру
2. Бакылау өткізу жэне эдістемені 
таңдау
3. Қалтарыс калған кұрылыс монтаж 
жүмыстарын тексеру
4. Бақылау қорытындыларын рәсімдеу

1.4. Іріктелген жэне жаппай 
қадағалау

1. Бакылау обектісін белгілеу
2. Қадағалауды өткізу
3. Қорытындыларды бекіту

1.5 Технологиялық бақылау 1 .Техникалык бакылауды 
ұйымдастыру
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2. Әдістемені таңдау
3. Бақылауды жүргізу
4. Қорытындыларды рәсімдеу

1.6 Химиялық-зертхананы 
бақылау

1. Сынаманы іріктеу
2. Зерттеуді өткізу
3.Бақылау қорытындылары туралы 
кұжаттарды толтыру

1.7Қаржылық-экономикалық 
кұжаттарды сараптау

1. Құжаттардың түпнұсқалығын, 
сенімділігін және басқа талаптарға сай 
екендігін зерделейтін жұмыстарды 
ұйымдастыру
2. Сараптама қорытындыларын 
рәсімдеу жэне өткізу

1.8 Сметалық құжаттар мен 
сарабы

1. Жобаның сметалық құжаттарының 
нормативті-құкықтық негіздерін 
тексеру
2. Құрылыстың кезектілігі мен 
техникалық деңгейі мен әдістерін 
бакылау
3. Сараптаудың қорытындылары 
туралы шарт құрастыру

1.9 Қызметтік тексеру 1. Қызметтік тексеруді ұйымдастыру
2. Лауазымды адамдар мен жанжалды 
оқигаға қатысқандарды сұрастыру
3. Құжаттык тексеру
4. Ұсыныстар мен тұжырымдарды 
негіздеу

1.10 Эксперимент 1. Экспериментті ұйымдастыру
2.Хронометражды жэне бағыттық 
картаны құрастыру 
З.Эксперименттің нэтижесін 
қорытындылап жинақтау

2. Есепті-талдамалық эдіс
2.1 Қаржылық-экономикалық 
талдау

1. Сарап тәсілін таңдау
2. Бақылау обьектісін белгілеу
3. Талдамалық есеп пен таблицаны 
құрастыру
4. ¥сыныстар мен қоытындыларды 
тұжырымдау

2.2 Статистикалық есеп 
айырысулар

1. Есептерді ақпараттық қатамасыз ету 
мен эдісін, обьектісін іріктеу
2. Статистикалық топтау мен 
қорытындылау
3. Кестелер мен таблицаны құрастыру
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4. Статистикалық есептердің 
нәтижесін қорытындылау

2.3Экономикалық- 
математикалык әдістер

1. Зерттеу обектісі мен эдістемесін 
іріктеу
2. Экономикалық-математикалық 
есептерді жүргізу
3. Алынған нәтижелерді 
қорытындылау

Құжаттық-ақпараттық әдістер
3.1 Ақпараттық модельдеу 1. Нормативтік-құқықтык, жоспарлық, 

келісімшарттық, есептік жэне 
ақпараттық іріктеулер
2. Бақылау обьектілерінің үлгілерін 
кұрастыру
3. Модельдік тәртіптердін талдауы 
нэтижесін зерделеу мен қорытындылау

3.2 Құжаттарды зерттеу 1. Нормативтік-кұқықтық қамтамасыз 
ету мен бақылау обектісін белгілеу
2. Есеп айырысу мен бухгалтерлік 
үдерс: құжаттарды тексеру, 
операцияны кезекпен бақылау, 
сараптамалық және логикалық тексеру
3. Шаруашылық кызметіндегі зерттеу 
үдерісінде анықталған кемшіліктер 
мен заң бұзушылықты топтау

3.3 Камералдық тексеру 1. Жобалық-сметалык құжаттандыру 
сапасын тексеру
2. Жобаның ілғерішілдігі мен 
үнемділігіне баға

3.4 Нормативтік -  құқықтык 
реттеу

1. Бақылау обьектісіне катысты 
нормативтік-құкықтық актілерді 
іріктеу
2. Бақылау обьектілерінің накты 
жағдайынан ауытқуды аныктау
3. Қүкыктық баға
4. Қорытындыларды рәсімдеу

3. Бақылау нэтижелерін іске асыру мен әдістерін қорытындылау
4.1 Кемшіліктерді топтау Шаруашылық қызметінің 

экономикалық біржактылығында жэне 
хронологиялык тізбектілігіндегі 
кемшіліктерді топтау жэне жіктеу

4.2 Бақылау аралығындағы 
нәтижелерді кұжаттау

Іріктелген инвентаризацияланған 
құндылықтардың ведомостық касса
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ревизиясы мен бақылау обьектісінің 
зерттеу актісін құрастыру

4.3Талдамалы топтау Бақылау обьектісінің 
машинограммаларын, графиктерін, 
сызбаларын, таблиңаларын, 
ведомостарын, есептік формулаларын 
кұрастыру

4.43аңдылық-тергеу
зерттеулері

1. Түпнұсқа кұжатарды алу
2. Лауазымды адамнан түсініктеме 
талап ету
3. Тергеу шараларының 
қорытындыларын рәсімдеу

4.5 Бақылау нэтижелерін 
топтауды жүйелеу

1. Бакылау нәтижелерін корытындылау 
және жүйелеу
2. Қызметтік тексеріс пен ревизия 
нәтижелері бойынша өкім және 
бұйрық шығару жэне т.б.

4.6 Қабылданған шешімнің 
орындалуын бакылау

1. Бақылау обьектісін таңдау
2. Жұмыс істеп тұрғаны туралы 
акпарат алу
3. Бақылау обьектісінің нақты жағдайы 
туралы ақпараттың дұрыстығын 
тексеру

Бақылау сұрақтары:
1. Батыс елдеріндегі кәсіби аудиттің даму кезеңдері
2. Аудиторлық қызметті жетілдіру тэжірибесі
3. Аудиторлық қызметтің даму бағыты мен негізгі функциясы
4. Қандай халықаралық ұйымдар аудиттің дамуына үлес қосты

ОБСӨЖ тапсырмалары:
1. Қаржылық бақылау аудиттің негізгі принциптері
2. Қаржылық бақылау аудитінің әдіснамасының базалық 
элементтері
3. Қаржылық бақылау аудитінің тетіктері
4. Қаржылық бақылаудың үдерістері, әдістері
5. Нақты бақылау мен қүжатты бақылаудың әдістері

СӨЖ тапсырмалары:
1. «Шаруашылық субьектілерінде жүргізілетін қаржылық бақылау 
аудитінің әдіснамасы» тақырыбында семинар сабағына баяндама 
дайындау
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2. Қаржылық бақылау аудитінің ұйымдық, этикалық-құқықтық, 
әдіснамалық және техникалық -  экономикалық асиектілерін жэне 
тетіктерін көрсететін сызбасын жасаңдар
3. Қаржылық бақылау аудитінің мемлекеттік салада, жеке 
мекемелерде, кәсіпорындар мен компанияларда жүргізілуі мен 
олардың үдерістері мен эдіснамалары жэне принңиптері туралы 
ақпараттар жинаңыздар
4. Қандай нормативтік-қүқықтық актіде аудитордың қүқығы мен 
міндеттері айтылған.

Тесттер:
1. Аудит дегеніміз:
1. Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген талаптарға сэйкес 
қаржылық қорытынды есепті қүрудың дүрыстыгы мен әділеттілігі 
(объективтілігі) жөнінде тэуелсіз ой-пікірлерді білдіру 
мақсатында заңды түлғалардың (аудиттелінетін субъектілердің) 
қаржылық қорытынды есебіне тексеру жүргізу;
2. Тэуелсіз сараптама жасау, қаржылық қорытынды есеп беруді
жэне шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқа да
ақпараттарын талдау
3. Субъектінің бухгалтерлік есебін үйымдастырудың
дүрыстығына аудиторлар мен аудиторлық үйымдардың тексеру 
жүргізуі;
4. Ішкі бақылаудың жагдайына аудиторлар мен аудиторлық 
ұйымдардың тәуелсіз тексеру жүргізуі;
5. Субъектінің бухгалтерлік есебіне тәуелсіз сараптама жасау

2.Аудиторлық қызметтің негізгі принциптерін атаңыз:
1. Тэуелсіздік, объективтілік (эділдік), кэсіби жетік білімділік, 
ақпараттардың құпиялығын сақтау;
2. Индукңия, дедукция, жүйелеп зерттеу, нақтылау;
3. Талдау, шоғырландыру, моделдеу,түгелдеу;
4. Жалпы бақылау, аудитті жоспарлау, аудитті орындау;
5. Абстракциялау, ұқсастыру, жүйелеп талдау.

3. Сыртқы аудиторлық қызмет үшін ақы төлеу.
1. Келісім шартпен анықталады
2. Штаттық кесте бойынша есептеледі
3. Мемлекетпен бекітіледі
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'I, Жеке ставкалары мен тарифтеры бойынша аудитор аныктайды 
\  Косіиорын басшылығынын шешімімен аныкталады

4. Лудиторлар мен аудиторлық фирмалардын материалдық 
жауанкершілігі қай құжатта аныкталады.
1. Келісім-шартта
2. Тапсырыс беруші мен аудитордың ауызша келісімінде
3. Аудитордың жазбаша қолхатында
4. Аудиторлық тексеру актісінде
5. Аудит бағдарламасында сақтандыру есебінен
5. Он аудиторлық қорытынды.
1. Кәсіпорынның қаржылық есеп беруі оның қаржъілық жағдайын 
мегізінен дұрыс бейнелейтінін растайды
2. Аз ғана шектеулермен қаржылық есеп берудің шынайылығын 
растайды
3. Барлық жауап дұрыс
4. Барлық жауап дұрыс емес
5. Мэліметтік тәуекелдің төменгі деңгейін растайды

6. Аудиторлық қызметке ақы төлеумен байланысты 
шығындар жатқызылады.
1. Коммерциялық шығындарға жатқызылады
2. Шаруашылық жургізуші субъектімен өнімнің өзіндік құнына 
жатқызылады
3. Аудитормен өзіндік құнға енетін шығындарға жатқызылады
4. Есептен шығарылатын, өтелетін шығындарға жатқызылады
5. Барлық жауап дұрыс емес

7. Аудит пәні -  бұл.
1. Компаниялардың қаржылық есеп беруі
2. Компаниялардың бухгалтерлік есебі мен есеп беруі
3. Компаниялардың касіпкерлік қызметі
4. Есеп айырысу, төлем құжаттары мен салық декларациясы
5. Компаниялардыңаудиторлық кызметі

8. Аудит бұл.
1 .Бухғалтерлік есепті жургізу тэртібін тексеру неғізінде 
кәсіпорынның қаржылық есеп беруіне тэуелсіз экспертиза
2. Бухгалтерлік есепті қалпына келтіру
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3. Компаниялар туралы заңәрекетіне бағынышты фирмаларды 
тексеру
4. Мемлекеттік органдарға қажетті кәсіпорын қызметінің нәтижесі 
жөніндегі тәуелсіз экспертиза
5. Барлық жауап дұрыс емес

9. Сыртқы аудит кезінде есеп береді.
1. Клиент алдында (талдамалық бөлім)
2. Мемлекеттік органдар алдында (қорытынды болім)
3. Кәсіпорын басшылығы алдында
4. Үшінші тұлға алдында
5. Акционерлер алдында

10. Мына анықтама қай принциптің мазмұнын ашады:
1. «Егер ерекше рұқсат немесе ондай заңдық не болмаса кәсіби 
міндеті болмаса, аудитордың тексеру жұргізілген субъектінің 
келісімінсіз өз жұмысының барысында алынған ақпараттарды 
жария етуге құқығы жоқң ?
2. Ақпараттардың құпиялығын сақтау принципінің;
3. объективтілік принципінің;
4. Адалдық принципінің;
5. тэуелсіздік принципінің;

11. Өндірістік функциясын орындай отырып аудитор:
1. Есепті жолға қояды, оның алдыңғы қатарлы нысандары мен 
әдістерін ендіреді, қорытынды есеп жэне салық декларацияларын 
жасайды, тұрақты есеп жүргізіп, қорытынды есепті жасайды;
2. Қаржылық қорытынды есепке талдау жасайды, қаржылық 
болжауды жүзеге асырады, тиісті ұсыныстарды жасайды;
3. Есеп, салық салу, құқық, мүліктерді бағалау мәселелері 
бойынша кеңес (консультация) береді;
4. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық қорытынды 
есебіне, бухгалтерлік есептің жағдайына, ішкі бақылаудың 
жағдайына тексеру жүргізеді;
5. Субъектінің қаржылық есептілігіне тексеру жүргізеді

12. Аудиторлық кызмет -  бұл
І.Қаржылық есептіліктің дұрыстығын тексеру бойынша 
кэсіпкерлік қызмет
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I Іиформациялық тәуекел деңгейін төмендету бойынша қызмет 
Г I Іпформациялық нарықпен байланысты коммерциялыққызмет
I. Қаржылық информацияның растығын анықтайтын қызмет
5,Кэсіпорынның есебін қалпына келтірудегі білікті 
(»у х і 'алтердіңқызметі

13. Аудн горлық қызмет дамуының бірінші кезеңінің сипаты.
1. Ьелгіленген ақшалай операцияларды растайтын құжаттарды 
тексеру
2. Ьүкіл бухгалтерлік есеп беруді тексеру
3. Бухгалтерлік есеп берудегі шаруашылық операциялардың 
дүрыс топталуын тексеру
4. Мәліметтік тэуекелді төмендету
5. Ішкі бақылауга көңіл бөлу

14. Аудит пен ревизияньщ арасында оларды өткізу (жүргізу) 
пәтижесі бойынша қандай айырмашылықтар бар?
1. Аудит -  аудиторлық қорытынды береді, ревизия -  ревизия 
актісін;
2. Аудит -  байланыстар көлденең, ревизия -  байланыстар тікелей 
(тік);
3. Аудит -  шаруашылық қызметтің кемшіліктерін оның 
ажырамайтын элементі ретінде анықтайды және таниды, ревизия
- кемшіліктерді оларды жою (қүрту) үшін анықтайды;
4. Аудит -  клиенттің төлей алу қабілетіне зиянын тигізетін, оның 
қаржылық жағдайын төмендететін фактілерді анықтайды, ревнзия

қазіргі кезде басшылыққа алынып жүрген заңдарды 
бүзушылықтарды 
анықтайды;
5. Аудит -  азаматтық қүқыққа ие, ревизия -  әкімшілік қүқыққа ие.

15. Аудит субъектілері болып табылады.
1. Аудиторлар мен аудиторлық фирмалар
2. Заңды жэне жеке түлғалар
3. Кәсіпорын қызметкері
3. Шаруашылық жүргізуші субъектілер-фирмалар
4. Барлық жауап дұрыс емес
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2. Тақырып. Қаржылық үйьшдарда аудитті әдістемемен 
қамтамасыз ету

2.1 Бастапқы деректерді тексеру әдісі әдістемесі
2.2 Құжаттардың сапасын бағалау
2.3 Құжаі гы бақылаудың әдістемесі
2.4 Бақылауды орындаудың әдістемесі

2.1 Бастапқы деректерді тексеру әдісі әдістемесі

Қаржылық бақылау аудитінің ғылыми-сыныптамалық 
эдістемесінің мэселелері шетелдік жэне отандық авторлардың 
еңбектерінде белсенді талданған. Оның ішінде Р.Адамс, 
Р.А.Алборов, В.Д.Андреев, Э.А.Аренс, Х.Андерсон,
Н.П.Барышников, И.А.Белобежеңкий, С.Майер,
Ф.С.Сейдахметова, Г.С.Сейткасымов, С.О.Шохин жэне т.б. 
ғалымдардың зерттеулерін ерекше атап отуғе болады.

Бақылаудың эртүрлі шаралары мен әдістерін өз жүмысында 
тиімді қолдана білғен тексеруші неғізғі мақсатына жетуде тамаша 
табысқа ие бола алатынын жоғарыда аты аталған ғалымдар жиі 
айтып жүр. Яғни, неғізғі әдістер мен шараларды меңғерғен 
тексеруші, бақылау-аудит қызметінің тиімді ықпалдылығын 
арттырып, ақпарат көзін обьективті бағалауға мүмкіндік алады.
Ф. Бестің түғендеу жоніндегі жіктемесі бойынша нақты 
бақылаудың эдістемелік шарасы мыналар болып табылады. Бірақ 
бүгінгі таңдағы түгендеу салыстыру арқылы жүргізіледі.
- кейбір қүжаттарда (мысалы, оны өткізу туралы бүйрықта, 
материалдық жауапты адамдардың эртүрлі қолхаттарында, 
инвентарлық тізімдемелерде, салыстырмалы тізімдемелерінде 
жэне т.б.);
- арнаулы жэне талдамалы есептерде (мысалы, есептерді қайта 
сүрыптауда, сомалық айырмашылықта, мөлшердің шама 
деңгейінде, табтғи кемуінде);
- инвентаризаңияның аралық жэне соңғы нәтижелерін көрсететін 
жүйелі бухгалтерлік жазбаларында;
- кейбір қорытынды қүжаттарда, мэселен, дұрыс есептелмегеннен 
болған қарыз, ысырап пен талан-таражға салынғандарды орнына 
салу үшін құқық қорғау органдарына берілген түгендеу 
материалдары.
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Сондықтан ауднторлар тексерілушіде түгендеушілік жүмыс 
жүргізгенде ең бастысы, көрсетілген қүжаттар мен есептерді 
ісксереді, нақты бақылаудың, сараптаманың жэне басқа да 
сссмтердің әдістемелік шараларын қолдана отырып, жүргізеді. 
Дудитор тек керекті жагдайда гана, яғни ол мүмкін, әрі өзін-өзі 
ақтайтын жағдайда сол эдістерге қосымша нақты бақылау 
одістерін қолданады. Мүндайда бақылаулық қайта есептеу 
комегімен түгендеушілік тізімдердің кейбірін қайта есептеу, 
бақылаулық салыстыру, қүнды қағаздар мен товарлық- 
материалдық қүндылықтарды қайта тексеру эдістерін 
иайдаланады.

Тэжірнбеде қаржылық есеп берудің аудиті эдеттегідей, баланс 
откізген күннен кейін бірнеше ай өткенде жүргізіледі, сондықтан 
сырттағы, тәуелсіз аудит қызметкерінің кассаға инвентаризаңия 
жүргізуі ақылға сыймайтын іс болады. Бірақ мүндай кезде де 
ескеретін сэт болады. Мысалы, қүжаттар бойынша артық қаржы 
апықталса, немесе кассадан елеулі соманы шығыстан заңсыз 
шығарса, онда кассада қалған қаржыны сол тексеру күніне сэйкес 
инвентаризация жасау қажет, сондай-ақ инвентаризация 
аралықтарында болған қаржы қозғалысында тексеру қажет.

Аталған қүжатта жэне нақты бақылаудың әдістерінің өзара 
кіруі көрсетілген жағдайда ондай соманы қателікпен шығыстан 
шығарылғандықтан, кассада артық ақша жоқтығы құжатты растау 
үшін өте қажет. Мәселе, соған сәйкес ақша қорының (егер олардың 
колемі шектен шықпайтын болса) артықтығы анықталған 
жағдайда, оны тездетіп кассада кіріске алып, соманың артықтық 
фактісін бухгалтерлік жазбада көрсету қажет. Бірақ қүқық қорғау 
органдары мен соттар (материалдық жалған қүжат жасап, кассада 
габылған соған сэйкесті артық ақшадан басқа жауаптылықты 
арттыратын ауыр жағдай болмағанда) кінэлі қызметкерге талан- 
таражға салғаны үшін емес, қызмет жағдайын пайдаланғаны және 
жеңіл қарағаны үшін іс қозғайды.

Осындай жағдайда, қүжатты бақылау мен нақты бақылаудың 
әдістемелік тәсілдері тэжірибеде бір-бірімен тығыз байланысты. 
Ал, мұндағы кейбір шектеу дидактикалық мақсатқа байланысты.

Нақты бақылаудың көптеген тэсілдері оның міндетті түрде 
шұғыл тез тексеріліп, тиімді жүзеге асырылуын талап етеді. 
Олардың кейбіреулері ішкі шаруашылық бақылауының жүйені 
құрайтын элементтері ретінде бухгалтерлік есептің бақылау
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тетігін қосымша күшейту үшін пайдаланылады. Осындай сапада 
ғана ол қаралып, сыртқы тексерушілер мен тәуелсіз 
аудпторлармен пайдаланылады. Бірақ, тексерушілер 
экономикалық субьектілер өздерінің есеп саясатын өздері 
жетілдіріп, жүргізуі мүмкін екенін естен шығармауы қажет.

Олар өзіндік бақылаудың арзан болуына орай, өздерінің тетіктік 
жүйесін орындайтын және басқару жүйесін тиісті шешім 
қабылдауға қажетті ақпаратпен қамтамасыз ететін ішкі 
шаруашылық жүйесінің эр түрлі элементтерін өздері жобалауға 
қүқықты болғандықтан, тэжірибеде жоғарыда атап отілген 
бақылаудың жүйе қүраушы эдістері мен элементтерінің барлығы 
тексерілуші кэсіпорында қолданылуы міндетті емес.

Талдамалық есептерден басқа, сыртқы тексерушілер мен 
аудиттердің міндеттеріне бақылау кезіндегі тест негіздеріне 
сүйеніп, тексерілушінің ішкі шаруашылық жүйесін бағалау мен 
нақты шаруашылық операцияларын тексеру қажет. Алынған аудит 
қорытындылары негізінде тексерілушіде қолданылған қүжатты 
жэне нақты бақылаудың бағаларының анықтығын, дүрыстығын 
біледі және береді.

Бірақ кейбір кездері тексеруші қажет деп есептесе, іттткі 
шаруашылық бақылауының бар элементтеріне бүрын 
қолданылмаған жаңа элементтер қоса алады. Мысалы, 
тапсырыскер аудит өткізілуін сүраған жағдайда, аудит өткізуші 
экімшіліктің келісуімен аудит жоспарына өнімнің бақылау бөлігін 
шығару немесе шикізатты бақылауға өндіріске жіберу туралы 
ұсыныс жасап, нақты бақылаудың ерекше әдіснамалық тэсілін 
қосуы мүмкін.

Аудиттік үрдістің осы екі түрі де (бақылау кезіндегі тест өткізу 
мен нақты шаруашылық операцияларын тексеру) құжатты 
бақылаудың эдістемелік тэсілінің негізінде гана емес, нақты 
бақылаудың әдістемелік тэсілдеріне де байланысты. Нақты 
бақылаудың әдістерінің ішінде, тэжірибеде ең тиімдісі мыналар:
1.Түгендеу.
2. Қарау, зерттеу бақылау үшін сатып алу.
3. Бақылау үшін онімдердің бір бөлігін шығару.
4. Өндіріске шикізатты бақылау үшін жіберу.
5.Тауар сапасының зертханалық сарабы, шикізат пен материалдар, 
дайын өнімдер.
6. Анықтама мен жазбаша түсініктеме алу.
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7. Сараптамалық баға, орындалған жұмыстың көлемін тексеру.

2.2. Қркаттардың сапасын бағалау

Экономикалық субьектілердің шаруашылық омірінің барлық 
фактілері мен операңиялары түгелдей қүжатталуы тиіс. Нақты 
іпаруашылық операцияларын тексере отырып, бақылау кезінде 
ісст өткізіп, аудитор бастапқы қүжаттармен, есептің тіркеу 
кітабымен, ресми есеп беру формаларымен жүмыс істейді.

Қүжаттар сапалы немесе сапасыз болады, ал тексеру кезінде 
жономикалық субьектінің көзқарасы бойынша жіберілген есептің 

тұтастай бүрмалануын анықтау аудитордың міндеті болып 
табылады. Қүжаттарды белгілері мен сапасы бойынша жіктеуде 
жономикалық субьекті (сапалы немесе сапасыз деп бөлу) мен 
аудитор сапалы қүжаттардың үш критерийін пайдаланады.

1. Нысанды өлшем. Кез келген сапалы қүжат белгіленген 
нүсқада толтырылуы тиіс. ҚР мекемеаралық эртүрлі бастапқы 
қүжаттық қалыптасқан нүсқалары пайдаланылады. Іс жүзінде 
барлық экономикалық субьектілер оларды жақсы біледі және 
оларды қаржылық-шаруашылық өмірде пайдалана отырып, 
шаруашылық операцияларының кез келген түрін бастапқы 
қүжаттарда көрсетеді. Құжатта шаруашылық операциясына 
рүқсат берген жэне эзірлеген кісінің қолы мен кәсіпорынның 
атына дейін барлық деректемелер толтырылуы тиіс. Мысалы, 
кассалық шығыс ордерінің номері жазылып, толтырылған күні, 
корреспондентік есеп, қосалқы есеп, төленуге тиісті сараптық 
есептің коды, сома жэне т.б.

2. Заңдылық критерийі. Қүжатта көрсетілген шаруашылық 
операциясы өзінің мазмүны жағынан заңды болуы тиіс. Егер 
айталық, жоғарыда айтылған шығыстық кассалық ордермен 
қолма-қол ақша төленсе (немесе, банк арқылы төлем 
тапсырмасымен ақша аударылса), оның ықпал шарасы заңға 
қайшы болмай, заңды негізі болып, белгіленген тәртіпппен 
жауапты басшыман бекітілуі тиіс.

3. Нақтылық критерийі. Қүжатта шаруашылық операциясы не 
үшін жүргізілген болса, сол көрсетілуі тиіс, сондай-ақ онда 
шаруашылық операциясына қатысқандарды, күнін, атқарылған 
жүмыс көлемі бүрмаланбай толық көрсетуі тиіс.
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Жоғарыда көрсетілген критерийге жауап бермейтін қүжаттар 
сапасыз болып табылады. Сондықтан тексерушілер сапалы 
құжаттардан горі сапасыз құжаттарга көп көңіл бөлінеді. 
Тексеруші тек сапасыз қркаттардан ғана экономикалық 
субьектінің жіберген қателері мен мөлшерден ауытқуды табады 
(оның копшілігі қызметкерлердің немесе компания экімшілігінің 
теріс пайдалануы деп белгілеуі мүмкін).

Сапасыз қркаттар өз кезегінде нысандылыгы, мэнділігі 
жагынан екі үлкен топқа бөлінеді.

1. Нысаны жагынан сапасыз қүжаттар. Олар шаруашылық 
операцияларының бүрмаланған түрі мен көлемінде шынайы 
жағдайын көрсетеді. Дегенмен ондай қүжаттар бақылаушының 
ерекше назарын аударуды қажет етеді, өиткені олардың арасында 
мыналар болуы мүмкін:

- Мэселен, дүрыс рәсімделмеген ведомостаралық бір үлгідегі 
емес нысанын пайдаланғанда емес, тек аталган фирмада ған 
пайдаланатын нысанда;

- Мәселен, міндетті, белгілі бір деректемелерді көрсетпей 
рэсімделмеген, немесе толық рэсімделмеген осы аталған қүжат 
түрі

2. Негізі жағынан сапасыз қүжаттар. Ондай қүжаттар тек 
ерекше ғана емес, тексерушінің аса ерекше назар аударуын қажет 
етеді. Ондай қүжаттар ең аяғында қаржылық есептеменің нақты 
анықталуына ықпал етеді.

2.3 Қүжатты бақылаудың әдістемесі

Қүжатты бақылау -  бүл алғашқы қүжаттарды, бухгалтерлік 
тіркелім кітаптарын жэне шаруашылық жүргізуші субьектінің 
қаржылық есеп беруін тексеру.

Бақылау үдерісінде бүл қүжаттарда экономикалық деректер, 
оқиғалар , қаншалықты шынай берілген, қаралған шаруашылық 
операциясына немесе нормативтік-қүқықтық актілерге сэйкес 
келе ме, солар анықталады. Тексеру нысаны мен мазмүны жөнінен 
қарсы салыстыру, операциялар мен қүжаттарды кезекті 
бақылаумен жэне сараптамалық, синтетикалық, логикалық 
тэсілдермен жүзеге асырылады.

Ережеге сай, қүжатты бақылау, мынандай тексерулерді озіне 
кірістірген:
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Ііухгалтерлік балансты қосып, қаржылық есеп беруді, шығыс 
і і іч і  ісіріс туралы есеп, қаржы қозгалысы, өз капиталындагы 
очгерістер, есеп саясатындагы ақпараттар мен түсініктеме 
жачбасы.

- Операцияларды жүзеге асыру -үдерісінде нормативтік- 
қүқықтық актілер талабын орындау деңгейі анықталатын алғашқы 
қүжаттар нысанын, қүжаттардың заңдық күшін анықтап, негізгі 
қүжаттарға тіркелген қосымшалардың бар-жоғын бақылайды.

- Алғашқы қүжаттардың мэні шаруашылық операцияларының 
қорытындылары мен дүрыстығын анықтайтығында, оның ішінде 
ресурстардың сандық өзгерістерін, операциялардың, көлеміиің, 
қызмет жүмыстарының, өнімдерге баға мен сапаның, орнында 
майдалануын сыни бағалауда;

- Бухгалтерлік есептермен қаржылық қүжаттарды белгілі 
қритерийлер мен іс жүзіндегі стандарттарға сэйкес анықтау 
мақсатында;

- Статистикалық, тездетілген техникалық есеи пен нормативтік 
жобалық-конструкторлық, технологиялық жэне бас да қжаттарды.

I. Қүжаттық бақылаудың нысанды-қүқықтық эдістері екі үлкен 
топқа бөлінеді: нысандық-қүқықтық тексеру эдісі жэне
қүжаттарда нақты жагдай мен үдерістерді көрсету эдістемесі 
болып қүжаттрды нысанды-қүқықтық тексеру эдісі бақылау- 
ревизиялық шараларын өткізу кезінде қолданылуы мүмкін:

- Қүжаттардың түпиүсқалық рәсімделуін, толықтығын жэне оны 
әзірлеу ережесін сақтау;

-Тапсырмалар мен нормативтермеи белгіленген бизнес 
жоспардың көрсеткіштері меи қызмет көрсеткіштерінің есебі мен 
есеп беруін салыстыру;

- Кейбір шаруашылық операцияларының есепке қою ережесін 
сақтауын бақылау;

- Қүжатта белгіленген ережеге сэйкес көрсетілгендерді тексеру;
- Клиенттің арифметикалық шотын, оның ішінде кері есеп пен 

қайта есептеудің, арифметикалық бақылауының тэсілін қолдана 
отырып тексеру.

1. Жагдайдың жэне үдерістердің қүжаттардағы нақтылығын 
(шынайлықты) тексеру әдісі бақылау-сараптамалық жүмыстарын 
жүзеге асыруды эртүрлі тәсілдері қолданылуы мүмкін:

- Шаруашылық көрсететін қүжаттардың деректерін, сол 
операцияға негіз болған қүжаттардың деректерімен салыстыру;
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- Дебиторлық жэне несиелік ;
- қарыздар бойынша есеп айырысу шоттары мен шотта нақты 

қалған ақшаны растайтын үшінші адамнан түсініктеме алу;
- Бухгалтерлік есептің тіркеу кітабындағы жазбаларды, есеп 

беру мен корреспонденттік шоттарды тексеру дүрыс ;
- Баланс пен есеп берудің басқа да нысандарын арнаулы 

өңделген бақылау тестері арқылы сараптамалық үдерістен өткізу;
- Талдамалық жэне синтетикалық есептің тіркеу кітабындағы 

деректердің дүрыс көрсетілгендігін анықтауда тексеруші кейбір 
алғашқы қүжаттарды тексеруді бақылау үдерісіндегі қадагалау 
деп түсінуге болады;

- Арнайы әдістер, оның ішінде: ыңғайласпа тексеру, өзара 
салыстырып тексеру, шаруашылық операңиялдарын логикалық 
зерттеу.

- Аралық ретінде шикізаттың, материалдардың, өнімдердің 
шығуының, сондай-ақ батыстық аудит тәжірибесінде өте бағалы 
«сынама» деп аталатын, бухгалтерлік қорытындының 
баланысының баламасын әзірлеу.

2.4 Бақылауды орындаудың әдістемесі

Бақылауды орындау -  мемлекеттік, шаруашылық 
салаларының, заңды жэне жеке түлғалардың міндеттелген 
тетіктерінің, бағдарламаларының, жоспарларының,
тапсырмаларының орындалуының нақты деректерін жүйелі 
тексеруді міндеттейді.

Мүндай бақылаудың мақсаты басқарушы органдардың 
бақылау қызметін атқаратын экономикалық субьектілер мен басқа 
да басқару обьектілеріндегі анықталған кемшіліктерді түзеу үшін, 
жаңа үсыныс енгізу үшін, оңтайландыру үшін жэне 
шаруашылықтың тиімділігін көтеру үшін нақты ақпаратпен 
қамтамасыз ету болып табылады.

Қүжатты бақылаудың ақпараттық көзі болып, мыналар: 
алғашқы қүжаттар, бухгалтерлік есептің тіркеу кітабы, қаржылық, 
статистикалық және тездетілген техникалық есеп беру, 
нормативтік, жобалы және басқа да қүжаттар қызмет етеді.

Бақылауды орындау тексерілуші обектінің нақты жағдайын 
білдіретін экономикалық-ұйымдастырушылық, техникалық және
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йпсқа да шаралардың жүзеге асуындағы деректерді зерделеуге 
іктізделген.

Шаруашылық жүргізуші субьектілерді тексеру олардың 
жономикалық мүмкіндігі, яғни, олардың ресурстарын 
қамшалықты үтымды пайдалануы, тиімді қалыптасуы, өнімдерінің 
осімділігі, экномикалық қызметінің пайдалылығын қарастырады.
( )еы кезде экономикалық тиімді емес факторларды пайдалануы, 
қмзметтің негізгі көрсеткіштерінің төмендеу себептері 
шіықталып, нормативтік -  қүқықтық актілердің талаптарының, 
қаржылық тэртігітің бүзылуы жэне басқа да кемшіліктер 
ішықталады.

Экономикалық багдарламалар мен қаржыландыру 
>қоспарларын, келісімдерді бекітуді тексерген кезде мыналар 
апықталады:

- Шаралардың кірістілігі жэне қорытынды жетістіктерінің
деңгейі;

- Түтастай бағдарламалары мен жеке тетіктері, бағыттарын 
үйымдастырудың орындалу тиімділігі;

- Берілген қаржылық демеу белгіленген қорытынды мен кірісті 
бергені немесе бермегені;

- Бекітілген келісімдерден күткен нэтижелер орындалды ма;
- Салынған қаржылардың алмастыратын нүсқалары болды ма;
- Келешекте келісім жасаудың одан да тиімді қандай нүсқалары 

болуы мүмкін.;
- Осындай жобалық шараларда мемлекеттің жэне басқа да 

қатысушылардың қызығушылығы қаншалықты сақталған.
Қүжатты бақылаудың эдістерінің бақылауды орындаудың 

эдістерінен айырмашылығы көп жағдайда дәстүрлі немеее 
эдеттегідей болады. Бірақ кейбір жағдайда есептік-сараптамалық 
ақпаратты компьютерлік өңдеу бақылау

- Аудиттік үдерістерді жүзеге асыруға элдеқайда коп мүмкіндік 
береді. Мэселен,тура есептік бағасы көрсетілген ТМҚ 
инвентаризаңиялдауды өткізу үшін тура есептік багасы 
корсетілген, бірақ осы қүндылықтардың кітаптағы қалдықтары 
корсетілмеген тізімдемені алдын ала ашып, нақты тексерудің 
қорытындыларын тез жэне ықпалды өңдеу қажет.

Нақты бақылаудың тэжірибеде ең көп тараган эдістері 
мыналар:

-Түгендеу;
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- Қарау;
- Зерттеу;
-Шикізатты өндіріске байқау үшін жіберу;
-Дайын өнімдер мен шикізатың, тауарлардың сапасына 

зертханалық сарап жасау;
- Сараптама баға;
- Орындалған жүмыстың көлемін тексеру;
- Еңбек тэртібі мен жүмыс уақытын нақты пайдалануын 

тексеру;
- Алдын ала толтырылған анкетаның жауаптары мен 

анықтамаларына жазбаша жэне ауызша түсініктемелер алу;
Түгендеу нақты бақылаудың әдістерінің біріне болса, ондай 

тәсіл есептік-сараптық ақпаратты компьютермен өңдеуде де, 
сондай-ақ, қолмен өңделген есепте де қолданыла береді. Бірақ, 
салыстырмалы ведомостың нақты қалдығы кітаптағымен 
салыстырылып, яғни бүл сатыда түғендеу нақты бақылау мен 
қүжатты бақылаудың әдістерімен жымдасады. Бүл жағдайда 
есептік-сараптық ақпаратты компютер арқылы өңдеудің кең 
мүмкіндіктері пайдаланылады, мәселен, тексеріліп жатқан ТМҚ 
арнаулы тізімдерін түғендеу кезінде көшірмесі мен мазмүнын алу 
оңайлайды.Тексеруші қажетті куәліктемелер мен дэлелдемелерді 
жинап алып, тізімдемеде тексеруғе дейін ТМҚ нақты қалдығы 
кітапта жазылғандығы немесе жазылмағандығы жэне 
тапсырушыда бағдарламалы бақылау бағасы жүргізілғенін толық 
сенімділікпен тексере алады.

Қүжатты бақылаудың сапасыз қүжаттарды мүқият сараптау 
мен анықтаудың эдістемелік шараларын жіктеудің эртүрлі 
ұсыныстары бар. Бүл әдістемелік шараларды келесі жағдайда 
топтап қараған жон:

- Бөлек қүжаттарды тексерудің тэсілі (нормативтік, логикалық, 
арифметнкалық жэне т.б.);

- Шаруашылық операңиялары бойынша өзара байланысты 
немесе бір түрдегі бірнеше құжаттарды тексеру тэсілі (қарсы 
тексеру, өзара еалыстыру, бақылаулы салыстыру жэне т.б.);

- Бухгалтерлік жүйелі жазбаларды тексеру тэсілі (оның ішінде 
біркелкі құндылықтардың қозғалысын көрсететін бірнеше 
құжаттар бойынша, сандық-сомалық есепті жэне ТМҚ қозғалысын 
тексерудің катарланған әдістемесін жэне қаржыны орнына 
келтіру) т.б.
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( 'кііііерлеп көшіру, бақылау, бекіту, қүжаттарда көрсетілген
* -1' иі іі лар мен операцияларды бақылау.

Алгашқы қүжаттар мен есептік тізімдерді дәйекті қарау 
і іиіперлеп кошіру деп аталалады. Осындай жағдайда тексерушінің 
і п ііік' ордайым жаңа қүжттар түседі, зерделеу қорытындысында
о.н .іртүрлі белгілер бойынша бүл қүжаттың сапасы туралы алдын 
нііп іпіпіц пікірін қалыптастырады.

Ондай пікір қалыптастыру үшін бақылаушы (аудитор) 
Пучпілтерлік есепте теріс пайдалану мақсатында қолданылатын 
идіггерін анықтауда, қызметкерлер мен экімшіліктің теріс 
ііміідалану үшін жасаған істерін анықтауда түрлі қалыптағы 
Кігголер мен кінэлілерді анықтауда алынған білім мен тәжірибені 
ипіідаланады. Сондықтан тэжірибесіз бақылаушыға эдетте 
күясаттарды ат-үсті қарай еалады. Ал, оның тәжірибелі эріптесінде 
опдай тексеруде эртүрлі қосымша әдістер пайдаланудың 
мүмкіндігі бар.

Нысаны жағынан сапасыз қүжаттар ішінен тексеруші, 
.к' і ресе, қүжаттың дүрыс рәсімделмегеніне назар аударады ондай 
қүжаттарға:

қүрастыру үдерісіне мыналар жатады:
1. Белгіленбеген нысандағы бланкіні пайдаланғаны 

«иедомостаралық бір үлгідегі нысандардан біршама ауытқығанын
пайдалану);

2. Барлық қажетті деректемелердің толтырылмай қалуы қол 
қоюға тиісті жауапты адамдардың қолдарының болмауы -  жиі 
кездесетін жэйттер, түғендеу тізімдемесінде қалдықтарды алып 
гастау тәрізді істер де кездеседі.

3.Артық пайдаланған, түрпатты нысандармен қаралмаған 
деректемелер. Мәселен, ТМҚ жіберетін жүкқүжаты елтаңбалы 
мөрмен расталған болса, онда ол аудитордың ерекше назарын 
аударады.

4.Қаралған түрпатты нысандармен сэйкеспейтін, тиісті емес 
деректемелер пайдаланылған. Мысалы, белгілі бір айдың шығыс 
көрсетілген кассалық ордерді сканерлеу кезінде аудитор оларға 
директор емес, бүйрыққа да арнаулы сенімхатқа да 
қүрылтайшылық қүжатқа да қол қоюға өкілдігі жоқ жарнама 
жөніндегі менеджер қол қойғанын анықтаған.

5.Бүзылуы анықталған брлық жағдайда, еоған сэйкее 
шаруашылық операцияларының біртүрпатты немесе озара
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байланысты бір немесе бірнеше құжаттарына зерттеу жүргізеді. 
Одан кейін бір үлгідегі қүндылықтардың қозғалысын көрсететін 
бірнеше қүжаттар бойынша, бухгалтерлік жүйелі жазбалар жэне 
т.б. тексерілуі мүмкін.

б.Алғашқы қүжаттарда ешқандай рәсімделмеген белгілі бір 
мәмілелер кездеседі, бірақ олар шаруашылық операцияларының 
жалпы көлемінде (әрине, қылмыстық «қолма-қол ақша» болмаған 
жағдайда) оның салмағы өте аз кездеседі.

Материалдық жалған қүжат жасау қүжатты қарау кезінде 
анықталады. Аса бір күрделі кезде күдікті қүжатты техникалық 
зерттеуге жіберуге болады. Бүл уақытта тексеруші мэтіннің 
бүрмалануын көрсететін әртүрлі ақауларға, сандық ақпараттарға, 
жасанды қойылған қолға жэне т.б. назар аударады. Ондай ақаулар 
ішінен мыналарды бөліп көрсетуге болады:

1 .Алғашқы мәтіндегі өзгерту. Олар әртүрлі болады, соған орай, 
оларды анықтаудың тәсілдері өзгеріп отырады:

-Мэтінді эртүрлі тәсілмен толтыру. Мысалы, мэтіннің эртүрлі 
бөліктерін бір-бірінен аздап кана айырмашылығы бар шарикті 
қаламүшпен, әржақты жэне эртүрлі қолтаңбамен толтыруды 
дайындау;

-Алғашқы мэтінге қосымша жазбалар енгізу. Алдыңғы 
айтылған мәтіндегі техникалық дұрыс орындалмауын 
жолдарының параллельді қабыспауын, толтырылған мэтіннің 
өзара қиыспауын қосуға болады;

-Мәтіннің бөліктерінің тазартылуы жэне оны химиялық 
қосындылармен өшіруі. Тазартылған жерде қағаздың қалыңдығы 
жұқарады (оны жарыққа қарап анықтауға болады).

1.Жалған қол қою. Ол да әртүрлі тәсілдермен орындалады, 
соған сәйкес оны да эртүрлі жағдайда анықтау мүмкін. Қойылған 
қолдар тіпті сәйкес келмейтін жағдай болса да оның жалған қол 
екеніне ешкім күмәнданбайды.

2.Жалған штамп пен мөр жасау. Дөрекі жасалған, жалған мөрді 
оның нағыз бедерінің ауытқуларынан айыруға болады, ал оның 
күрделі жағдайда эксперт сарапшыны шақыртуға болады.

Құжаттарды тексерудің эдістемелік тэсілдеріне мыналар 
жатады:

-Ресми тексеру. Бэрінен бұрын, күжаттардағы түзетулердің 
дұрыетығын тексеру (кассалық жэне банктік қүжпаттарда түзету 
ешқашан рұқсат етілмейді). Басқа жұмыс телімдерінде түзетудің
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поііуыиың өзі осы немесе соған сәйкес құжаттардың сапасыз 
■ нгцдіі інен хабар береді: оны толтырып жатқандажіберілген қате.

Лрік|)метикалық текееру. Олар шегерімді ұстап қалу, озара 
ПИЙланысты ақша есептеу, жалпы қорытынды мен қайта 
гічмітолген қорытындыны багалаудан тұрады. Үлкен шаруашылық 
.цүііолерінде құжат сандары, оның ішінде қорытындылары өте 
коломді болуы мүмкін. Мысалы, бухгалтер кассирмен өзара 
колісіп келіп, толем тізімдемесінде қолма-қол берілген ақша 
коломін, ал кассир іс жүзінде бір адамаға берілген соманың 
колемін үлкейтіп ақырында оны кассадағы есептен шығарып, 
о'чира келіекен екеу есептен шығарылған артық ақшаны боліседі;

I Іормативтік-құқықтық тексеру. Бұл тексеру шаруашылық 
операцияларының эртүрлі заң негізінде жүзеге асатын 
пүоқауларының ережелерінің нормативтерінің сэйкестігін 
юксереді.

Ондай тексерудің мэні мен колемі көп жағдайда тексеру 
оиерациясының тұрпатына байланысты -  ақша есептеу мен еңбек 
ақыны толеу, онімнің озіндік құнынан шығатын шыгынын есептен 
шыгару (жұмыс қызмет), табиғи кемудің мөлшерін қолдану.

-Іс жүзіндегі шаруашылық операциясын тексеру (бүрмаланған 
колемде) немесе экономикалық қызметтерінің шындығын тексеру. 
Ііүл оте күрделі аудиторлық-бақылау үрдісі, өиткені олар мұнда 
іияткерлік жалған қүжаттармен, шындыққа ұқсайтын деректері 
бар қулықтармен, бұрмаланған құжаттармен кездееіп қалады.

Ьақылау сұрақтары:
1. Қаржылық бақылау аудитін ғылыми-әдістемемен қамтамасыз 
егу.
2. Қаржылық бақылау аудитінің эдістерін оңтайландыру
3. Қаржылық аудит, ревизия, тексеру, зерттеу мен сараптық 
жүргізу кезінде құжаттардың сапалығын бағалау
4. Кұжатты бақылау мен нақты бақылаудың эдістері бір-бірінен 
қалай ажыратылады.

ОБСОЖ тапсырмалары:
1. Іс жүзінде бақылудың қандай бағыты жүзеге асырылады
2. Бюджеттің орындалуын бақылау мен бюджет бағдарламасының 
гиімді орындалуын бақылаудың айырмашылығы неде



3. Құжатты бақылау, ревизия, тексеру, зерттеу мен сараптық шолу 
қандай жағдайда өткізіледі
4. Қаржылық бақылау аудитінің әдістерін көрсететін сызбаны 
құрастырыңдар

СӨЖ тапсырмалары:

1. Қаржылық бақылаудың ғылыми-әдістемелікпен қамтамасыз 
етілуі дамуының келешегін жэне жағдайы туралы баяндамалар 
мен рефераттар дайындаңдар
2. Қаржылық бақылау аудитінің тәжірибесінде пайдаланылатын 
құжатты бақылау мен бақылаудың орындалуының бағдарламасы 
мен әдістемесін әзірлеңдер
3. Қаржылық аудит бойынша тексеру жүргізудің шарттары 

Тесттер:
1. Аудиторлық фирманың негізгі кызмет түрі.
1. Барлық жауап дұрыс
2. Бухгалтерлік есеп жүргізу: үйымдастыру жэне қалпына келтіру
3. Бух.есеп пен есеп берудің шынайлығын тексеру
4. Кәсіпорынның қаржылық -шаруашылық қызметін талдау
5. Қаржылык, салық, банк т.б. заңдылықтардың сұрақтары 
бойынша кеңес беру

2. Сыртқы аудит жүргізудегі өзара қатынастар.
1. Тәуелсіздік, тең құкылы әріптестік
2. Мемлекеттік органдар алдында есеп-беру
3. Кәсіпорын басшылығына бағыну
4. Мемлекетпен белгіленеді
5. Аудитормен белгіленеді

3. Аудиторлық фирмаға аудиторлық қызметті жүзеге асыруға 
рүқсат етіледі, егер оида жүмыс істесе.
1. Ең болмағанда бір аудитор
2. Жоғары білімі бар кемінде екі маман
3. Лицензиясы бар аудиторлар ғана
4. Лицензиясы бар екі аудитордан кем емес
5.Барлық жауаптар дұрыс емес
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I. Ьпрлық экономикалық субъектілер үшін есепті жыл кезеңі 
Гн і і і . і і і  есептеледі.
I I кііңтардан 31 желтоқсанға дейін 
' II қац гардан 31 желтоқсанға дейін 
I I қаңтардан келесі жылдың 1 қаңтарына дейін 
I, ( )мдірістік цикл 
' I кіщтардан 1 сәуіргедейін

*і. Аудитордың қүжаттары келесі үлгіде шартты 
іоіі гастырылады.
I Клиенттің қүжаттары көшірмелері, аудитормен қүрастырылған 
к үжаттар, тексеру бойынша клиентпен 

Тексеру барысында қүрастырылған қүжаттар 
I  Актілер, хаттамалар 
I. '5аииска, үзінді, байланыс 

Кслісім шартпен

(>. Лудит-бүл ....қызмет.
I. Косіпкерлік 

Мемлекеттік
I. Коммерциялық
I. Конфиденциалды 
V 1>арлық жауабы дүрыс

7. Квалификациялық белгісі бойынша....аудитті бөлуге 
болады.
1. Сыртқы жэне ішкі
2. Міндетті жэне бастамашылық
1. Жалпы жэне мамандандырылған
4. Ііастапқы жэне келісілген
5. ( )иерациялық,сэйкестік

H. Клиенттің қаржылық есеп беруі туралы қорытындының 
мизмүны үшін жауапкершілік артылады.
I. Лудиторға

І апсырыс беруші кәсіпорынға 
!. Лудитордың көмекшісіне
4. Лудиторлық фирмаға
5. Клиентке
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9. Аудит жүзеге асыру кезеңі бойынша келесідей бөлінеді.
1. Бастапқы жэне келісілген
2. Ішкі жэне Сыртқы
3. Жалпы
4. Міндетті және ерікті
5. Жауаптар дұрыс емес

10. Әдетте клиеиттің кестесі бойынша....аудит жүргізіледі.
1. Бастамашылық
2. Міндетті
3. Бастапқы
4. келісілген
5. Барлық жауаптар дұрыс

11. Кәсіпорын жетекшісіне 40-50 есе минималды есеп
көрсеткіші мөлшеріндегі айыппүл..... аудитті жүргізген кезде
салынады.
1. Міндетті
2. Инициативті
3. Бастапкы
4. Келісілген
5. Салынбайды

12. Есеп мәліметтерінің көлеміне байланысты субъект 
бухгалтерлік есепті үйымдастырады.
1. Барлық жауаптар дүрыс
2. Бухгалтерлік қызмет болмаған жағдайда бухгалтермен
3. Келісім шарт негізінде бухгалтермен немесе мамандандырылған 
бухгалтерлік фирмамен
4. Жетекшінің өзімен жургізіледі
5. Бас бухгалтер басқаратын құрылымдық бөлім ретінде

13. Эксперт келесі сүрақтар бойынша шақырылуы мүмкін.
1. Барлық жауаптар дұрыс
2. ¥зақ мерзімді келісім шарттар бойынша жұмыстарды бағалау 
үшін
3. ТМҚ бағалау үшін
4. Заңдылықтардың геологиялық анықтамасы үшін
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I Ігі і іі і қүралдарды бағалау үшін

I I Клиентке аудиторлық қорытындыны үсынған кезде 
КІІ'ЖС'1.

I Іпң талаптарына сай үсыну 
' ( )піп кол кою
I, Жүмыстың біткені жайлы хабарландыру 
I Қорытындының көшірмесін алғаны жайлы қолхат алу 
\  Ак і ісін қүру, оны тапсыру

15.1>і|)ііешереттөмен сапалы аудиторлық тексеруді жүргізген 
жпгдайда немесе аудиторлық қызмет көрсеткенде аудиторға 
і<о.ііданылуы мүмкін.
I. Лпцензиясын оз күшін жояды 

Чияидардың орнын толтырады
I. Аиып пүл салады
I. Моральді жэне материалды шығындар 
.*>. Ііарлық жауаптар дүрыс емес
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З.Тақырып. Қаржылық ұйымдардағы бақылау аудитінің 
әдептік-құкықтык тетіктері

3.1 Бақылаушының мінез-қүлқындағы кәсіптік этнка
3.2 Бақылаушы-аудитторлық қызметті қүқықтық реттеу
3.3 Бақылаушы-аудиторлық қызметтің құрылымы меи 
функңиялары
3.4 Бақылаушының қүқығы, міндеттері және жауапкершілігі

3.1 Бақылаушының міиез-қүлқындағы кәсіптік этика

Бақылаушы-аудиторлық органдардың кәсіби қызметкерлері 
үшін дүрыс мінз-қүлық этикасы сезімінің маңызы зор. Бизнес 
сферасында екі этикалық аспект бар -жалпы этика (рухани аспект) 
жэне кәсіптік этика (практикалық аспект).

Р.К.Маутң пен Х.А.Шараф жалпы кәсіби этикалық сүрақтарды 
зерттей келе, бақылаушылардың, бухгалтерлердің, аудиторлардың 
және тағы басқа кәсіптердің өкілдерінің мінез-қүлық этнкасы 
барлық халықтар үшін философтар даярлаған жалпы мінез-қүлық 
этикасы түсінігінің тар қолдануы екенін белгілеп берген.

Осыған байланысты, көбіне, «этика» термині арқылы мораль 
мэселелерін, соның ішінде моральдық таңдауды жүйелі түрде 
зерттеумен айналысатын философияның белгілі бір аумағы 
түсіндіріледі. Осы анықтамада үш негізгі элемент бар:

1. Шешімдерді таңдау мэселесі
2.Жақсы мен жаман туралы түсінік
З.Этика моральдық сүрақтарды, соның ішінде моральдық 

шешімдерді зерттейді
Жалпы мағынада, этика адамдардың, қандай да бір қоғамның 

немесе кәсіби адамдар тобының этикалық мінез-қүлықтардың 
адамгершіліктің нормалары мен принциптерінің жүйесі ретінде 
айтылады. Тэжірибеде этикалық нормалар мен тәртіптердің, 
соның ішінде аудиторлардың, дәрігерлердің, заңгерлердің, эскери 
қызметкердің кәсіби кодекстерінің алуан түрлері бар.

Мінез-қүлықтың этикалық кодексі тиісті үсыныстар беріп, 
берілген кэсіп үшін айрықша мінез-қүлық критерийлерін нақты 
анықтайды. Жалпы этика теориясына қарағанда, кэсіби этикада 
кодекстер көмегімен нақты мэселелердің шешімін табуға болады. 
Сонымен қатар, оған кәсіптік талаптар да кіреді. Белгілі кәсіптік
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мміиіраетар бойынша, кодекс мінез-қулыктың берік нормалар 
н иішрациясы болып табылады. Жэне осы нормалардың 

ирі.ііідалуына эсер етеді. Бұларсыз кэсіби тэртіп орнату мүмкін 
гмсс.

Ьірақ этиканың негізгі мақсаттарының бірі-шешім 
міомлдауда басшылыққа алу болғанмен, шешім қабылдаушы 
іүигалардың қызметтері олардың кэсіби міндеттермен толық 
' прқылмайтындығын ескеру керек.

Орбір адам тек қана жеке түлға ғана емес, сонымен бірге 
кшідай да бір кәсіптің өкілі жэне қоғам мүшесі болып табылады. 
( 'ол сияқты қоғамдық тәуелсіз бухгалтерлер мен аудиторлар, 
Оакылаушылар, оқытушылар, кеңесшілер, эксперттер болып 
і ііііі,ілады. Бүл қызметтердің барлығы кәсіби этика көзқарасы
і үргысынан дүрыс.

1988 жылы АЬСРА жиналысында кәсіби мінез-қүлық 
іірііициптерін көрсететін мынадай алты позитивті ережелерден 
гүратын бухгалтер-аудитор мінез-қүлықтарының кэсіби 
кодексінің жаңа нүсқасы қабылданды:

1. Міндеттілік. Аудиторлар өздерінің міндеттерін орындай
о гырып, жоғары кәсіби жэне моральдық қасиеттерін көрсетуі, өз 
қызметтерінің барлық түрлері бойынша нақты жэне таразыланған 
ой-пікірлерді енгізуі қажет.

2. Қоғамдық мүдде. Аудитор өзіне қоға мүддесіне сәйкес қызмет
о гуге жэне іс-эрекет жасауға, оның сенімін ақтауға жэне жоғарғы 
кэсібилік көрсетуге міндеттеме алуы тиіс.

3. Адалдық. Қоғамдық сенімді ақтау үшін аудиторлар кәсіби 
міндеттерді адал жэне кіршіксіз орындауы қажет.

1. Обьективтілік жэне тәуелсіздік. Аудиторлар обьективтілікті 
с;іқтауы жэне мүдделердің ортақтасуында еркін болуы қажет. 
Лудиторлық қызметтерді жүзеге асыра отырып, олар табиғатынан 
да формальдық жағынан да тэуелсіз болуы тиіс.

2.Тиісті назар болу. Аудиторлар кәсіби стандарттарды сақтауы, 
білімін жоғарылатуға талпынуы жэне қызмет сапасын үнемі 
жетілдіріп отыруы, кәсіби міндеттерді қатаң орындауы, өзінің 
қабілеттілігін максималды мүмкін деңгейде қолдау қажет.

1. Қызметкердің көлемі жэне сипаты. Көрсетілген қызметтің 
колемін жэне түрін анықтай отырып, аудитор кәсіби мінез-қүлық 
Кодексінің принңиптерін сақтауы тиіс.
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Әрбір аудитор мінез-құлықтың бірнеше тэртібін жатқа білуі 
тиіс жэне осы не басқа жағдайда туындайтын мәселелерді 
анықтауда бастама ретінде қолданады. Олардың аудиторлық 
түсінікте маңыздысын қарастырмыз:

• Тәуелсіздік. Тәуелсіз аудиторлық тексерудің мақсаты 
қаржылық есептілікке сенім білдіруді түжырымдайтындықтан, 
бүл қасиет аудиторлық кәсіптің ірге тасы болып табылады. 
Аудиторлар шындығында, клиенттің басқармасымен де, 
тексерілетін экономикалық бірлікпен де ешқандай байланысы жоқ 
болуы керек. Тэуелсіздік бүзылды деп есептеледі, егер аудитор:

- Клиенттің қандай да бір мүлкінің реттеушісі болып табылса;
-Тексерушінің таза табасы немесе оның фирмасының табысы

тэуелді болатын компанияда немесе компаниямен біріккен 
инвестициясы болса;

- Компаниядан кредит алғанда немесе бергенде (бүл шетеу жәй 
тәртіппен қаржылық институттарынан алған кредиттерге тиісілі 
емес);

- Тексерілетін компанияның қүрылтайшысы болса;
- Компанияның директорлар кеңесінің мүшесі болып табылса;
- Компанияның есеп жазбаларын жүргізсе жэне есепке 

байланысты шешімдер қабылдаса, ал компания жетекшілері 
қаржы есебіне негізгі жауапкершілікті алатындай деңгейде 
хабардар болса;

- Егер компания жетекшілері аудиторлық қызметтің толық 
орындалмағандығын негізге алып, қүқықтық процесс арқылы 
аудиторға қарсы шықса немесе аудитор алаяқтығын немесе 
алдағандығын негізғе алып, қүқықтық процесс арқылы компания 
жетекшілеріне қарсы шықса;

- Клиент - инвестр, аудитор-инвестр кәсіпорында қаржылық 
қызыгушылығы болған кезде;

- Еғер аудитордың жанүясынан немесе жақын туыстарынан 
клиенттің қызметінде тікелей қызығушылығы немесе 
кэсіпорынды басқару жағымен байланысы болса жэне т.б.

2. Адалдық жэне обьективтік. Әртүрлі кәсіби қызмет көрсетіп 
отырған аудитор адал жэне обьективті болуға міндетті, 
қызығушылық дауларына қатыспауы жэне саналы түрде дэл емес 
немесе алдын ала ойластырылған фактіні үсынбауы керек. 
Клиенттің салық төлеуден жалтарғаны, есеп жазбаларын жалған 
жасағандығы, қаржы есептерінде маңызды қате хабарлар туралы
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мудмторға белгілі болса, оның адалдық жэне обьективтілік деген 
Һ.н іби гэртібінің рухын бұзады. Стандарттарды және олардың 
іііпдауларын сақтау керек.

3. Стандарттарды сақтау. Аудитор осыған байланысты, олар
іі і қызметтерінде ғана компонентті қызметтерді атқармауф керек: 
к.ісіби қызмет көрсеткенде максималды деңгейде көңіл бөлуі, 
кі.пметтерді көрсетуді жоспарлауы және бақылауы, мінездеме 
жоне қорытындылар өңдеп шығарғанда толық көлемді 
моліметтерге ие болуы керек.

4. Құгтиялық. Аудитор клиенттің ерекше рұқсатынсыз қандай 
дп бір құпия мәліметтерді жарияламауы жэне оның кэсібінің 
осделін түсіретін іс-эрекет жасамауы керек.

5. Жарнаманың шектеулілігі. Аудиторлар клиенттерді 
идасуға әкелетін қызмет көрсету немесе фирма атауын 
жарнамалау, қызметтерді мэжбүрлеу, күштеу арқылы алаяқтық 
жасап немесе олардың өте мазасын алып ұсыну жолымен тартуға 
болмайды.

3.2 Бақылаушы-аудитторлық қызметті қүқықтық реттеу

Бақылаушы -  аудиторлық қызметті жүзеге асырумен 
байланысты қарым-қатынастың құқықтық нормасын мемлекеттік 
ге, қаржылық бақылаудың кэсіби тэуелсіз органдары да жасай 
алады. ҚР бақылаушы -  аудиторлық қызметті реттейтін 
мемлекеттік-құқықтық жүйе құрылаған. Қаржылық бақылауды 
үйымдастырудың заңнамалық базасының неғізғі элементі болып 
табылатындар:

1. ҚР конституциясы;
2. ҚР Азаматтық кодексі;
3. ҚР «Мемлекеттік жэне жергілікті бюджеттің атқарылуын 

бақылау туралы» заңы;
4. ҚР «Аудиторлық қызмет туралы заңы»; •
5. ҚР «Бухгалтерлік жэне қаржылық есеп туралы» заңы
6. ҚР қылмыстық заңы;
7. ҚР «Салық жэне басқа да бюджеттік міндетті төлемдер 

туралы» заңы;
8. Әкімшілік кұқық бұзушылық кодексі;
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9. ҚР «Акционерлік қоғам туралы», «Шетел инвестициялары 
туралы», ҚР ¥лттық Банкі туралы», «Жауапкершілігі шектеулі 
жэне қосымша серіктестіктер туралы» заңы.

Жоғарыда аталған заңдық кұжаттарда аудиторлық қызметке 
тікелей қатысы бар маңызды нормалар мен жағдайлар анықталған. 
Оларды анық білу жэне тәжірибеде дұрыс қолдану керек.осы 
жағдайда, қызмет етуші құқықтық -  нормативтік актілерді жүйелі 
түрде толтырылып, өзгертіліп жэне шығарылып тасталып 
отыратындығын есепке алу шарт.

1993 ж. 18-қазанда ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» бірінші 
заң қабылданғаннан кейін, елдің экономикалық жэне қоғамдық- 
саяси өмірінде елеулі өзгерістер болды. Экономиканы басқару 
сферасында, қаржылық-несиелік жүйеде жэне оларды қүқықтық- 
нормативтік реттеуде реформалар жүргізілді. Өндірісте, саудада, 
құрылыста, ауыл шарушылығында жэне көлікте нарықтық қайта 
құруды алдағы уақытта тереңдету шаралары қабылданды. 
Кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық жағдайы жэне құқықтық 
негіздері ұлттық экономиканың көптеген салаларында меншікті 
жекешелендіру жүргізілді. Бухгалтерлік есептің жэне аудиттің, 
бизнес сферасының эртүрлі контрагенттері арасындағы құқықтық 
жэне қаржы -  несиелік қатынасты реттеудің халықаралық 
стандарттарына көшу болды.

1998 жылы 20 қарашада қабылданған ҚР «Аудиторлық қызмет 
туралы» «Аудиторлық қызмет туралы» жаңа заң жасауға себепші 
болды. Ескі заңмен салыстырғанда, жаңа заңда аудитторлық 
қызметтің негізгі түсініктері, принциптері, түрлері, субьектілерін, 
аудиторлыққа үміткерлерді аттестациялау ережелері, лицензиялау 
және оны жүргізу толық жэне дәйекті түрде ашылган. Аудиторлар 
мен аудиторлық ұйымдардың, тапсырысшылар мен тексерілетін 
субьектілердің құқығы, міндеттері және жауапкершіліктері 
ерекше бөліп көрсетілген.

«Аудиторлық қызмет туралы» жаңа заңның талаптарына 
сәйкес террриториялық және Мемлекеттік аудиторлар палатасын 
құру, тексеру комиссиясын таңдау жэне аудиторларды 
аттестациялаудың квалификациялық комиссиясын құру іс- 
шаралары өткізілді. 1998 жылы 22-23 желтоқсанда Алматы 
қаласында ҚР аудиторларының төртінші Мемлекеттік 
конференциясы өтті. Соның пэтижесінде келесі қаулылар 
қабылданды:
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I ҚГ «Аудиторлық қызмет туралы» заңын жүзеге асыру үшін 
і\ іп трлар мен аудиторлық үйымдардың міндеттері.

1 Мсмлекеттік аудиторлар палатасын кұру туралы.
І,«Лудиторларды аттестаңиялау бойынша комиссияның 

інмік і ілігі туралы» ережені бекіту туралы.
•I, Мсмлекеттік Кеңес палатасын сайлау туралы.
\  Лудиторлардың мемлекеттік палатасының тексеру 

міммссиясын сайлау туралы.
(і.Лудиторлардың территориялық палатсының Кеңестер 

пкілдсрдерін сайлау туралы.
/.Лудиторларды аттестациялаудың кэсіби комиссиясын 

ігксеретін комиссияны таңдау туралы.
ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңы аудитті жүргізудің 

күқықтық негіздерін анықтайды жэне меншік иелері мен 
момлекеттің мүліктік мүдделерін қорғауға себепші болатын 
гоуелсіз қаржылық бақылау жүйесін қүруға бағытталған. Егер 
пудм іорлық қызметті реттеуші елдің қазіргі заңдарында және 
басқа да заң актілерінде қарастырылмаған ҚР халықаралық 
кслісімшарттар мен басқа тэртіптер бекітілсе, 2006 жылдың 5 
мамырында қабылданған жаңа, үшінші Заңда халықаралық 
кслісімшарттардың тәртіптері қолданылады.

Қарастырылып отырылған қүқықтық-нормативтік аудиттің 
сыйымды анықтамасы, оны жүргізудің тәртіптері мен клиенттерге 
басқа да аудиторлық жэне кеңес берушілік қызметтер үсынулар 
берілген. Аудиторлық үйымдар мен тэуелсіз аудиторлардың 
(|»ункциялары мен қүқықтары, міндеттері мен мақстаттары жэне 
іираптардың жауапкершілік деңгейі анықталған. Берілген заң 
рсспублика территориясының барлык жерінде меншік формасына 
және қызмет ету сферасына тәуелсіз шаруашылық субьектілердің 
барлығына іс-эрекет етеді. Бүл заң келісімшартқа жэне 
аудитордың өз клиентінің толық тэуелсіздігіне негізделген. 
Лудитор мен клиенттің, сонымен қатар қызығушылығы бар 
үшінші түлғаның ара қатынасы толық ашылған. Тапсырушыға 
аудиторды еркін таңдау қүқығы берілген. Сонымен бірге, оған 
қаржылық - шаруашылық қызметті тексеруге шетелдік аудиторлар 
жэне аудиторлық фирмаларды таңдау құқығы берілген. Аудиторға 
гапсырылған мэліметтер мен қүжаттардың сенімділігі жэне 
заңдылығының жауапкершілігі тексерілуші шаруашылық 
субьектіге тиіселі болады.
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3.3 Бақылаушы-аудиторлық қызметтің құрылымы мен 
функциялары

«Бақылаушы-аудиторлық қызмет» ұғымына мемлекеттік, 
ведомоствалық және муниципалдық қаржылық бақылау, 
республикалық жэне территориялық аудиторлар Палатасы, 
аудиторлық фирмалар мен тәуелсіз аудиторлар енеді. Мысалы, ҚР 
«Аудиторлық қызмет туралы» заңына сәйкес Республикалық 
аудиторлар Палатасы тәуелсіз (мемлекеттік емес), қоғамдық, 
коммерциялық емес, кэсіби, озін-өзі басқаратьін жэне өзін-өзі 
қаржыландыратын ұйым болып табылады. Аудиторлар палатасы 
ерікті бастамаменжәне оның мүшелерінің теңдігі принципімен 
аудиторлық үйымдар мен аудиторларды біріктіретін ҚР 
заңнамасында жэне Мемлекеттік аудиторлар конференциясында 
бекітілген жарғысында тыйым салынбаған мүшелік салымдар 
жэне басқа да көздер арқылы қаржыландырады.

Мемлекеттік жэне территориялық аудиторлар палатасы аудит 
процедураларының дамуына, жетілдіруіне және 
әмбебаптылыгына жеткізуге шақырылған. Аудит, бухгалтерлік 
есеп жэне экономпкалық талдау саласында стандарттар мен 
ұсыныстарды жасаумен қатар, олар аудиторлық ұйымдар мен 
ұсыныстарды жасаумен қатар, олар аудиторлық үйымдар мен 
аудиторлардың қызметін бағыттаушы міндетін атқарады, олардың 
қоғамдағы мінез-құлықтық, этикалық нормасын анықтайды. 
Аудиторлардың біліктілігін жоғарылату шараларын жүргізеді, 
аудиторлық қызмет нарығын зерттеу, аудиторлық ұйымдар мен 
аудиторларды нормативтік құжаттармен қатамасыз ету, оларға 
аудиторлық қызметті ұйымдастыру үшін кеңестік-әдістемелік 
көмек көрсету қызметін атқарады.

ҚР аудиттің пайда болуы жэне қүрылу тарихы 1989 жылы 
Қаржы министрлігінің кіретін ревизиялық шаруашылық есеп 
жүргізу тобы құрылғанда басталды. Кейіннен оның неғізінде 
15.02.1990 жылғы КСРО -  ның Министрлер Кеңесінің №60 
қаулысына сәйкес Республиканың қаржы министрлігіне енетін 
территориялық болімшелері бар «Казахстанаудит» шаруашылық 
жүргізу органы құрылды. 1992 жылдан бастап бұл кәсіпорын 
барлық меншік формалдарына аудиторлық қызмет көрсететін 
дербес ірі акцпонерлік компания болды.

44



ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңында өндірістік 
мншеративтер мен мемлекеттік кэсіпорындардың барлык 
\ ііммдастырушылық -  құқықтық формасында, АҚ ашық үлгісін 
коспағанда, аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін қүрылған 
міммерциялық үйым деп түсіндірілген аудиторлық үйымға 
нш.іқтама берілген.

Аудиторлық үйымды қүрғанда аудиторлық кэсіпорындардың 
лртүрлі формалары мақсатқа сай қолданылады.

• Шетелдік аудпторлық үйымдардың өкілдері түрінде;
• Біріккен аудиторлық кәсіпорын;
• Жеке шағын жэне жеке кәсіпорын;
• Жеке кеңес беру жэне аудит жүргізу.

Аудиторлық үйымдардың бірінші түріне «Үлкен Бестік» деп 
талатын үйымдарға енетін шетел компанияларының өкілдіктері 
жатады: 1. КПМГ; 2. Делайт Энд Туш; 3. Артур Андерсон; 4. Эрист 
')мд Янг; 5. Прайс Уотерхаус Куперс. Бүл компаниялардың, 
эдетте, елдің ірі қалаларының беделді аймақтарында, үлкен
11 ггаттарда кеңсесі бар жэне масшабты жобаларды, халықаралықты 
қоса есептегенде жүзеге асыру мүмкіндігі бар. «Үлкен Бестік» 
мүшелерінің көпжылдық тәжірибесі жэне жоғары имиджі бар.

Екінші тур шетел жэне ТМД елдерінің аудиторлық 
(|)ирмаларымен біріккен аудиторлық кәсіпорын қүруды білдіреді.
I »үіідай аудиторлық фирмалар шетел, біріккен жэне отандық 
ісомпанияларға кэсіби қызмет көрсетеді. Осы үлгідегі аудиторлық 
үйымды біздің елде дүниежүзіндегі ең ірі тәуелсіз фирмалардың 
Халықаралық Аудиторлар Ассоциациясы «ВДО Іпіегпаііопаі» -ға 
2000 жылдың сэуір айында нақты мүшесі ретінде қабылданған 
«ВДО Казахстанаудит» ЖШС лайықты түрде көрсетеді. 1963 
жылы қүрылған «ВДО Іпіегпаііопаі» 99 елдің аудиторлык 
қызметінің фирмаларын біріктіреді жэне 2002 жылдың басында 
агақты «Артур Андерсанның» қүлдырауынан кейін, қарастырып 
отырған ассоциоция «Үлкен Бестік» қатарына енеді.

Үшінші түрі-бүл өндірістік, ауыл шаруашылық, қүрылыс, 
сауда-жабдықтау жэне т.б. сфералар мен салалардың 
ісәсіпорындарына қызмет көрсететін салааралық аудиторлық 
ісомпаниялар. Олар арнайы тақырып бойынша жүмыс істейді, 
қызметіндетэжірибелі бағыты бар, отандық кэсіпорындарға 
кэсіби аудиторлық қызметтің кең спектрін үсынады.
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Үйымдастырушылық формасының төртінші үлгісі -  күрамына 
бірнеше аудиторлар кіретін дербес аудиторлық ұйымдар. Олар 
негізгі қызметтің икемділігі мен шоғырлануын, клиенттермен 
тікелей байланысын, адам ресурстары мен қызметтерді 
оңтайландыру мүмкіндіктерін береді. ҚР аудиторлық үйымының 
берілген тобына «Центраудит -  Казахстан» ХАК, «Ержанов және 
Ко» ЖШС, «Ай-аудит» ЖШС-ді жатқызуға болады.

¥йымдастырушылық формасының бесінші үлгісі-кеңес 
беру жэне аудит жүргізу болып табылады. Сөз бірігіп аудит 
жүргізу туралы емес, кеңесші-кәсіпкердің негізгі жүмысы туралы 
болып отыр. Осындай кеңес беру қызметтерінің қүны шығын 
қүжаттары болмағандықтан төмен. Бүның өзі оның қызмет ету 
сферасын кеңейтеді.

Аудиторлық үйымның тәжірибелік талдауы олардың 
қызметтерінің негізгі бағыттары мен формаларын, үлттық 
экономиканың эртүрлі кәсіпорындарының салалары мен 
сфераларына шығуға мүмкіндік береді.

3.4. Бақылаушының кұкығы, міндеттері және жауапкершілігі

Аудиторлық кэсіби қызметті қанағаттанарлықсыз 
орындағанда моральдық, заңдық жэне материалды 
жауапкершілікке тартылды. Қылмыстық істі клиент, олардың 
несиегері мен инвесторы, мемлекет жэне олардың өкілдік - құқық 
сақтау жэне өзге органдары қозғай алады.

Құқықтық жауапкершілікке тек қана келісімшарт міндеттерін 
бұзғанда ғана емес, сонымен бірге немқұрайлық, ұқыпсыздық, 
алаяқтық, шығын келтіру жэне т.б. осы сияқты азаматтық құқық 
бұзғаны үшін де тартылады.

Аудиторға әдетте, жалпы құқықты бұзғаны үшін талапты 
соңында анық емес деп танылған қаржылық есептер негізінде 
қабылданған шешімдер салдарынан қаржылық шығынға 
ұшыраған түлғалар ұсына алады. Сонымен бірғе, аудитор 
қаржылық есепке толық жауап бермейді, оны клиентпен бөліседі.

Егер қандай да тұлға аудитор оған нұқсан келтіреді деп 
есептеп, оған қарсы қылмыстык іс қозғаса, тэртіп бойынша ол 
аудитор жазалайтын -келісімшартты бұзу, азаматтық-құқық 
бұзушылық, алдау, алаяқтық жасау сияқты іс-эркет жасағанын 
дэлелдеуі керек. Мысалы, аудиторлық фирманы фирманың
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і пн ііі іпс кредит беру жөнінде шешім қабылдау үшін оның
• і і іі і і-рі банкке қажеттілігін хабарлауы мүмкін.

Ауднторлар да өздерінің жүмыс нәтижесіне сенім артқан 
ці і іктер, нақты және потенциалды инвестор клиенттері алдында
і ііуііігі і.і. Бүл түлғалар аудиторларды жауапкершілікке тартуға 
п.ірысуы мүмкін, бірақ оларға соңғылары немқүрайлы 
ііпіігпіідығын немесе алаяқтық жасағандығын дәлелдеуі қажет.

'ЯСауапкершілік пен кэсіби этиканың сақталуын 
мнарылатудың маңызды аспектісі аудиторлар қызметінің 

> .іішсын бақылау болып табылады. Аудиторлар жауапкершілігі 
мен жүмыс сапасына әсер ететін 9 үстанымды атауға болады:

I. Қызметкерлерді жалдау;
Жүмыс кестесін қүру;
I і іл і ктілікті жоғарылату;

4. Мансап;
5. Қызметкерлер басшыларын бақылау;
6. Клиенттерді қызмет көрсетуге алу;
7. Кеңес беру;
8. Тәуелсіздік;
9. Фирмаларды бақылау.

Қазіргі уақытта аудит шаруашылық субьектілер қызметіне 
гэуелсіз қаржылық бақылау жүйесі ретінде біртіндеп біздің 
қокамдық күнделікті өмірге еніп келеді. Міне, сондықтан да 
мемлекеттік жэне кэсібп үйымдар аудиторлық қызметпен 
пйналысуға тілек білдірген түлғаларды даярлау мен 
аттестациялауға үлкен талаптар қойды. Бүл талаптар әлемдік 
гэжірибеде кең тараған Халықаралық аудит стандарттарына 
бейнеленген критерийлерге сэйкес келеді. Аудиторлыққа 
үміткерлердің талаптары ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» 
иіңында жэне аудиторларды аттестациялаудың біліктілік 
комиссиясының жағдайымен дэл анықталған.

Аудиторлыққа талапкер мінсіз беделді, жоғары білімі, 7 жыл 
мерзімді экономика, қаржы, есептік-талдаулық, бақьшаушы- 
тексеру немесе қүқықтық сферасында жүмыс тәжірибесі, жоғарғы 
оқу орнында ғылыми-тэжірибелік жұмыспен айналысып жүрген 
иемесе соңғы 5 жылда айналысқан, аттестациядан өтуі және 
белгіленген тэртіп бойынша біліктілік емтиханды тапсырып 
шығуы керек.
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Кәсіби аудитордың айрықша негізгі белгілерінің бірі -  оның 
қоғам, клиент және әріптестері алдындағы жауапкершілігін 
түсінуі. Ол өзінің кәсібіне деген сенімді жоғалтуға әкелетін 
барлық іс-әркетін үстана білуі керек. Аудитор өз қызметтерін 
орындауда эділ болуға міндетті, сондықтан ол тәуелсіз адал жэне 
обьективті болуы керек.

Аудиторлар мен аудиторлық фирмалардың қүқықтары:
- ҚР қызмет етуші қүқықтық нормативтік актілер, қолданылып 
жүрген нормалар мен стандарттары, тапсырысшы мен келісімшарт 
жағдайларын, не болмас мемлекеттік органдардың (тергеу, 
прокурор, сот органдары) тапсырмалар мазмүны, кәсіби білімі мен 
тәжірибесі негізінде аудиторлық тексерістің формалары мен 
әдістерін дербес өзі анықтайды.
- Бухгалтерлік кітапты жэне басқа да қаржылық-шаруашылық 
қызмет қүжаттарын, мүліктің, ақша сомаларының, бағалы 
қағаздардың қолда барлығын тексеру, шаруашылық субьекті 
басшыларынан бақылаушылық тексерістерді, орындалған 
жүмыстардың орындалуын, өнімнің сапасын анықтауды жүргізу 
тэртібін талап ету;
- Тапсырысшыда да, үшінші түлғада да бар аудиторлық тексеріс 
затына байланысты болып келетін қажетті қүжаттар мен 
мәліметтерді, сонымен қатар тапсырысшы жетекшілері мен 
қызметкерлерінен жазбаша немесе ауызша нысанда түсініктеме 
алуы;
- Аудиторлық тексеріске қатысуға жеке немесе аудиторлық 
фирмада жүмыс істеуші аудиторларды, сонымен қатар 
тексерілуші обьектіде жүмыс істемейтін, сол обьект 
жетекшілерімен кэсіби тікелей, туыстық қатысы немесе жалпы 
қаржылық қызығушылығы жоқ түлғалардан басқа барлық 
мамандарды клісімшарт бастамасы негізінде тарту;
- Тексерілуші заңды түлғаның операциялары жэне шоттарының 
ахуаалы жөнінде қажетті мәліметтерді банктерден алу.

Аудиторлар өздерінің жауапкершіліктерін аудиторлық 
фирманың ақша-қаражаттары арқылы, ал жеке аудиторлар өз 
есебінен де, сақтандыру компаниялары арқылы да сақтандыра 
алады.

Аудиторлар қаржылық есепте анықтаған сәйкессіздікті 
аудиторлық субьектіге жэне басқа қүжаттарды заңнамаға 
хабарлауға, алынған мэліметтер мен аудит нәтижелерін қүпия
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иіқиіуги жэне іс-эрекет етуші құқықтық-нормативтік актілер 
і иііііі гарына сэйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

«Аудиторлық қызмет туралы» Заңға сэйкес аудиторлық
i і,і іме гнен айналысуға тілек білдірген тұлғаларға кэсіби комиссия 
күргі іеді. Комиссия «аудитор» білімін иелендіреді жэне сәйкес 
іл.чіікгер мен мөр нөмірін береді. Бірақ бірде-бір заңды немесе 
фичикалық тұлға белгіленген тэртіпиен тіркелмесе, аудиторлық 
М.пметпен айналысу құқығы үшін кәсіби комиссия
ii і нч гациясынан өтпесе, аудитор атауына немесе өзін аудиторлық 
і і.пметпен айналысушы ретінде сиапаттала алмайды.

Аудиторлық қызметкадрларын құру-бұл біздің ел үшін 
күрделі ұзақ процесс. 2010 жылы аудиторлық фирма 
кі.пметкерлерінің саны 15 000 адамды құрайды.

Тексерушінің құқықтары:
• Жоспар, смета, ақша, бухгалтерлік жэне басқа табыстарды, 

қолда бар ақшалар мен ТМҚ тексеру жэне жасанды, жалған жзне 
ішсқа қиянаттарды тапқан уақытта белғіленген тэртіппен қажетті 
күжаттарды тартып алу;

• ТМҚ-дың өндіріс қажетіне сәйкес босатылғандығын тексеру, 
үііым (тексерілуші) жетекшілерінен өндіріс жұмыстарының, 
материалдар мен шикізаттарды сатып алу, ақша мен ТМҚ-ны 
түгендеуін, қоймалардың мөрленуін бақылаушыдан талап ету;

• Лауазымды тұлғалардан жазбаша түсініктеме алу жэне т.б.
Т ексерушінің міндеті:
• Іс-әрекет етуші заңдарды, бұйрықтарды, нұсқауларды жэне 

басқа да нормативтік актілерді басшылыққа алуға;
• Еңбек ұжымына, қоғамдық ұйымдарға, шаруашылық 

бақылау органдарына сүйенуге;
• Бұзушылықтарды анықтау, шаруашылық қызметін 

бақылауды күшейту, мемлекеттік тэртіпті сақтау, кәсіпорын 
меншігінің сақталуын қамтамасыз ету бойынша ұсыныстарды 
оцдеуге қатысуға.

Тексеруші жауапты:
• Жүргізілетін тексерістің толықтығы мен сапасына;
• Материалдарда фактілердің дұрыс мазмұндалмауына;
• Анықталған бұзылушылықтар мен қиянаттардың ашылуына;
• Қызмет бабын дүниеқорлық мақсатта қолданғандығына.
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Кәсіптік қызметі тексерілетін тұлғалардың мынандай 
құқықтары бар жэне тексерушінің талабы бойынша мынаған 
міндетті:

1. Жазбаша, ауызша нысанда да түсініктеме беруге;
2. Тексеріс актілерімен танысуға жэне жазбаша нысанда 

түсініктеме, ескертпе жэне марапаттар үсынуға;
3. Түгендеу жүргізгенде , шикізаттар мен материалдарды 

жібергенде, бақылағанда өзі қатысуға;
4. Жүмыс жеткіліксіздігі немесе қиянаттылық жасалды деген 

қорытынды шығаруға негіз болған барлық қүжаттарман танысуға;
5. Белгіленген тәртіппен куэландырылған сэйкес күжаттардың 

түпнүсқасы мен көшірмесін көрсетуге;
6.Тексеріс жүргізу кезінде ұйым жетекшілері тексеруші топты 

жұмыс бөлмесінен жэне басқа қажетті жағдайлармен қамтамасыз 
етуге.

Бақылау сұрақтары:
1. Қаржылық бақылау аудитін өткізгендегі жалпы әдептің 

кэсіптік эдептен айырмашылығы.
2. Тексеруші мен аудиттің кэсіптік тэртіп принциптері қандай 

позитивті жағдайда айқындалады.
3. Бақылаушы-аудит қызметін құқықтық реттеу жүйесі қандай 

негізгі элементтерден тұрады.
4. ҚР бюджеттік-каржылық бақылауды кім және қалай 

жүргізеді.
ОБСӨЖ тапсырмалары:
5. Бюджет құралдарының дұрыс шығындауын жүзеге асыратын 

қаржы бақылауы мен аудитті жүзеге асыратын органдарды атаңыз.
6. Бақылау -  аудит қызметін құқықтық реттеу қолданылатын 

жағдай мен нормативті-құқықтық талаптарды зерттеу
7. Бақылаушы органдардың міндеттемелері мен құқығын, 

функциясын, міндеттерін айқындайтын оқу-эдістемелік жэне 
практикалық материалдарды іріктеңдер.

СӨЖ тапсырмалары:
1. Қаржылық бақылау аудиті мемлекеттік, ведомостволық жэне

• тэуелсіз органдар құрылымын бейнелейтін сызба құрастырыңдар.
2. «Алыс жэне жақын шетелдердегі қаржылық бақылау мен 

аудитін құқықтық реттелуі» тақырыбына реферат дайындаңдар.
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І іч тю р :
I Луди ііііі негізгі мақсаты.
I I' држылык есеп берудің шынайылығын анықтау 
' Мсмлекет пен кэсіпорынның экономикалық мүдделерінің өзара 

ҺЦІІЛІІІІЫСЫ
і 11 Іцруашылық етуші субъект персоналынын қатесін анықтау 
I Клиенттің қаржылық қызметін жақсарту бойынша үсыныстар 

щщеу
і,Моліметті пайдаланушылардыңқажеттілігін қанағаттандыру

Лудит қызметінің мақсаты қай кұжатта анықталады.
I, КГ Аудиторлық қызмет жөніндегі заң
', Аудиторлық қызмет көрсету жөніндегі келісім-шарт
1, ҚГ аудиторларының этикалык кодексі
•I. Аудит стандарттары
'і. "Ііухгалтерлік есеп жонінде” заң

Л. Лудитті жүзеге асыру кезінде аудитор қорғайды .
1, Клиент пен мемлекет мүддесін
2. Аудиторлық фирма мүддесін
I. Клиент мүддесін
'I. Мемлекет мүддесін
5. Қоғам мүддесін

4. Чаң талаитары бойынша аудиттің жіктелуі.
1. Ііастамашылық, міндетті
2. Ішкі, сыртқы 

Толық, міндетті
4. Ьастапқы, келісілген
5. Ііаскарушылық, шаруашылық

5. Материалды активтерді, кұжаггардағы жазуларды 
ісргтеуге негізделетіи аудиторлық дәлелдер жинау 
процедурасы.
1. Зерттеу
2. Бақылау
3. Есептеу
4.Талдамалық процедура
5. Растау
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6. Аудитордың алатын дәлелдері келесідей болады.
1. Тікелей және жанама
2. Есептік жэне есептік емес
3. Тиянақты (категоричный) және бағыттық (ориентировочный)
4. Бастапқы жэне жиынтық
5. Ресми жэне ресми емес

7. Аудиттің қай кезеңінде аудиторлық процедуралар жүзеге 
асырылады.
1. Аудитордың есеп беруі
2. Жүйелі зерттеу
3. Жоспарлау
4. Аудитті орындау
5. Алдын-ала танысу

8. Аудит жүргізу алдында толтырылатын және аудитор мен 
клиенттің озара қатынасын анықтайтын қүжат.
1. Келісім-шарт
2. Аудит жоспары
3. Міндеттеме-хат
4. Репрезентация-хат
5. Акт

9. Аудиттің даму тарихы неше кезеңнен түрады.
1. 3 кезең
2. 4 кезең
3 .2  кезең
4. 5 кезең
5. 1 кезең

10. Аудиттің міндеті.
1. Есеп берулердің шынайылығын растау
2. Объективті шешім қабылдау үшін қажетті мәлімет жинау және 
бағалау
3. Жүзеге асырылып жатқан операциялардың заңға сэйкестігін 
жэне субъект жүмысшылары тарапынан үрлау фактілерін анықтау
4. Клиент меншігінің өсуі мен нығаюына ықпал ету
5. Аудитордың кәсіби біліктілігін жоғарылату әдістерін өңдеу
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11. Шаруашылық етуші субъект қызметініңәкімшілік 
Покһкен ережелерге сәйкестігін анықтау қай аудиттің 
мақсаты.
I ІІ І ІК І

( 'і.іртқы 
I, ( 'ойкестік 
I, Оиерациялык 
‘>, Міндетті

12. Ауднт стандарттары дегеніміз.
I. Аудиторлық процедураларды жүргізудің негізгі ережелері 

Материалды ұсыну, орналастыру үлгісіне қатысты негізгі 
срежелер
I. Қүжаттарды, шаруашылық операцияларын заңга, ішкі бақылау 
грсжелеріне сәйкестігін тексеру
I ІІІаруашылық етуші субъекттің тексеруін қамтамасыз ететін 

пуди гордың іс-әрекетінің жиынтығы
5. Ьарлық жауап дұрыс емес

13. Аудиторлық дәлелдер неге негізделеді?
I. Тексеру процедуралары 

Жүйелі талдау
1. Тесттер
4. Аналогиялар
5. Ьарлық жауап дұрыс емес

14. Кәсіпорын персоналының жұмыс уақытын 
иайдалануының жедел есебінің мәліметі келесіге 
жатқызылады.
I . Бастапқы
2. Бағыттық
3.Тиянақты
4. Ақтаушы
5. Визуальды

15. Сыртқы аудиттің негізгі объектісі.
I. І хеп жургізу жэне есеп беру жүйесі 

Баскару міндеттерін шешу 
!. Клиент басшылыгымен анықталады
4. Заңмен анықталады 5.Келісім-шарт бойынша
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4. Тақырып. Қаржылық бақылау аудитінің 
тұжырымдамалық негіздері

4.1 Аудиттің компоненттері,
4.2 Аудит принциптері. Аудит концепциялары.
4.3 Аудиттің жалпы постулаттары.
4.4 Аудиторлық қызметтің жалпы қабылданған стандарттары

4.1 Аудиттің компоненттері

Аудит теориясы мына негізгі элементтерден тұрады: 
компоненттер, принциптер, концепциялар, постулаттар, 
стандарттар жэне нормалар

Бірінші компонент-бұл экономнкалық обьект. Аудиторлык 
қызметті жүргізудің қажетті шарты оның аясы туралы айқын 
түсінік болып табылады. Ол белгілі бір уақыт аралығында, 
айталық, компанияның жылдық есеп беруіне аудит жүргізгенде 
немесе ішкі аудитте, сондай-ақ экономикалық обьект болып 
табылмайтын ақпараттық жүйедегі аудитте нақты шаруашылық 
жүргізуші субьектілердің параметрлерімен анықталады.

Екінші компонент-өндірістік жағдай мен ақпарат. Аудиттің 
көптеген түрі шаруашылық жүргізуші субьектілердің 
басшылығымен дайындалған ақпаратты бағалайды. Аудитор 
ақпараттың дұрыстығын талдайды. Оның міндетіне есеп 
берулерғе тек түсінік беру ғана емес, сондай-ақ тікелей олардың 
өзі жаңа ақпарат алуында.

Үшінші компонент -бұл аудитті жүзеге асырушы тұлғаның 
біліктіліғі. Аудитор ең алдымен өз ісінің құзіретті маманы
болуы, яғни тиісті фактілерді жинай білуі керек жэне осы 
фактілерді бағалайтын өлшемдерді жете ұғуы қажет. Одан 
тэртіптің (мінез-құлықтың) белгілі бір нормаларын, атап аитқанда, 
өз ісінің тәуелсіздігін сақтап, қысым көрсетушілікке қарсы тұра 
білу керек.

Аудиттің төртінші компонентне техникалық тұргыда 
аудиторлық қызметтің неғізғі мазмұны болып табьшатын 
фактілерді алу мен бағалау жатады. Фактісіз қандай да бір 
аудиторлық есеп беру ұтымды жүргізілген зерттеудің нәтижесі 
ретінде қабылданбайды.
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I .і-сінші компонент ретінде аудит мазмұны туралы ақпаратқа 
іи м(ч'с функциалауға қатысты жиналған фактілер негізінде 
Оімнілеген критерийлер (өлшемдер) алдыға шығады. Бұл 
фнитілорді белгіленген стандартқа немесе жалпы қабылдпнған 
і I>п і срийлерге сэйкес бағалау қажет.

Аудиттің алтыншы компоненті -  аудиторлық есеп беруді 
іиисііу. Ауднтор осы арқылы текеру барысында ашылған 
•ыігдайлар туралы, шаруашылық жүргізуші субьектілердің 
м.і імсгін оңтайландыру бойынша үсынған шаралары мен аитқан 
іччофтпелері туралы хабарлайды.

4.2 Аудит иринциптері. Аудит коицепциялары.

Лудитор өзінің кэсібн қызметінде мына принциптерді 
ішсіпылыққа алу керек: адалдық, обьективтік, кәсіби қүзіреттілік, 
күпияны сақтай білу, тәуелсіздік, жинақылық, мүқияттылық, ақ 
ппсітілік, ғылымилық, нақтылық, жариялық, демократияшылық 
жоне т.б.

Мысалы, аудитор өзінің міндетін орындау барысында 
қогамдық сенімді қолдау эрі нығайту ретінде адалдық, 
обьективтілік жэне тэуелсіздік принциптерінің талаптарын 
сақтауы, өзінің сеніп тапсырылған жүмысты мінсіз эрі адал 
орындауы талқылауда білдіретін пікірінің обьективтілігі мен 
гэуелсіздігін сақтауы керек.

Ғылымилық принциптің мағынасы-аудиттің қорытындылары 
ііудит теориясы және басқару ғылымының бар ережесімен әрекет 
с гудің нүсқасын қүптайды немесе одан бас тартады. Ол белгілі бір 
бастапқы мэліметтермен қүрылған теориялық базаның ғылыми 
шынайлығын немесе жалғандығын көрсетіп береді. Сондықтан да 
иудиттің теориясы мен іс-тэжірибесін терең меңгерген жоғары 
Пілікті маман немесе галым аудиторлық іспен жиі айналысады.

1 Іақтылық принципы аудиттің мақсатқа лайықты эрі уақтылы 
жүргізілуін білдіреді.

Ол аудиттің іс-тәжірибе талаптарына жауап беруі керек, деп 
үйгарады. Сондықтан да келіп түскен үсыныстың жүзеге асуы 
қаишалықты анықтығын яғни іс жүзінде асыруға клетінін анықтап 
алу қажет.
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Аудиторлық бақылаудың обьектісі болып табылатын 
жүйелердің сақтау принципі аудит барысында белгілі бір ықпал 
ету сапалы сипаттамаларды жэне іс-жүмыс тэртібін 
бүзбайтындай шекте жүзеге асырылуын талап етеді. Жариялық 
принципін сақтау қажеттілігі аудитті жүргізуге де оның 
нәтижесіне де қатысты. Жариялықтың аудиттің дамуы мен 
аудиторлық беделін көтеруде пайдасы бар. Қоғамдық пікірді 
қалыптастыруда маңызы зор.

Халықаралық аудиторлық қызметтің нұсқауында тәуелсіз 
тексеру жүргізілгенде сақталуы қажет басқа да принциптер 
аталады. Негізгі принциптердің маңызы мен оларды сақтау 
(жүзеге асыру) аудиторлықты тек жақсы жағына ған ұғындырып 
қоймай, оның қызмет нәтижелерінің тиімділігін арттырады.

Концепциялар (тұжырымдамалар) аудит теориясының бағытын 
белгілеп береді. Негізгі бес тұжырымды қарастырамыз

1. Мінез-құлық (тәртіп) этикасы жалпыға бірдей этика 
нормаларын белгілеп қана қоймай аудитор тэртібінің арнайы 
ережесін де белгілейді. Мысалы кэсіби бухгалтерлер (аудиторлар 
этикасы) этикасының халызаралық кодексі).

2. Тәуелсіздік ең алдымен пікірдің обьективтілігін жэне 
шынайы болуын қамтамасыз етеді. Әрбір аудитор өз пікірін 
дербес қалыптастыруы керек жэне оған ешқандай сыртқы 
факторлар (қысым, күш көрсету) эсер етпеуі кажет.

3. Кәсібилік. Аудиторлар құзретті, білікті жэне зерделі болуы 
қажет.

4. Дэлелдігі. Аудиторлар қисынға негізделген шешім қабылдау 
үшін жеткілікті дәрежеде құзырлы мағлұматтар мөлшерін жинап 
бағалау керек.

5. ¥сынудың дэлдігі ақпаратты ашу мен ұсыну барабарлығы 
эдеттте бір мэнді ережелердің толық жинағы ретінде 
қарастырылатын жалпы қабылдағған аудиторлық стандарттарға 
қызмет етеді.

4.3 Аудиттің жалпы постулаттары

Аудиттің көкейтесті мэселелерінің бірі-оның постуларрын 
зноделеу болып табылады. Постулат -  бұл басқаша 
дәлелденбейінше, жоққа шығарылмайынша ақиқат ретінде 
қабылданатын аксиомалық ережелер. Дж. Робертсон мынадай

56



111і.ік гама ұсынады «постулат -  бұл негізінде қызмет бағыты 
іи игіленетін негізі бар аксиомалық бектіту». Постулаттардың 
м»міч'імен аудиторлық стандаттардың мазмұнын танып білуге
полиды.

I Іостулаттар ғылым жэне гылыми тәртіп жүйесінің негізіне 
і ч і п і д ы . Олар кез келген гылыми теорияның дамуы үшін одан 
м’ііііігі логикалық құрылымды жасау базасына керекті бастапқы 
иі п шарт пен болжаулар болып табылады. Іргелі постулаттарды 
іктічге ала отырып, ең күрделі мәселелерді түсінуге болады.

Дудит теориясындагы постулаттардың рөлі аса маңызды 
(юлады. Батыс ғалымдары мен мамандары олардың қажеттілігін 
і*|тгс сезінді. 1961 жылы Р.К.Маутң және Х.А. Шараф (30) аудиттің 
К иостулатын қалыптастырды. Олар өте эйгілі болып, аудит 
юориясында кеңінен қолданыла бастады.

Ор түрлі ғалымдар мен маман-практиктердің көзқарастарын 
жіін-жақты зерделеу арқьшы ғылыми негізделген постулатттар 
(шлып мыналар саналады:

1. Қаржылық есеп берулер мен қаржы мәліметтері тексерілуі 
мүмкін.

2. Мүдделердің қайшы келіп қалу ықтималдығы.
3. Верификацияның (қандай да бір нәрсенің дұрыстығын 

тексеру) мүмкіндігі.
4. Есептеме дұрыс жасалмаған.
5. Егер қаржылық ақпаратты тексеру тәуелсіз пікір білдіру 

мақсатында орындалса, онда аудитордың қызметі оның 
окілеттігімен реттелінеді.

6. Қате қорытынды жіберіп алудан ешкім де тыс емес.
7.Аудитордың пікірі оның мұдцелеріне тәуелді.
8. Есеп беру мэліметтерінің обьективтілігі ішкі бақылаудың 

гиімділігіне тікелей пропорционалды.
9. Әрбір тізбекті тексеру өткен шақтағы тексерулердің 

қүидылығын кемітуі мүмкін жэне эрдайым ақпараттылыгы аз 
болады.

10. Аудитордың эрбір пайымдауы белгілі бір деңгейде 
иландырады.

11. Бұрынғы (алдыңғы) ақпараттың құндылығы.
12. Жалпы қабылданған бухғалтерлік принциптерді ұдайы 

сақтау.
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Осылайша, аудит саласын стандарттау және теориясын 
дамытудағы постулаттардың маңызы зор. Олар аудитордың 
тәжірибелік жұмыстарына міндетті түрде қажет болады. Оларды 
күнделікті іс-тәжірибеде біліп қолдану аудиттің мақсаттары мен 
техникасын, аудиторлық стандарттардың, нормалардың, 
мазмүнын терең түсінуге мүмкіндік береді. Аудиторлық 
стандарттарды жобалауда қолданылуы аудиторлық қызметтің 
тиімділігіне оң әсер ететін, кәсіби маман топтар талқыға салатын 
постулаттардың нақты жүйесі негізге алынуы керек.

Стандарттарды аудиттің теориясы мен іс-тәжірибесінде негізгі 
ережелер немесе аудиторлық процедураның принциптері деп 
үғуға болады. Осы ереже минимумы аудиторға бақылау 
шараларының ауқымын, оларды жүргізу эдістерін анықгауға 
көмектеседі эрі аудиторлық қызметтің нәтижелерін бағалаудың 
өлшемдері болып табылады. Әр елдің үлттық стандарттары 
аудиттің жүргізілу жағдайына қарамастан міндетті түрде 
орындалуы керек. Олар халықаралық нормативтердің талаптарына 
жауап беретін тиісті деңгейдегі аудиторлық қызметке қолдау 
көрсетеді, аудиторларды өз білімдері мен біліктіліктерін үнемі 
жетілдіруге мәжбүрлейді, жекелеген аудиторлық үйымдардың 
жүмыс сапасын салыстыруды қамтамасыз етеді, аудиторлардың 
жүмысын жеңілдетеді эрі оңтайландырады.

Аудиторлық қызмет заңнан басқа стандарттармен, 
нормалармен жэне негізгі постулаттармен реттеледі.

Аудиторлық стандарттар эрбір тексеруші органға 
кәсіпорынның міндет жүктеушісі болып табылады, алайда олар 
ревизиялық іс-тэжірибелерді қорытындылаудан алынған 
іріктемелер негізінде эзірленген.

Әрбір нақты аудиторлық (ревизиялық) орган сыртқы тексеру 
стандарттары оның мақсаттары мен міндеттеріне қаншалықты 
дэрежеде сэйкестігін дербес анықтауы керек.

Стандарттардан бір айырмашылығы аудит нормалары негізгі 
принциптерді қарастырмайды, сөйтсе де мына жағдайларда 
қолданылуы мүмкін процедуралар бойынша басшылықты 
қамтиды:

• Өзіндік ерекшілігі бар мэселелерді тексеру;
• Жекелеген салаларды ревизиялау;
• Бейаудиторлық есеп берулерді дайындау жэне т.б.
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I Іормалар көз жеткізіп иландыратындай болуы керек, бірак 
м ііірдыц тура нұсқаулық (директивалық) сипаты жоқ. Аудиторлар 
ипрмадан ауытқуы мүмкін, бірақ олардың сақтапмау себептерін 
і үішдіріп беруге эрдайым дайын түруы керек.

Аудиторлық стандарттар мен нормалар сияқты жарияланған 
річ ми қүжаттарды мемлекеттік, бақылаушы, заңды жэне басқа да 
пмиетті инстанңиялар аудиторлар жүмысының қүзіреттілігі мен 
'іурыстығын қарастырғанда басшылыққа алып, пайдалануы 
мүмісін.

4.4 Аудиторлық қызметтің жалпы қабылданған 
стандарттары

Лудиторлық қызметтің жалпы қабылданған стандарттары 
и іпра байланысты 4 тізбекті бөлімнен түрады.

1. I Іегізгі постулаттар.
2. Жалпы стандарттар
3. Жүмыс стандарттары.
4. Есеп беру стандарттары

Негізгі постулаттар -  бүл аудиторлық қызметтің жалпы 
(.чандарттарының негізін білдіретін қажетті шарттар мен 
ікігикалық принциптер, заңдылықтар. Олар аудиторға нақты 
стандарттарың белгілі бір түста қолдануга жарамайтын 
/ісагдайында есеп берулерді жасау пікірін қалыптастырудың 
гхсмасы ретінде қызмет етеді.

Олардың ішінде арнайы экономикалық эдебиеттерде ең 
мацызды делінетін мынадай негізгі постулаттар үсынылады:

Жалпы стандарттар -  бүл алға қойылған мақсатты тиімді эрі 
ісосіби орындауы үшін аудиторға қажетті біліктілік деңгейі мен 
бслгілі бір сапасы.

Алға қойылатын негізгі талаптар..
• Даярлығы ;
• Құзереттілігі;
• Тәуелсіздігі;
• Ақпаратты алуга, тексеруге және оған баға беруғе, есеп 

һерулерді жасауға, қортынды шығаруға, үсыныс жасауды 
дайындауға тиісті коңіл бөлу.
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Жұмыс стандарттары.-бұл тексеру міндетін орындауда 
аудитор басшылыққа алатын ережелер.

Олардың құрамына кіретіндер:
• Аудиторлық тексеруге дайындалу;
® Қадағалауды жүзеге асыру;
• Анық айғақтармен сенімді мэліметтерді жинау;
• Ішкі бақылаудың жағдайын бағалау.

Есеп беру стандарттары -  қортындылаушы кезеңде 
қолданылатын эрі аудиторлық тексерудің нтижелері бойынша 
материалдарды беруғе, орналастыруға жэне оның формасы мен 
мазмүнына қатысты ережені білдіреді.

Мақсаттары мен салаларына қарай аудиторлық есеп берулер 
мына фирмаларда жасалады:

- Қорытынды -  қаржылық тексерулердің «ревизия) нәтижелері 
бойынша аудитордың түжырымы;

- Есеп беру -  шаруашылық қызметтерін тексеру бойынша 
аудитордың түжырымы;

- Хат -  үйым басқарушылары үшін;
- Ескерту -шығындау фирмалар мен кәсіпорындардың 

дирекңиясы үшін.
Оның үстіне, тексеру немесе кеңес берудің жекелеген 

мәселелері бойынша анықтамалар жасалады.
Есеп берудің мақсаты -  елеулі қателіктерге үрындыруы 

ықтимал есеп жэне бақылау жүйесіндегі кемшіліктердің болуына 
түсініктеме беру; қүрылымдық кеңестер беру; болашақта 
аудиторлдық тексерулер қандай мэнге ие болатын анықтау.

Есеп беруде келтірілген ақпараттар дәл эрі анық, сенімді эрі 
қүзіретті, тәуелсіз, обьективті жэне сындарлы болып, басшылықты 
іс-қимылымен қамтамасыз етуі керек.

Форма бойынша есеп беруде немесе қорытынды шығаруда 
мекен-жай, негізгі мазмүн, қойылатын қол, мөрі жэне күні 
көрсетілуі керек. Есеп берудің мазмүнында аудиттің уақтылы 
өткізілуі мен стандарттарға сәйкес келуі, заңдық негізі, мәні, 
сипаты, мақсаттары мен ауқымы көрініс табуы қажет.

Бақылау сүрақтары:
1. Аудиттың жалпы постулаттары.
2. Аудит стандарттары мен постулаттары.
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КіШіы жұмыс және есеп беру стандарттары 
I \іі лықаралық аудит стандарттары 

| ||>( ( )Ж тапсырмалары

I. Лудит теориясын құрайтын элементтердің мазмұнын 
црделеңдер
' Лудиторлық қызметтің конңепциялық негізінің қалыптасуы 
іһ.іие даму тенденциялары
I, «Лудиттің Халықаралық стандаттары мен ілеспе қызметтердің 
кОЛДанылатын салалары» тақырыбы бойынша реферат 
шііындаңдар

і ’( ))І( гапсырмалары:
I, Лудит концепциясы 

Лудиттің постулаттары, стандарттары жэне нормалары 
I, Лудит теориясының постулаттары 
I. Лудиттің жалпы және жұмыс стандаттары 
*і, Іісеп беру стандарттары 
(і. Лудиттің Халықаралық стандаттары
І ақырып. Қаржылық бақылау аудитін ақпаратпен қамтамасыз ету
1, Іскерлік ақпарат көздерінің түрлері
2. Ііастапқы мәліметтердің сапасын реттеу
I. Қаржылық есептілікті бағалау критерийлері
I. Ііақылау дәлелдемелерінің жіктемесі
5. Қаржылық бақылау аудитінің маңыздылығы және аудиторлық
тэуекел

Іесттер:
I. Аудитор үшін неғүрлым сенімді мәлімет көзі.
1. Құндылықтарды нақты қарап шығу
2. Кэсіпорынның ішкі қүжаттары

Ү шінші түлғалардын алынган мәліметтері
4. Ауызша сүрақ жауап алу
5. Субъектінін қаржылық шаруашылық қызметі жөнінде есеп беру

2. Банк кызметінің аудитін жургізуге лицензияларды ........
береді.
1. КР үкіметі
2. КР үлттык банкі
3. Аудиторлар палатасы



4. Барлық жауап дұрыс
5. Біліктілік комиссиясыныңөкілетті органы
3. Аудит стандарттары өңдеумен айналысады .
1. Аудиторлар палатасы
2. КР үкіметі
3. Шаруашылық жургізуші субъекті
4. Біліктілік комиссиясымен
5. КР Ұлттык Банкі

4. Лимиттен тыс акша қаражаттарын қай уақытқа дейін 
сақтауға рұқсат етіледі.
1. 3 қүн
2. 1 аптаға дейін
3.10 күн
4. 1 айға дейін
5. Мерзімді сақтау міндетті емес

5. Егер кассаны тугендеу енбек акы төлеу күнымен сәйкес 
келіп калса кандай шаралар колданылады.
1. Енбек акы комиссиянын катысуымен беріледі
2. Енбек акы толеу токтатылады
3. Енбек акы параллельді түрде беріледі
4. Түгендеу қүні ауыстырылады
5. Түгендеу токтатылады

6. Ақша қаражаттарын касса кірісіне алу дұрысгыгы келесі 
құжатпен рәсімделеді.
1. Кіріс касса ордері
2. Накладной
3. Еңбек ақы төлеу ведомсті
4. Шығыс кассалық ордері
5. Шығыс ведомості

7. Кассадан ақша қаражаттарыи беру келесі қүжатпен 
рәсімделеді.
1. Шығыс касса ордері
2. Накладной
3. шығыс ведомсті
4. Кіріс касса ордері
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■ Голсм талабы

N Гүгсидеу нәтижесінде анықталған ақша қаражаттарының
■ 111ықіиылығына келесі бухгалтерлік проводка беріледі.
І.ДтЮЮ КтбІбО 
' Ді 1010 КтбОЮ 
I ДтІОІО Кт1040 
•І.ДтЮЮ Кт12Ю
5.ДТІ4Ю Кті 10

Гүгендеу комиссияның қүрамына кассир кіреді ме.
I ( )ның катысуы міндетті 

Жоқ
I. Ия
I, Комиссия шешеді
5, Кассирдің озі шешеді

10. ІҮІЕА есебінің дүрыстығы қай стандартына сәйкес 
юксеріледі.
1, ХҚЕС38
2. ХҚЕС 5
I. ХҚЕС 2

4. ХҚЕС 4
5. ХҚЕС 1

11. Аудитті жүзеге асыру кезінде аудитор қорғайды.
1. клиент пен мемлекет мүддесін
2. аудиторлық фирма мүддесін
3. клиент мүддесін
4. мемлекет мүддесін
5. қоғам мүддесін

12. Өз күшімен жүзеге асырылған жағдайда күрделі жөндеу 
қай түрге жатқызады.
1. Шаруашылық
2. Мердігерлік
3. Бригадалық
4. Аккордтык
5. Жеке
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13. Сыртқы ұйымдар көмегімен жүзеге асырылған күрделі 
жөндеуді қай түрге жатқызады.
1. Мердігерлік
2. Шаруашылық
3. Бригадалық
4. Аккордтық
5. Жеке

14. Матерналдардың қоймадағы сандық сорттық есебі келесі 
қүжат негізіндетексеріледі.
1. Қойма есебінің карточкасы
2. Лимиттік -  алу картасы
3. Счет-фактура
4. Салықтық счет-фактура
5. Тауарлы-көлік накладнойы

15. Өңделіп болған соң бастапқы қүжаттар қоймадан 
бухгалтерияға қандай формада откізіледі.
1. Реестр
2. Талаптама
3. Хат
4. накладной
5. Ведомость
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5. Гақырып. Аудитті ақпаратпен қамтамасыз ету.

I Ксептік-талдамалы ғылымдарды саралау.
•> ’ Іскер ақпарат көздерін жіктеу.
■ ' 1>нстапқы мәліметтер сапасын реттеу.

5.1 Есептік-талдамалы ғылымдарды саралау.

Қалыптасушы нарықтық тетік бизнестің жағдайы туралы
ч.шіметтерді алу мен өңдеуді ұйымдастырудың қажеттілігін 
і удырады. Экономикалық гылым мен оның мазмұнын осы заманға 
еоіікес шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметін 
нқііараттық, есептік-талдамалы жэне бақылаушылық басқару 
мііідетті істері (функциалары) бухгалтерлік есеп, экономикалық 
ппідау жэне аудит үшеуінің аралас ғылыми пәндер түріндегі 
иіріңғай блокта беріледі. Нарықтық қайта өзгерулер тереңдеген 
гі і іі ы н копорация, компания жэне басқа да шаруашылық жүргізуші 
губьектілер қызметінде бухгалтерлік есептің, аудиттің жэне 
ікономикалық талдаудың ролі мен маңызы арта түсуде.

Бизнесті жақсы үймдастырудың резервтерін анықтау үшін 
басқарушылық шешімге орай қаржылық ресурстарының 
қозгалысы туралы шындыққа жанасымды ақпарат аса қажет. 
Қүбылыстың мэні мен өзара байланысын түсіну, бизнестің 
жагдайы мен келешекте дамуын зерделеу аудит пен қаржылық- 
жономикалық талдаудың арнайы эдістерін кешенді пайдаланудың 
мсгізінде ғана мүмкін болады. Деректерді уақтылы бақылау 
гпралап баға беруге (бағалауға) мүмкіндік береді жэне эр түрлі 
қатысушылардың атап аитқанда, инвесторлардың, қарыз 
берушілердің, жабдықтаушылардың, түтынушылардың, меншік 
иелерінің, экімшілік пен кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделерін 
қоса ескеру арқылы бизнестің тиімділігін арттырудың жолдарын 
ипықтауғамүмкіндік береді. Кешенді аудит пен талдаудың қажетті 
.ідісін таңдау бизнесті басқаруда оңтайлы шешімдерді қабылдауды 
погіздеу жэне қамтамасыз ету бойынша алға қойылған 
мақсаттарға жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді.
' )кономикалық ақпараттың көптеген зерттеу эдістерімен кешенді 
аудит пен талдауды жүргізу негізінде қаралатын обьектінің 
жағдайын шындыққа жанасымды эрі обьективті түрғыдан 
багалауға болады.
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Кешенді аудит жүйесінде кэсіпорын ішіндегі процестер, 
циклдер жэне кезеңдер бойынша ресурстардың қалай 
қозғалатынын ең толық бейнелейтін өндірістік есептің 
мэліметтерін келтіру арқылы қаржылық тексеруді тереңдетуге 
мүмкіндік береді. Мүндай аудит барлық есептік ақпарат түрлерін, 
оның ішінде статистикалық , оперативтік-техникалық, 
бухгалтерлік,өндірістің техникалық дайындығы туралы 
мәліметтерді, нормативті, жоспарлы жэне басқа да ақпараттарды 
қамтиды. Кешенді аудиттің негізгі мазмүны бизнесті басқару ісін 
оңтайландыруда мәні бар эр түрлі зерттеулермен толықтырылуы 
мүмкін. Мәселен, шаруашылық жүргізуші субьектілердің 
экономикалық әлеуетін тиімді пайдалануы мен табыс айналымы 
шығындардыі өзара байланысын тексеруді айтуға болады.

Нарықтық қатынастардың дамуы түпкілікті қаржылық 
нәтижелеріне қол жеткізу үшін басқарушылық бағыттағы 
шешімдерге күш салмайынша мүмкін болмайтын кәсіпорын 
қызметін аудиттеу мен талдау ісіне жаңа міндеттер жүктейді. 
Нарықтық экономика жағдайында кэсіпорынның қаржы 
түрақтылығы өз ішіндегі ресурстарды тиімді пайдаланудың 
мүмкіндіктеріне де, сонымен қатар сыртқы жагдайларға да, оның 
ішіндеғі маңыздылары болып табылатын нарық коньюктураына 
инвестиция мөлшеріне, инфляция деңгейі мен мемлекеттің 
экономикалық саясатына байланысты.

Бүрын халық шаруашылығы кешенінде басқарудың басты 
обьектісіне салалық министрліктер жатса, бүгінгі таңда түбегейлі 
реформалар процесінде бүл обьектіге дербес шаруашылық 
жүргізуші субектілер кіретін болды. Расында да, соңғысының 
(шаруашылық жүргізуші субектілер) толық экономикалық 
дербестік алуына байланысты басқарудың иерархиялық жүйесінің 
қажеттілғі болмай қалды, бүл өз кезегінде жоғары орғандардың 
тарауына олардың басқа статус иеленуіне әкеп соқты. Әкімшіл- 
эміршіл басқару экономикалық эдістер жэне серіктестік 
қатынастарға жол берді. Бүл «төменнен жоғарыға» немесе 
керісінше болатын ақпараттар ағынын едәуір азайтуға экеледі.

5. 2 Іскер ақпарат көздерін жіктеу.

Қаржылық, кешендік жэне операциялық аудиттердің 
ақпараттық базаларының қүрылымы олардың мазмұнымен жэне



іиіі кіірудағы міндеттеріне байланысты. Бизнес жағдайы туралы 
м ніімптерді аудиттеу алға қойьшған мақсаттар мен міндеттерге 
і іірий мі.шадай негізгі белгілері бойынша жіктелуі мүмкін:

I 'І>уикционалдық белгілеумен-жоспарлы, нормативті, есептік, 
*ччмі бсрушілік, есептен тыс жэне талдамалы;

.' Кочдері жэне өңдеу деңгейлері -  бастапқы, аралық, нәтижелі 
и |ігкті (қүжаттамалы), көзбен (визуальді) бақылау;

I Қажетті мағлүматтардың мөлшерімен-кешенді, тақырыптық 
і' ніо жеке;

•I Мазмүндылығы жэне пайдалылық-жеткілікті, жеткліксіз, 
ірп.іқ, найдалыжэне пайдасыз;

5. Ьейнелеу тэсілімен -  мэтіндік, сандық, алфавиттік, 
ііік|)авиттік-сандық, шартты жэне графикалық;

(>. Озгеру деңгейлерімен-түрақты, шартты-түрақты, өзгермелі 
/К.иіс сэттік;

7. Ұсыну формаларымен-ауызша, жазбаша, телефондық, 
міішиналық, магнит таспалары мен дисклер, дыбыс жазу (аудио)
ж.міо бейне жазу таспалары ж.т.б.

I Іормативтік көрсеткіштер бизнесті басқарудың тиімділік 
доцгейі мен жағдайын бағалауға ең жақсы сипаттама береді.
І.үларды басқару жүйесі жетуге тиісті үдайы өндіріс процесінде 
олардың өзгеруінің белгілі бір параметрлерін белгілеуге себепші 
оолады. Жоспарлы тапсырмалар ең алдымен оның қалыптасуы 
мен жүзеге асуының әдістері мен кезеңдері бойынша жіктеледі. 
( >ның ішінде, келешектік (перспективалық) ағымдық жэне жедел 
((іпсративтік) деп бөлінеді.

Қарастырылған ақпарат көздерін дүрыс пайдалану 
іиіфуашылық жүргізуші субьектілер қызметінің жоспарлану 
сапасын жедел бақылау мен талдауды жүзеге асыруды алдын ала 
ііпықтайтын бизнестің түпкілікті нэтижесіне тікелей эсер етеді.

Кешенді аудиттің маңызды көзіне статистикалық есеп пен 
осоп беру жатады. Оның негізінде бизнестің макродеңгейіне де 
мпкродеңгейіне де, оның ішінде халық шаруашылығы, салалық 
жэне аумақтық деңгейлерінде болатын жаппай қүбылыстар мен 
процестер жете зерттеледі. Осыған орай ҚР барлық меншік 
гүріндегі кәсіпорындар үшін мемлекеттік статистикалық есеп 
берулердің формалары эзірленді.

Соңғы жылдары кэсіпорындардың статистикалық есеп 
берушілігі едэуір қысқарды жэне оны кеңейту эодайым ақтала



бермейді. Мұндай жағдайлар өндіріс рееуретары мен қуатын және 
басқа шаруашылық жүргізуші субектілердің экономнкалық 
элеуеті элементтерінің қалыптасуы мен пайдаланалуын терең 
тексеру қадағалау жэне талдамалық іріктеулерді жүзеге асыру кең 
тарап отыр.

Дегенмен, іріктелген мәліметтер ағымдағы бухгалтерлік есеп 
пен бастапқы қүжаттамалардан алынатындықтан, олар есеп 
сипатындағы шығу көзі ретінде қарастырылса да, олар белгілі бір 
кестелердегі, графикалық және басқа формалы тәсілдерімен алдын 
ала өңделген, дәл әзірленген ақпаратты білдіреді. Ақпараттарды 
осылай талдамалы тұрғыдан ұсыну қаралатын обьектінің кешендік 
және операңиондық аудиттерді жүргізу барысында алға қойылған 
мақсаттарға қол жеткізуге көп жағынан пайдалылығымен, 
жеделдіғімен және анықтығымен көмектеседі.

Кэсіпорынның қаржылық жағдайы мен шаруашылық 
қызметтің нәтижелерін толығырақ сипаттайтын барлық негізгі 
аудиторлық мәліметтерді есептеуге мүмкіндік алу үшін қаржылық 
есептеме көрсеткіштерін біраз кеңейтудің қажеттілігі пайда 
болды.

Біздің ұзақ уақыт бойы есеп пен есептемелердегі ақпаратты 
қалыптастырудағы ресми эдіснамамыз шетелдіктен едәуір 
айрықшыланады, осыған орай халықаралық стандарттарға ең көп 
шамада, яғни барынша жақындай түсу міндетін жүзеге асыру 
қажет болды. Нарықтық экономикалы еодерде есеп кәсіпорын 
қызметін жедел басқарудың қажеттілігіне қарай құрылады және 
қаржылық есеп берулердің ашық күмэнсіз анық болуына ерекше 
көңіл болінді. Егер тиісті тэртіппен қойылған бухгалтерлік есеп 
пен іштей бақылау жүйесі болмаса, онда бұл шаруашылық 
жүргізуші субьектілердің экономикалық жағдайын бағалау мен 
тексеру жөнінде аудиторға қосымша қиындықтар тудырады.

5.3 Бастапқы мәліметтер сапасын реттеу.

ҚР жүргізіліп отырған бухгалтерлік есеп жүйесіндегі 
реформа шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметі туралы 
ақпаратты жэне оның қаржылық есеп көрсетілуін қалыптастыруды 
көпшілік мақұлдаған халықаралық стандарттарға кезең-кезең 
бойынша көшуге мүмкіндік береді. Алайда теориялық, әдістемелік 
жэне іс-тэжірибе сипаттарындағы көптеген мэселелер элі
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іііічпімін тапқан жоқ. Олардың қатарына бухгалтерлік есептің 
« і і і і і іс ы н  бағалау мәселесін де жатқызуға болады. Ауднтте 
ііиіідшіанатын ақпараттардың уақтылы алынуы мен күмэнсіз 
шіықтығы жэне толық болуы есептің сапасына байланысты.

I Іарықтық қатынастарға көшу жағдайында есептік, 
(ніқылаушы-талдамалы жэне аудиторлық қызметтердің 
мпқсаітары едәуір басқаша сипатта қалыптасқан немесе 
і тіыптасып келе жатқан шаруашылық жағдайды талдау, нақты 
пкчііімдерді қабылдау, оның орындалуын үйымдастыру жэне 
(шқылау. Мүндай қызмет өндірістік ресурстарды басқарудың ең 
қижетті қүралы болып табылады, мүнда есептің ақпараттық- 
ісхнологпялық аспектісі тек қосалқы, көмекші түрінде ғана 
(юлады. Ал, іс жүзінде есептік-технологиялық қызмет табиғаты 
(ЮЙынша маманның жоғары кэсіби дайындығын талап етіп, ғылым 
мсн өнерді үштастырады, талдаудың нысандпандырылған жэне 
пысанданбаған тэсілдерін қолдану ептілігін үйғарады. Шетелдік 
к.ісіпорындарда ең алдымен басқару есебі деп, аталатын 
гүжырымдамада көрініс тапқан. Осы тұжырымдамаға сэйкес 
рссурстарды тиімді пайдаланудың әр түрлі есептері жасалады, 
(іпім, жүмыс, қызметті өткізудің келешегіне және мэмілелер 
қолемінің өзгеруіне қарай түпкілікті қаржылық нәтижелер 
болжанады.

Аудитті дамыту мен бухгалтерлік есепті реформалау өзіндік 
ерекшіліғі бар шаруашылық операциялары мен өндіріс салалары 
бойынша әзірленетін нүсқау материалдары мен стандарттар 
мүскіндік тугызады. Шаруашылық жүргізуші субьектілердің 
қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) 
бухгалтерлік есеп шоттарының біріңгай жоспарына көшуі жэне 
2005 ж. бастап қаржылық есептеменің жаңа формасын енгізу 
ссептік-талдамалы жэне бақылау жүмыстарын жетілдіру ісіне көп 
комектеседі. Ішкі өндірістік, басқарушылық есеп пен есеп беру 
пюттарының жүмыс жоспарын субьектілер өз қызметінің 
срекшілігіне қарай дербес әзірлейді.

Кез келген кэсіпкерлік іс-эрекетті шаруашылық жүргізуші 
субьектілерінің қаржылық-экономикалық түрақтылы туралы 
обьективті жэне жедел ақпараттарынсыз жүзеге асыру мүмкін 
емес. Коптеген кәсіпорындарда бақылауды уақтылы атқарып, іс- 
лрекетті жақсартатын резервтерді анықтауға тиісті ішкі аудит пен 
қаржылық талдаудың арнайы қызметі қүрыла бастады.
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Қазіргі уақытта экономикалық ақпараттың дамыған 
жүйелерінің бірі бізде де, батыс елдерінде де қаржылық жэне 
басқарушылық болып бөлінетін бухгалтерлік есеп екендігін атап 
айту қажет. Қаржылық есептің басты мақсаты қаржылық 
есептемені жасау болып табылады. Оның дер кезінде уақытында 
дайын болып, қолға тиюіне акңионерлер, инвесторлар, 
кредиторлар, серіктестіктер, экімшілік, бақылаушы жэне басқа 
органдар сияқты көптеген пайдаланушылар аса мүдделі. Ал, 
басқару есебінің мэліметтері шаруашылық жүргізуші 
субектілердің қызметін үйымдастыруға тікелей қатысатын меншік 
иелеріне, экімшілікке, менеджерлерге жэне басқа да ішкі 
түтынушыларға арналған. Аудит пен талдауды жүргізгенде 
отандық жетекші фирмалар әзірлеген осы заманғы озық есептік, 
қаржылық -  талдамалық жүйелердің артықшылықтарын толық 
пайдалану қажет.

Есеп мэліметтерін кешенді түрде талдау мен аудитін 
үйымдастыруда компьютерлік технологияны қолдану 
шаруашылық жүргізуші субьектілер қызметі тиімділігінің іскерлік 
белсенділігінің төлем қабілеттілігінің, қржылық
түрақтылығының көрсеткіштерін дэл есептеуге мүмкіндік береді. 
Аудит процесінде мүліктің қүрылымы мен оның өзгеру барысын 
бағалап, шаруашылық жүргізуші субьектілер қызметінің 
қаржылық нэтижелері мен іскер білменділігіне өндіріс әлеуетін 
пайдалану тиімділігіне эсер ететін факторларды анықтаган жөн. 
Аудитор тереңдетілген мэнді талдау жүргізу үшін қаржылық есеп 
берулерде болмайтын, бірақ бухгалтерлік есеп, статистикалық, 
оперативтік-техникалық, жоспарлы-үйымдастырушылық
тіркелімдері мен басқа шығу көздерінде үшырасуы ықтимал 
қосымша ақпарат талап етілуі мүмкін.

5.4 Қаржылық есептеменің бағалау өлшемдері.

Компанняның қаржылық есеп беру мазмүны ҚЕХС және 
бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді. ҚР жылдық 
қаржылық есеп беру кэсіпорындарға мына формалар бойынша 
үсынылады: бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы 
есеп беру, ақша қозғалысының есептілігі, меншік капиталдағы 
өзгерістер туралы есептілік, кэсіпорынның есеп саясаты туралы 
ақпарат. Оған шаруашылық жүргізуші субьектілер қызметінің



і ирі.п ынды қаржылық нәтижелеріне есептік кезеңде әсер ететін 
іич ічгі (|)акторлардың өзгерісін ашатын түсіндірме жазбасы қоса 
і Іркеледі.

Ллгашқы есептік кезеңде жасалатын есеп берудің 
фирмасынан басқа қаржылық есеп берудің барлық көрсеткіштері 
Гиіііынша олардың еткен кезеңдегі мэні келтірілуі керек. Егер 
иткен кезең мәліметтері есептегі кезеңнің ұқсас көрсеткіштерімен 
і .ііікеспейтін болса, оларды түзету керек. Әрбір түзетудің себебі 
гссптеу және бағалау әдістері түсіндірме хатта ашып көрсетілуі 
і иіс.

Қаржылық есеп берудің маңызды элементтері-активтер, 
мппиікті капитал меншікті капитал жэне субьектінің 
міпдеттемелері болып табылады. Есеп беру формаларының тиісті 
полімдерінде баптар бойынша оларды анық ашып көрсету 
іііируашылық жүргізуші субьектілер қызметінің қаржылық, 
ксшендік жэне операциондық аудиттерінде аса маңызды орын 
плады.

Iіақылау сүрақтары:
1. Нарықтық экономика жағдайында есептік-талдамалық 
гылымның саралау мэні неде.
2. Аралас есептік-экономикалық жэне бақылау —талдамалық 
іюндер жүйесінде аудит қандай орын алады.

Іскерлік ақпарат көздерін жіктеу кандай белгілермен жүзеге 
асырылады.
4. Аудирленген мэліметтердің сапасын реттемелеу деп, нені 
үгамыз

()БСӨЖ тапсырмалары
1. «Шетелдердегі кәсіби аудиттің даму үрдістері» атты тақырып 
бойынша реферат эзірлендер
2.¥лыбританиядағы, АҚШ-тағы және Батыс Еуропода кэсіби 
аудиттің пайда болуы мен қалыптасуы трихы
3. Алыс және жақын шетелдерде аудитті үйымдастырудың негізгі 
мәселелері бойынша баяндама жэне рефераттар дайындаңдар 
СӨЖ тасырмалары
I. Шарушылық жүргізуші субьектілердің бастапқы қүжаттары мен 
қаржылық есептердің формаларын дайындау.
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2. Әр түрлі есеп пен есеп беру түрлерінің сызбасын жасау жэне 
талдау
3. «Аудитті ақпаратпен қамтамасыз ету» тақырыбы ойынша 
реферат әзірлеу
4. Тауарлы-материалдық қорларды бағалау 
Тесттер:

1. ТМҚ лимитін белгілеу және сақтау келесі қүжат негізінде 
тексеріледі.
1. №10 журнал-ордер
2. Лимиттік-алу картасы
3. Жиынтық ведомость
4. №6 журнал-ордер
5. Раскройной лист

2.ЛИФО, ФИФО, орташа қүн әдістері қолданады.
1. Өндірістік қорлардыңөзіндік қүнын бағалау үшін
2. Аякталмаған өндірісті бағалау үшін
3. Өнімніңөзіндік қүнын бағалау үшін
4. Отын есебін жүрғізу үшін
5. Жартылай фабрикаттарды бағалау үшін

3. ТМҚ-дың козғалысын сақталуын жәие тиімді пайдалануын 
бақылау келесі қүжат негізінде жүзеге асырылады
1. Материалдар шығынының ведомості
2. Жиынтық қүжаттар
3. Бастапқы қүжат
4. Журнал-ордер
5. Бүйрық

4. Дайын өнімді негізгі өндірістен қоймаға қабылдау 
дүрыстығын келесі проводкамен тексереді
1.Дт1340 Кт8110
2. Дт1340 Кт8130
3.Дт1340 Кт8440
4. Дт1340 Кт7210
5. Дт1340 Кт7400
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5. 1'сепке алынбаған өнімді қалыптастырудың мақсаты.
1. Драм пиғылмен
2. Материалдарды үнемдеу
!. Онімнің өзіндік кұнын төмендету 
'I. Ондіріске көбірек табыс экеледі
5. Іхеп жүргізуді женілдету

6. Дебиторлық борыштарға аудиторлық тексеру 
ү іі ы мдастырыл ады.
1. Егер заңды немесе жеке тұлғалардың кэсіпорынға беруі тиіс 
сомасы болса
2. Егер банк ұйымдары несие берсе
3. Егер кэсіпорынның жабдықтаушылар алдында борышы болса
4. Егер кэсіпорынның банк алдында борышы болса
5. Барлық жауап дұрыс емес

7. Дайын өнімнің өзіндік құны келесі журнал-ордер негізінде 
іексеріледі
1. №10 журнал-ордер ведомость -1
2. №9 журнал-ордер ведомость -15
3. №11 журнал-ордер ведомость -12
4. №10/1 журнал ордер ведомость -12
5. №10 журнал-ордер ведомость - 2

8. Келісімдік, уақыттық еңбек ақы келесі түрге жатқызылады.
1. Жүйесіне
2. Түріне
3. Формасына
4. Тобына
5. Статьясына

9. Келісімдік енбек ақы келесі қүжат негізінде тексеріледі.
1. Келісімдік жұмыс наряды
2. Еңбек ақы есептеу ведомості
3. Бастапқы құжаттар
4. Табель
5.Тоқтап тұрган уақыт қағазы
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10. Тауарлы -  материалды қорларды түгендеу тізбесіне 
мінездеме беру.
1. Жиынтық қүжат
2. Бастапқы қүжат
3. Ресми емес қүжат
4. Көмекші күжат
5. Ішкі қүжат

11 Ішкі аудит кезінде есеп беріледі.
1. Басшылық алдында
2. Клиенттер мен үшінші түлғалар алдында
3. Мемлекеттік органдар алдында
4. Аудиторлар палатасы алдында
5. Аудиторлық фирма алдында

12. Барлық экономикалық субъектілер үшін есепті жыл кезені 
болып есептеледі.
1.1 қаңтардан 31 желтоксанға дейін
2. 31 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін
3.1 каңтардан келесі жылдыні каңтарына дейін
4. Өндірістік цикл
5.1 қаңтардан 1 сауірге дейін

13. Тексеру кезінде бухгалтерлік қүжаттарда қате жазулар 
анықталса, оларды келесі әдіспен түзейді.
1. Сторно
2. Түзету
3. Қосымша жазумен
4. Жауаптардың барлығы дүрыс
5. Жауаптардың барлығы дүрыс емес

14. Есеп берудің мазмүны үшін жауапкершілік артылады.
1. Бас бухгалтерге
2. Вице-президентке
3. Басшыға
4. Директорға
5. Бас бухгалтердің орынбасарына
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15. Аудиттің маңызды кағидалары:
I .Тоуелсіздік, кәсібилік, объективтілік, адалдық, құпиялылык
2. 1<,ағидалары
і. Аудиторлық процедуралар негізінде
4. Озіндік тэуекелділік
5. Тексеру тәуекелділігі
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б.Тақырып. Бақылау тексеру жүмысіарьпі үйымдастыру

6.1 Ревизияның тағайындалуы, мақсаттары мен міндеттері
6.2 Бақылау тексеру процесінің кезеңдері
6.3 Кешенді ревизиялар және оларды жүргізу ерекшіліктері
6.4 Бақылау тексеру жүмыстарының жоспарын күру

6.1 Ревизияның тағайындалуы, мақсаттары мен міндеттері

¥йымдардағы қаржылық бақылау нысандарының бірі -  
ревизия болып табылады. «Ревизия» термині латынның «геуікіо» 
сөзінен шыққан, «қайта қарау» немесе «қызметті зерттеу» дегенді 
білдіреді. Одан «ревизор» термины туындайды, демек, «ревизия 
жүргізуші түлға» деген үғымды білдіреді.

Ревизия-олар субьектілер іс-әрекеттерінің шаруашылық 
түрғыдан жасаған амалдарының, циклдерінің жэне процестерінің 
заңды, бір мақсатқа бейімделе және әсерлі бекітілген 
бағдарламаларына еэйкес белгілі бір кезеңдегі тексеру бойынша 
нақты іс-әрекеттерден, сондай-ақ обьектіні олардың жүмыс 
барысындағы бақылау, кемшіліктерін анықтау, жергіліктілендіру 
жэне болдырмау туралы дүрыс ақпаратты алу мақсатында шешім 
қабылдаған, орындаған немесе оған қатысқан жекелеген лауазыды 
адамдар іс-эрекетінің дүрыстығынан түратын бүл бақылау 
шаралары.

Ревизия бақылаудың басқа түрлерінен оны жүргізу 
барысында әр түрлі әдістер мен бақылау-тексеру жүмыстары 
кешенді түрде қолданылатындығымен ерекшеленеді. Ревизияның 
қорытындылары қүжатты дәлелдемелерге, кінэлі адамдарды 
анықтауға, ақшалай, материалдық жэне басқа да қүндылықтардың 
шығыны, жоғалту мен жетіспеудің нақты көлеміне негізделеді.

Алғашқы қүжаттардың, бухгалтерлік регистрлердің есепшілік 
тіркеулердің, қаржы сынақ жэне жедел есеп беру нысандарының 
мәліметтері ақпарат көздері ретінде пайдаланылады.

Ревизия, эдетте, жетекшілердің, мемлекеттік жэне
ведомоствалық қаржылық бақылау органдары уәкілдерінің 
тасырмасы бойынша, ревизия тобы немесе ревизормен 
тапсырманың жэне бекітілген бақылау процедураларының 
бағдарламасы негізінде жүргізіледі.
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Ьақылау шараларын жүргізу кезінде ревизия органдарының 
қмзметкерлері тексерілетін шаруашылық субьектілердің 
агымдагы жэне жедел жүмыстарына араласпауы тиіс. Ревизия 
оіірысында алынған барлық ақпарат жүргізілетін бақылау 
шлраларының немесе толығымен қаржы бақылауының 
мпқсаттары мен мәселелерін шешуге қол жеткізу үшін орынды 
қолданылуы мүмкін. Ревизия қорытындылары актімен (қол 
қойылады) рэсімделеді, оган тексеруші және тексеру тобының 
жетекшісі жэне уәкілі, тексерілетін субьектілердің лауазымды 
идамдары қол қояды жэне қаржы бақылауы оргнанының немесе 
жоғары түрған үйымның ревизияны тағайындаған адамына 
баяндалады. Ревизия актісі оған қатысқан тараптар үшін заңды 
қүші бар жэне қүқық қорғау органдары үшін дэлел көзі болып 
табылады, сондай-ақ терғеу жэне сот практикасында колданылуы 
мүмкін.

Ревизиялар мазмүиы мен тағайындалуы бойынша 
тақырыптық, таңдаулы жэне кешенді болып бөлінеді.

Тақырыптық ревизияны жүргізу барысында иелік жүргізетін 
субьектілер қызметінің (ондірістік жэне әлеуметтік-экономикалық 
жоспарларды орындау, өнімді шығару көлемі мен таратылуы, 
жалақы қорының қолданылуы және т.б.) кейбір түстары 
тексеріледі. Мүндай ревизиялар барлық буындарында 
мемлекеттік, ведомостволық, қоғамдық, муниңипиалды және 
тәуелсіз органдарымен жоспарлы, жоспардан тыс жэне пермененті 
і эртіпте жүргізіле береді.

Таңдаулы ревизиялар тақырыптық ревизия сияқты 
жүргізіледі, бірақ бүл ревизия бақылау кезеңі меи обектісінің 
пақтыланатындығымен, ресурстардың ерекше түрлерімен, 
шаруашылық процестерімен және амалдарымен ерекшеленеді. 
Мысалы, жылдық есепті қүру алдындағы есеп шоттарды төлеу 
ревизиясы, басқа түлғаларға откізу кезінде материалдық жауапты 
адамға бекітілген ТМҚ ревизиясы жэне т.с.с.

Ревизияның мақсаттарын, олардың мазмұнын уақытша 
ауқымы мен деңгейіне қарай топтастыруға болады:

- Мазмұнына қарай ревизиялар экономикалық, әлеуметтік, 
гылыми-техникалық сияқты мақсаттарға бөлінеді;

- Уақытша ауқымы бойынша мақсаттар ұзак мерзімді, 
перспективалық және қысқа мерзімді болып бөлінеді;
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- Басқару деңгейлері бойынша мақсаттар жалпы мемлекеттік, 
ведомоствалық, аймақтық, жоғары тұрған органдар, ішкі 
шаруашылық болып ажыратылады. Кешенді ревизиялар 
субьектілердің барлық қаржылық-шаруашылық қызметін жэне 
олардың құрылымдық бөлімдерін тексеру мақсатымен жүрізіледі. 
Олар бақылау іс-шараларының жэне басқа да жайттардың 
қиындық деңейі мен обьектісіне, көлеміне байланысты, яғни 
эртүрлі кэсіптегі мамандар тобымен немесе бақылаушы 
ревизормен жеке, кешенді түрде жүзеге асырылады. Кешенді 
ревизияны тағайындау тексерілетін кезеңдегі субьектінің 
қызметін толығырақ бағалау кезінде, резервтерді анықтау жэне 
олардың жұмыстарының жетілдіру бағыттарын анықтау үшін 
жасалады.

Ревизияның көптеген мақсаттарының арасында ең 
маңыздыларын бөліп қараған жөн, мысалы:

- Кемшіліктерді, есетік мэліметерді бұрмалау, қызметтік зиян 
келтіре пайдалануларды жэне басқа да қолайсыз құбылыстардың 
деректерін анықтау жэне жою;

- Қаржылық тәртіп бүзушылықты, қосып жазуды және 
есептерді, құжаттарды жэне басқа да ақпарат көздерін ойдан 
қүруды болдырмау жэне алдын алу жөніндегі іс-шараларды 
анықтау;

- Тексерілетін субектілердің қаржылық жай-күйінің жақсару, 
шығындардың төмендеуін жэне қызметінің әсерлілігін 
жоғарылату резервтерін аиықтау;

- Шаруашылық субьектілердің басқару процестерін жетілдіру 
және экономикалық потенциалды қолданудың әсерлілігін 
жоғарылату бойынша ескертпелерді эзірлеу;

- Бақылау обьектілерінің басқармаларын белсенділендіру жэне 
қызметінің соңғы қортындыларын жақсарту бойынша әзірленген 
іс-шаралардың асырылу жолдарын анықтау.

Ревизияның алға қойған мақсаттарына төмендегі мэселелерді 
шешу негізінде қол жеткізуе болады:

- Обьектінің немесе оның бөлігінің сол уақыттағы немесе 
тексерілетін мерзімдегі нақты жай-күйін анықтауы;

Алғашқы жэне салыстырмалы құжаттардан, есептік 
тіркеулерден жэне есеп берулерден тұратын ақпараттардың 
дұрыстығын анықтау жэне оның заңды кіші мен мэнін белгілеу;
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Жасалған шаруашылық амалдардың жэне қабылданған 
11к-і м імгдердің заңдылығын, бір мақсатқа бағытталғандығын жэне 
үномділігін анықтау;

- Бақылынатын обьект қызметінің белгіленген талаптары мен 
пртіптерін кейінге қалдырылуын ескерту;

Туындайтын қаржылық-экономикалық көрсеткіштердің теріс 
оігеру тенденңияларын анықтау;

6.2 Бақылау тексеру процесінің кезеңдері

Ревизия жүргізу процесін бірнеше кезеңдерге бөлуге болады:
• Ревизияға даярлық;
• Ревизияны жүргізу;
• Ревизия қорытындыларын рәсімдеу;
• Ревизия материалдарын жүзеге асыру;
• Ревизия қорытындылары бойынша қабылданған 

шсшімдердің орындалуын бақылау.
Бірінші кезең-ревизияға даярлық-тексерілетін обьектінің 

қызметін сипаттайтын материалдармен алдын ала танысудан жэне 
ревизияның бағдарламасын қүрудан түрады.

Ревизияның тиімділігі дайындык жүмыстарының сапасына 
байланысты. Ревизияға дайындық жүмыстары кезінде:

-Алдыңғы тексерудің актісі, онда көрініс тапқан кемшіліктер 
мен қателіктер;

-Тексерілетін мекеменің жылдық жэне мерзімдік есептері мен 
жылдық есепті қарастыру кезіндегі баланстық комиссияның 
шешімдері;

-Ішкі бақылау материалдары;
-Тараптық үйым қызметкерлерінің қарсылықтары, шағындары 

мен хаттары зерделенеді.
Осының нәтижесінде ревизия жүргізілетін қаржылық 

үйымның жүмыстарындағы осл түстары өзіне тән тэртіп 
бүзушылық пен үрлық жасауға және шаруашылыққа қырын 
қарауға, бет алды жүмсауға септігін тигізетін жетіспеушілітер, 
жағдайлар анықталып, мүқият тексеруге жататын бөлімдер 
белгіленеді. Аталған материалдар мен мәліметтерді зерделеу 
барысында ревизияның бағдарламсы эзірленеді, онда:

- Ревизия қай кезеңге жүргізілуі керектігі;
- Тексерудің негізгі мәселелері;



- Тексеру обьектілері анықталады.
Ревнзняның бағдарламасы қазір әрекет етіп жүрген 

ведомоствалық ревизиялар мен тексерулерді өткізу туралы 
салалық нүсқаулыққа сәйкес жасалады.

Бақылау тексеру жүмыстарының жоспарында кешенді 
ревизияның тптік бағдарламасы эзірленеді, оған тексерудің 
мідетті обьектілері енеді.

Ревизия бағдарламасын бақылап тексеру бөлімінің бастығы 
немесе басқа лауазымды түлға бекітеді. Ревизордың тапсырманы 
қысқартуға қүқығы жоқ. Дайындық тексеру бөлімінің бастығы, 
тексеру тобының жетекшісі жэне бас есепші жүрғізетін 
ревизорлар нүсқаулығымен аяқталады.

Екінші кезең ревизияны жүргізу болып табылады.
Тексеру тобының іс-әрекеті;
• Топ жетекшісі келгеннен кейін өкілеттігі мен ревизияны 

жүргізу туралы үйымның жетекшісіне айтады және басқару 
аппаратымен жиналыс өткізеді.

• Ревизия тобының жетекшісі басшы мен үйымның өкілдерін 
ревизияның таисырмаларымен таныстырады. ¥йымның 
хабарландыру тақтасына жэне басқа да көрінетін жерлерге 
ревизия комиссиясының жүмысы туралы хабарландыру ілінеді. 
Ревизияға қатысушылар үйымның жеклеген бөлімдерінің 
қүрылымымен, қызметтерінің ерекшіліктерімен танысады.

• Байқауды аяқтап, бағдарламаның кейбір мэселелерін 
анықтап алғаннан кейін ревизия тобының жетекшісі ревизия 
тобының барлық мүшелеріне арналған нақты мерзімдер мен 
жүмыс учаскелерін көрсете отырып, ревизияның жүмыс жоспарын 
құрады.

Кассаларға жэне үйымның бөлімшелеріне ТМҚ түгендеуғе 
ревизия жүргізу жоспары әзірленеді.

Ревизия бригадасы жүмыскерлеріиің, қоғамдық 
бақылаушылардың жеке қүрамы жоспар арқылы анықталады, 
кассаларға немес ТМҚ ревизияны кім жэне қай жерде 
жүргізілетіндігі нақтыланады.

Жүмыс жоспарында ревизияның негізгі актісін қүруға, 
үйымның лауазымды түлғаларының жазба түріндегі түсініктер 
мен қарсыластарын қарастыруға қажетті уақыты, сондай-ақ 
қжаттамалық тексеру мен ревизия актісінің жекеленген бөліктерін 
нақтылауға деген уақыт көрсетіледі.
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• Жүмыс жоспарына сәйкес ревизорлар ревизия процесінде 
кужаттамалық жэне деректік бақылаудың эр түрлі тәсілдері 
колданылатын өз учаскелерінің ревизиясына тікелей кіріседі.

• Ревизияның жүргізілу уақыты бойында әрбір қатысушы 
реиизор күнделігін жүргізеді, онда хронология жүйесімен қандай 
іімалдар, қүжаттар мен ақпарат көздері тексерілгендігін, 
инықталған тәртіп бүзушылықтың сипатын, жауапты лауазымды 
адамдардың мінезін жазып отырады.

• Ревизияны тексерілетін үйым жүмысының қалыпты жүмыс 
барысын бүзбайтындай етіп жүргізген жөн. Ревизорлар үйымның 
жедел іс-әрекеттеріне араласпауы және жүмыскерлерді қызметтік 
міидеттерін орындау кезінде оларды ауыстырмауы тиіс.

Үшінші кезең -  ревизия қорытындыларын қалыптастыру.
Өндірістік жэне қаржы-шаруашылық қызметтерін тексеру 

бойынша ревизия комиссиясының жүмыс қорытындылары 
ревизия актісі түрінде рэсімделеді.

Ревизия актісі ревизия барысында анықталган үйым 
қызметінің кемшіліктері мен тэртіп бүзушылықтары көрініс 
тапқан басты қүжат.

Ревпзия актілері негізгі, аралық жэне бір жолғы болып бөлінеді.
- Негізгі ревизия актісі -  бүл жинақтық қүжат, онда кәсіпорын 

қызметіндегі барлық анықталған тэртіп бүзушылықтар мен 
кемшіліктер жалпыланған түрде мазмүндалады. Тәртіп 
бүзушылықтар мен кемшіліктер белгіленген деректерді 
ревизияның негізгі актісіне енгізуге комиссия мүшелері өзінің 
тексерілетін жүмыс учаскесін тексеру қорытындысы бойынша 
жеткізетін тэртіп бүзушылық ведомостары, анықтамалар, аралық 
жэне бір жолғы актілер негіз болып табылады, яғни ревизия 
кезінде белгіленген барлық деректер көрініс табады.

- Аралық актілер -  бүл ревизия бригадасы жекелеген мүшелер 
қызметінің қорытындысы бойынша жеке учаскілерді немесе 
обьектілерді тексеру корытындыларынан түратын қүжаттар.

Олар үш түрлі жағдайда: тэртіп бүзушылық табылғанда немесе 
чиян келтіре пайдалану жасырылса немесе анықталған деректер 
бойынша шүғыл шаралар пайдалану мен ревизия барысында 
кінэлі түлғаларды ревизияны аяқталмай-ақ жауапкершілікке 
тартуды жасалады.



Осы кезде лауазымды адамдардан анықталған деректер 
бойынша жазба түріндегі қажетті түсініктемелерді талап еткен 
жөн.

Аралық актілер касса, қатаң есеп беру банкілері мен ТМҚ 
ревизиясының қорытындысы бойынша жасалады. Осы актілерге 
ревизия жүргізушілер, тиісті лауазымды және материалдық 
жауапты түлғалар қол қояды. Актінің бір данасы актіге қол қойған 
үйымның лауазымды түлғасына беріледі.

Жеке шаруашылық амаладарды тексерудің немесе 
жекеленген жұмыскерлер қызметінің кейбір мэселелерін 
анықтаудың қорытындысы бойынша құрылған актілер бір жолгы 
актілер деп саналады. Оларға: түгендеу, ыңғайласпа тексеру, есеп 
айырысудың салыстыра тексерілуі, бақылау өлшеулер, жіберу 
тэртібінің жай-күйін тексеру актілері және т.с.с актілер жатады.

Мысалы, құрылыстық-монтаждық жұмыстардың немесе 
көліктік кәсіпорынның жүктерді тасымалдау қашықтыгының 
бақылау өлшеулері кезінде кұжаттагы мәліметтердің 
сәйкесеместігі анықталған жағдайда, ондай деректер бір жолғы 
актілермен рәсімделеді, олар берілген обьектідегі құрылыстық- 
монтаждық жұмыстардың немесе берілген бағыттағы жүктердің 
жэне жылжымалы құрам түрлерінің барлық көлемін тексеру 
қажеттіліктеріне қосып жазу көлемін анықтау мақсатында жол 
сілтейді.

Сондықтан өзіндік мэнді актілер болмайды, олар тек тэртіп 
бұзушылықтың, шаруаға қырсыздықтың немесе зиян келтіре 
пайдаланудың мүмкін екендігін көрсетеді.

• Ревизия тэртіп бұзушылық пен кемшілікітерді немесе елеусіз 
жэне жоюға болатын жағдайларда негізгі актінің орнына анықтама 
жасалады.

Ревизия актілеріне қол қою тәртібі:
- Бір жолғы актілерге ревизия жүргізушілер, материалды 

жауапты жэне лауазымды тұлғалар қол қояды;
- Аралық актілерге тексерушілер жэне тексерілген бөлімдердің 

немесе бөлімшелердің жетекшілері қол қояды. Ревизияның 
аяқталуын күтпей-ақ оларды құзырлы органдарға беретін 
жағдайларда аталған тұлғалардың басқа ұйым жетекшісі, бас 
есепші және тэртіп бұзушылыққа жэне зиян келтіре пайдалануға 
жол берген түлғалар қол қояды;
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- Негізгі актілерге ревизия жүргізушілер, кәсіпорын жетекшісі 
жопебас есепші қол қояды.

Тқртінші кезең ревизия материалдарын тарату, ол келесі 
жағдайда жүзеге асады:

• Тексерілетін үйым ондірістік жэне қаржылық қызметіндегі 
тэртіп бүзушылықтың анықталуына орай ревизор ол турапы оның 
жотекшісіне ревизия барысында анықталған кемшіліктер мен 
тәртіп бүзушылықтарды жоюға қажетті шараларды қолдану, 
мемлекеттік жабдықтаушылардың сақталуын қамтамасыз ету, 
тәртіп бүзушылық пен зиян келтіре пайдалануды болдырмау, 
ісслтірілген материалдық шығынды толтыру үшін 
м қгі араттандырады.

• ¥йым жүмысында барлық анықталған мемлекеттік тэртіп 
бүзушылық пен кемшіліктер қабылданған шешіммен толық 
жойылмаған жағдайларда ревизия жүргізушілер ревизияны 
тағайындалған жетекшіге анықталған тэртіп бүзушылықты жою 
(бүйрық) туралы және материалдық шығынды толтыруға жэне 
зиян келтіре пайдалану мен тәртіп бүзушылық деректерін 
болдырмауға, үйымның қанағаттанарлықсыз жүмысының 
себептерін анықтауға бағытталған қажетті үсыныстарды қабылдау 
туралы нүсқаулар жобасын үсынады.

• Ревизия процесінде заң бүзушылық, мемлекеттік қаржылық 
тәртіпті бүзушылық немесе мемлекеттік жабдықтарды үрлау және 
басқа зиян келтіре пайдаланулар материалды тергеу органдарына 
беріліп отыруы тиіс жэне бір уақытта ревизор кінэлі лауазымды 
тұлғаларды жүмыстан шеттету туралы мэселені алға тартады.

• Ревизия қорытындыларын жүзеғе асырудың негізгі 
нысандары -  бүл ревизия қорытындылары жөніндегі бүйрық. Ол 
ревизия жүргізілетін үйымдарда ревизия жүргізушілер 
органдарында да шығарылады:

- Табылған тәртіп бұзушылыққа кінэлі лауазымды тұлғалар 
тексерілген ұйым жетекшісінің бұйрығымен экімшілік жэне 
материалдық жауапкершілікке тартылады;

- Ревизия жүргізетін органның бұйрығында немесе міндетті 
нұсқауында ревизия жүргізілетін ұйымның жетекшісіне 
ұйымдардағы кемшіліктерді жою жэне жұмысын жақсарту 
жөніндегі нұсқаулар беріледі, ревизия комиссиясының 
қорытындылары мен ұсыныстары бекітіледі, кінэлік дэрежесіне
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байланысты тексерілетін ұйымның жетекші жұмыскерлері 
жауапқа тартылады.

• Ревизияны тағайындаған органдардың
материалдарынқарастыру ревизия актісін алған күннен бастап екі 
апта мерзімінде жүзеге асырылуы тиіс.

Бесінші кезең -  мына үлгіде жүзеге асырылатын ревизия 
материалдары бойынша қабылданған шешімдердің орындалуын 
бақылау;

• Ревизия қорытындылары бойынша қабылданған 
шешімдердің орындалуы қадағаланады:

- Тексерілетін үйымның анықталған кемшіліктер мен тэртіп 
бүзушылықтарды жою жөніндегі ақпаратты алуы жолымен;

- Келесі жоспарлы ревизияны жүргізу кезінде;
- Қажет болған жағдайларда ревизия жүргізетін орган 

ревизияның қорытындысы бойынша қабылданған шешімдердің 
тақырыптық тексеруді тағайындауы мүмкін.

• Ревизорлардың бақылау жүмыстарындағы есеп пен есеп 
берушілік. Ревизорлардың бақылау жұмыстарының есебі екі 
бағытта жүрғізіледі:

- Ревизия жүргізудің орындалу есебі. Ревизиялар жоспарының 
орындалуын бақылау үшін күнтізбелік жоспарда жүргізілген 
ревизияларды белгілеп отыратын арнайы кестелер 
қарастырылады. Бақылап тексеру бөлімінде ревизияларды жүргізу 
мен олардың қорытындыларының арнайы есеп журналы 
жүргізіледі. Журналда хронологиялық тэртіпте актілердің 
неізінде жүргізілген ревизиялар, олардың қорытындылары, 
сондай-ақ материалдық шыгынның орнын толтыруға қабылданған 
шаралар, ревизия материалдарының мерзімінде тарату туралы 
мәліметтер жазылып отырады.

- Бақылап тексеру бөлімі жұмыс жоспарының орындалуын 
бақылау. Соңғының жұмыс қорытындыларын шығару тоқсан 
сайын жэне тұтас бір жылға жүргізіледі.

• Кәсіпорынның жоғары тұрған ұйымының бақылап тексеру 
аппараты есепші ревизорлар қызметінің есебі мен бақылауын 
жүзеге асырады. Осы мақсатпен эрбір ұйым тоқсан сайын есепші 
ревизорларды тексерудің сапасы, сипаты жэне қорытындысы 
туралы ақпарат ұсынып отыратын тәртіп енгізілген.

• Жүргізілген ревизиялар мен ревизия жүргізуші орындардан 
түскен ақпараттар туралы мэліметтердің есебі негізінде ревизия
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жүргізетін органдар «бақылап-тексеру жумыстары туралы есепті» 
(|). I 1-«Ревизия» бойынша құрады.

Өткен жыл бойынша бақылап тексеру жүмыстары туралы 
есепті бақылап тексеру жүмыстарын ұйымдастыратын жэне 
ііедомоство алдындагы ұйымның ревнзияның мерзімді 
жүргізілуін ведомоствалық бақылау туралы қазір эрекет ететін 
іаңга сэйкес қамтамасыз ететін министрліктер мен ведомостволар 
күрады. Ревизия қорытындылары келесі мекенжайлар мен 
мсрзімдерде ұсынылатын ревизия актілерінде көрініс табады:

- Қүрамына өндірістер мен шаруашылықтар кіретін, жеке 
баланста түрған кәсіпорындар мен ұйымдар -  тиісті жоғары тұрған 
басқару органымен 5 қаңтарға;

- Бірлестіктер, трестер, басқармалар, орталық есепшіліктер -  
гиісті жоғары тұрған басқару органымен 10 қаңтарға;

-Аймақтық және қалалық атқару органдарының бас 
басқармалары, басқармалары (бөлімдері) -  тиісті қаржы 
органымен, мемлекеттік санақ органымен және жоғары тұрған 
үйымдармен 10 қаңтарға;

- Министрліктер мен ведомостволар, облыстық және қалалық 
маслихаттардың басқармалары (бөлімдері) -  тиісті қаржы 
органымен, мемлекеттік санақ органымен, министрліктермен жэне 
иедомостволармен 15 қаңтарға;

- Министрліктер мен ведомостволар -  Қаржы министрліғінің 
жэне окілетті департаментінің және санақ жөніндегі агенттік 1 
ақпанға.

Бақылап тексеру жұмыстары туралы есеппен бірге ревизия 
жүргізу жоспарының орындалмау себептері, қаржы 
органдарымен, банк жұйесінің мекемелерімен, құқық қорғаушы 
жэне басқа да орғандармен бақылап тексеру жұмыстарын жүргізу 
кезінде үйлестіру мен өзара әрекеттесуге бағыттала қабылданған 
шаралар жазылатын түсініктеме қағазы ұсынылады.

6.3 Кешенді ревизиялар және оларды жүргізу ерекшіліктері

Кешенді ревизия -  субьект экономикасын, ақшалық, 
материалдық, еңбектік өндірістік ресурстардың сақталуы мен 
тиімді пайдаланылуын, қаржы-экономикалық көрсеткіштер, 
гехнологиялар мен ондірістің үйымдары арасындағы өзара қарым-



қатынасты; жоспарлы есептік және қаржылық тэртіптің сақталуын 
жүйелі зерделеуге негізделген келесі бақылаудың бір түрі.

Кешенді ревизия -  ведомостволық бақылаудың бір түрі. Ол 
үйым қызметінің барлық учаскілерін жан-жақты жэне өзара 
байланыстыра тексеруден түрады. Осындай ревизияларды жүргізу 
үшін өндірістің экономикасы мен технологиясын, еңбек 
үйымдастыру мен өндірістік жэне қаржылық-шаруашылық 
қызметінің басқа да мәселелерін жақсы білетін мамандар 
шақырылады.

Кешендік емес ревизия -  бүл үйымның қаржылық- 
шаруашылық қызметінің қүжаттамалық тексеруі. Оны белгілі 
бейіндегі бір немесе бірнеше мамандар жүргізеді. Мысалы, 
есепші-ревизор жүзеге асыратын есепшілік қүжаттамалық 
ревизия.

Тақырыптық ревизия үйымның жекеленген учаскілерінің 
жүмыстарын белгілі тақырыптар бойынша тексеруден түрады.

Толассыз ревизия тексеру жүргізілетін обьектілердің жүйесіне 
кіретін барлық қүрылымдық бірліктердің шаруашылық қызметін 
немесе жеке тақырыптық мәселелерін жан-жақты тексереді.

Кешенді ревизияны жүргізу кезінде мына мэселелер 
қарастырылады.

- Жеке меншіктің сақталуы;
- Өнімдерді өндіру көлемі көрсеткішінің, оның өзіндік күнының, 

қаржы қорытындыларының жэне т.б. жоспарында қарастырылган 
қолайсыздық пен түрақтылық;

- Негізгі сандық және сапалық көрсеткіштер жөніндегі 
жоспарды орындау, олардың бекітілген жоспардан ауытқуына 
жекеленген деректердің эсері;

- Алдын ала қарастырылмаған шығындар мен жоғалтулардың 
мектептері;

- Алғашқы есептің мэліметтері бойынша шаруашылық 
амалдарды сақтау;

- Ақшалай қаржылардың жэне ТМҚ есепшілік есебін енгізудің 
белгіленген тэртібін сақтау;

- Есептік мэліметтердің дүрыстығы жэне т.б.
Субьектілер қызметі ревизиясының мэселелері ведомостволық 

ревизиялар мен үйымдарды жэне мекемелерді тексеру жүргізу 
туралы салалық нүсқаулықтарда анықталған.
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Кешенді ревнзияның негізгі мәселелерінің бірі -  жан-жақты 
тсіссеру болып табылады:

I .Ұйым экономикасының жэне олардың өндірістік және 
қмржылық-шаруашылық қызметінің жай-күйі;

2. Жоспарда белгіленген тапсырмаларды орындау;
3. Әлеуметтік заңдылықтар мен мемлекеттік тәртіптерді, сақтау;
4. Ақшалық жэне ТМҚ сақталуы;
5. Есептік мәліметтердің нақтылығы;
6. Бухгалтерлік есеп пен ішкі шаруашылық бақылаудың 

үйымдастырылуы мен сапалық деңгейі.

6.4 Бақы лау тексеру жұмыстарыеың жоспарын күру

Толығымен бақылауды жоспарлау мен ревизияны жүргізуді 
жоспарлау бақылап тексеру жүмыстарының алғашқы кезеңі жэне 
қүрамды бөліі болып табылады, ол күнтізбелік жылға алдын ала 
қүрылған жэне бекітілген жоспар бойынша жүзеге асырылады. 
Нақылап тексеру жүмыстары жоспарының дер кезінде қүрылуы 
мен жоғары түрған басқару органына үсынылуына ревизия 
жүргізу органының жетекшісі мен бақылап тексеру қызметінің 
батығы жауап береді.

Бақылап тексеру жүмыстарының салыстырып тексеру 
жоспарларын аталған орындар министрліктер мен ведомстволарға 
20 желтоқсаннан кешіктірмей, яғни жоспарланатын жылдың 
басталуына 10 күн қалғанға дейін үсынады.

Бақылау тексеру жүмыстарының жоспарларын қарастыру 
кезінде жоғары түрған басқару органдары ұйымның 
ведомостволық ревизия жүргізілетін органдарының кешенді 
ревизиямен толық қамтылғандығын, оларды жүргізу мерзімінің 
бүзылмағандығы, штаттық ревизорлардың жүктемесін жэне 
оларды тексереді.

Бақылап тексеру жұмыстарының жоспарлары бекітілу үшін 
құрылады, ұсынылады жэне жариялауға жатпайтын құжаттар 
ретінде сақталады. Барлық министрліктер мен ведомостволарда 
алдыңғы жылғы ревизия жүргізудің күнтізбелік жоспары бір ғана 
нұсқада құрылады, оны ревизия жүргізетін органның жетекшісі 
бекітеді жэне құпия қүжат болып саналады. Ревизия жүргізу 
мерзімдері мен олардың орындаушылары да жариялануы тиіс 
емес. Ревизиялар тосыннан жүргізілетін сипатқа ие болуы керек.
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Қатар жүрушілік пен косарлануды болдырмау мақсатында 
ведомостолық үйымдарда ревнзияны жүргізу мерзімдері тиісті 
қаржылық-банк органдарының мекемелерімен келісіледі.

Ревизияны жоспарлау барысында барлық үйымдардың 
кепіенді тексерілетіндігі алдын ала қарастырылады. Күшейтілген 
бақылауды талап ететін кәсіпорындар (шығынды, тиімді емес, 
бүрын өрескіл тәртіп бүзушылықтары мен зиян келтіре 
пайдаланулары бар жэне с.с.) жиі тексерілуі тиіс.

Ревизия жүргізудің кезегін дүрыс анықтаған жөн. Ең 
алдымен, біраз уақыттан бері ревизия жүргізілмеген, зиян келтіре 
пайдалану туралы хабарлар түскен үйымдарда жүргізіледі. 
Ревизия жоспарын күруға ведомостволық үйымдардың есебі, 
оларды бүрын жүргізілген ревизиялардың материалдарын және 
жеке қүрамнан келіп түскен тэртіп бүзушылықтар, хаттар мен 
шағымдар жэне т.б. туралы хабарларды зерделеу түрткі болады.

Кешенді ревизиялардан басқа күнтізбелік жоспарларда 
жекеленген мэселелер бойынша кешендік емес жэне тақырыптық 
емес ревизиялар да қарастырылады. Тақырыптық ревизиялардың 
обьектілері жекеленген кэсіпорындар, кэсіпорындар тобы немесе 
олардың барлық кэсіпорындарының бірлестігі болып табылады. 
Тексерудің тақырыптарын бақылап тексеру бөлімшілерінің 
бастықтары тиісті бөлімдермен бірлесе эзірленеді.

Ревизияның күнтізбелік жоспарлары бір жылғы тоқсандар 
бойынша боле отырып, қүрылады. Жоспарларда:

- Ревизия жүргізілетін кәсіпорындар мен үйымдардың атауы;
- Тексерілетін мерзім;
- Ревизияның басталу мен аяқталу мерзімі;
- Ревизия түрі;
- Орындаушылардың аты-жөні көрсетіледі.

Жоспарда қарастырылған эрбір ревизия алдыңғы ревизия 
аяқталған күннен басталған мерзімді қамтуы тиіс. Ревизиялар 
арасында уақыт алшақтығына жол бермеген жөн. Ревизия 
мерзімінің үзақтығы (күнмен) тексерілетін үйымның сипатя мен 
көлемін ескере отырып анықталады.

- Ол жасаған шаруашылық амалдардың саны, сипаты жэне 
дәрежесі;

- Цехтар мен басқа да өндірістік бөлімшелердің сапасы мен 
оларда жүмыс істейтін материалдық жауапты түлғалардың саны;
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- Есептік-есептегіш жұмыстарды автоматтандыру дэрежесі
ж.т.б.

Ревизия мерзімінің ұзақтығы 30 күнтізбелік күннен аспауы 
іссрек, яғни оның үзартылуы оның жеделдігін төмендетеді және 
тексерілетін үйым жүмысында қолайсыздық тудырады.

Жоспар ревизорлардың жыл бойындағы орынды жүктемесін 
сскере отырып, күрылады. 30 күннен асатын мерзім ревизия 
жүргізетін орган жетекшісінің рүқсатымен кейбір жағдайларда 
гана, ал кұкық қорғау органдарының талабы бойынша жүргізілетін 
ревизия олардың келісімімен үзартылуы мүмкін.

Кешенді ревизияны жүргізу мерзімін үзарту үшін келесі 
себептер неғіз бола алады.

- Ревизияны жүргізу барысында бағдарламаның өзгеруі;
- Бір жылдан асатын уақытқа ревизия жүргізу;
- Ревизия проңесін жүзеге асыру кезінде туындаған келтірілген 

материалдық шығынның немесе зиян келтіре пайдаланудың толык 
көлемін белгілеу мақсатында көптеген шаруашылық амалдарға 
жаппай тексеру жүргізудің қажеттілігі;

- Ревизордың бір айға дейінгі мерзімде науқастанып қалуы
ж.т.б.

Жоспарланған кешенді ревизия алдыңғы ревизиямен 
тексеріліп, соның соңынан келетін тексерілетін үйым қызметінің 
кезеңін қамтуы тиіс. Мысалы, үйымды 2018 жылғы 15 наурызға 
дейін тексерілген. Жоспар бойынша үйымның кешенді ревизиясы 
2019 жылғы қарашаға тағайындалған. Бүл жағдайда жоспар 
бойынша тексеруге жататын шаруашылық қызметінің көлемі 
1.03.2018 жылдан 31.12.20118 жылға сай келеді.

Бақылау тексеру жүмысының келесі кезеңі министрліктің 
немесе ведомоствоның бақылау тексеру болімшелерінің жүмыс 
жоспарын қүру болып табылады.

Бақылау сүрақтары:
1.Ревизия бақылаудың басқатүрінен немен ерекшеленеді.
2.Ревизияның мақсаты мен міндетін кім анықгайды.
3.Бақылау тексеру процесі қандай кезеңдерғе бөлінеді.
4.Кешенді ревизия үғымы нені білдіреді.
б.Бақылау тексеру жүмыстарының жоспары мен бағдарламалары 
қалай қүрылады.
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ОБСӨЖ тапсырмалары:
1. Өткізілген бақылау тексеру шаралары туралы нұсқаулық 
әдістемелік материалдарды зерттеңдер.
2.Кешенді ревизия өткізу жоспары мен багдарламасын құрыңдар.
3.Тексеру бұйрықтарының, кұнтізбе жоспарлары мен актілерінің 
жобаларын дайындаңдар
СӨЖ тапсырмалары:
1.Тексеру актісінің негізгі жобасын дайындаңдар.
2.Тексеру актісінің аралық жобасын дайындаңдар.
3.Тексеру актісінің бір жолгы жобасын дайындаңдар

Тесттер:
1. Тәуекелділікке негізделген аудиттің айырмашылығы неде.
1. Шаруашылық жүргізуші субъект қызметі «қиын нүктелерінің» 
шектеулі
орындарын тексеру
2. Шаруашылық жүргізуші субъект жактарын дэлелдеу және 
талдау
3. Клиенттің қаржылық-шаруашылық қызметіне жүйелі ықпал ету
4. Шаруашылық операцияларының завдылығын айқындау
5. Ең аз шығын есебінен алға қойылған мақсаттарга жету

2. Әкімшілікпен бекітілген ережелердің шаруашылық 
жүргізуші субьект қызметінің сәйкестігін анықтау аудиттің 
қандай мақсатында ерекшеленеді.
1. Ішкі
2. Сыртқы
3. Сәйкестілігі
4. Операциондылық
5. Міндетті

3. Аудиторлық дәлелдеулер қайсысына негізделген.
1. Тексеру процедураларыныц маңыздылығына
2. Текст қорытындыларына
3. Жүйелі талдауға
4. ¥қсастыкка (аналогия)
5. Аудитордың пікіріне

%
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4. Аудит жүргізуде аудитор нені басшылыққа алады.
1. Қоғамдық мүддені
2. Мемлекет мүдделерін
3. Аудиторлық фирманың мүдделерін
4. Клиент пен мемлекеттің мүдделерін
5. Өзіндік мүдделерін

5. Аудитормен алынатын ақпараттардың анықтылық 
деңгейіне байланысты ма.
1. Кесімді
2. Бейресми
3. Көмекші
4. Есептен тыс
5. Есепті

6. Сыртқы аудиттің ішкі аудиттен басты иринңиптілік 
ерекшелігі болып табылады.
1 .Тәуелсіздік
2. Мамандық талаптары
3. Жүргізу шеңбері
4. Әдістері мен үлгілері
5. Есеп беру

7. Бухгалтерлік есеитің қандай стандарттарымен ондіріс 
шығынының есебі реттеледі
1.10 
2 . 8
3. 14 
4.7
5. 19

8. Қандай кәсіпорын міндетті аудитке жатады.
1. Банктер, сақтандыру үйымдары, табиғи монополия субъектілері
2. Банктер, нан дайындайтын кәсіпорын, сақтандыру үйымдары
3. Банктер, сақтандыру үйымдары, біріккен кәсіпорындар, табиғи 
монополия субъектілері, нан пісіретін кәсіпорын
4. Кредит үйымдары, біріккен кәсіпорын



11. БЕС-тің қандайы ескереді.
1. ТМҚ»№7 БЕС кезең шығындарына жаткызады
2. «ТМҚ» №7 БЕС ТМҚ-ны сатып апу бойынша шығындарға 
жатқызады
3. «ТМҚ» №7 БЕС ТМҚ-ның өзіндік құнына жатқызылады
4. «Табыстар» №5 БЕС кезең шығындарына қатысты
5. БЕС 1

12. Қамту дәрежесі бойынша инвентаризация нешеғе бөлінеді?
1. Толық және бөлшекті
2. Жоспарлы жэне кенетті
3. Жалпылама және таңдамалы
4. Мерзімді жэне мерзімсіз
5. еркінді және қысым жасалуы

13. Аудитор қркаттамасы қалай жіктеледі?
1. Есептілік,есептен тыс жэне аналитикалық
2.Клиент кркаттарының көшірмелері, аудитор жинаған құжаттар 
жэне клиентпен жазысқан хаттар
3. Клиент қркаты, есептік жэне есептеи тыс
4. Аудитор жинаған құжат, клиентпен жазысқан хат
5. Нормативтік база, клиент қркаттары және клиентпен жазысқан 
хаттар

14. Аудиторлық тексеруді үйымдастыру мен әдістемесінің 
негізгі ережесі қандай?
1. Нормативтік база, пәндік сала, клиентпен жазысқан хат
2. Клиент қркаттарының көшірмесі, аудитор құжаттары, 
клиентпен жазысқан хаттар
3. Нормативтік база, пэндік сала, есеп бөлімдерін тексеру 
эдістемесі, есептеуіш техниканы пайдалану
4. Нормативтік база, пэндік сала, есеп бөлімдерін тексерудің 
эдістемелері
5. Нормативтік база, пэндік сала, есептеуіш техниканы пайдалану

15. Ауднттік жоспарлаудың принңиптері қандай?
1. Анықтылық, тиімділік, объективтілік
2.Тиянақтылық, тиімділік, объективтілік
3.Тиянақтылық, тиімділік, принңиптілік
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4. Тиянақтылык, құпиялылық, құзыреттілік
5. Объективтілік, құпиялылык, құзыреттілік

15. Аудиторлық қорытындының енгізбелі бөлігінде не 
бсйнеленеді?
1. Адресат, құжаттар тізбесі
2. Клиент пен аудитордың жауапкершіліктері
.3. Тақырып, адресат, аудитордың жауапкершілігі
4. Тақырып, адресат, кұжаттар тізбесі, екі тараптың 
жауапкершілігі туралы бекіту
5. Адресат, клиент пен аудиторлық фирмалардың
жауаикершіліктері



7. Тақырып. Бақылау шараларын жүргізу

7.1 Тексеру субьектілерінің қызметіне түсінік
7.2 Тексеру обьектісінің баға әдісі
7.3 Бақылау дәлелдемесі мен ауқымы, критерийі
7.4 Дәлелдеме базасын қүру әдісі
7.5 Дәлелдеме алу көздерінің жіктемесі
7.6 Экономикалық субьектінің ішкі бақылауын бағалау 
жүйесі

7.1 Тексеру субьектілерінің қызметіне түсінік

Бақылау шараларының жоспарын қүрмас бүрын, алдын ала 
жоспарлау үшін шаруашылық субьектіні жүргізу қызыметімен 
танысу қажет. Бақылау шараларын тексерушілер ол қызметті 
жеткілікті дэрежеде екенін түсіну керек.

Шаруашылық субьектінің қызметінің түсінігін анықтайтын 
қажетті факторлар мыналар:

- Есепті кезеңдегі ондіріс саясатының экономикасы және 
стратегиясы мен тактикасы;

- Есепке алу саясатының субьектісі жэне оның қаржылық 
саясатының багытын қабылдау сәйкестігі;

- Қазіргі шаруашылық операциясының идентификациясы;
- Нормативті-күқықтық актілерін қолдану дүрыстыгы
- ¥йымның қаржылық есеп берінің сенімділігі.
Бақылау шараларын барлық сатыларда жүргізу түсінігі:
- негізгі қызмет;
- инвестициялық қызмет;
- басқа операциялар, соның ішінде нақтыланбагандары. 

Тексеруші субьектінің қызметін зерттеу үзіліссіз процестер
жпыны және ақпаратты бақылау шараларының өткізу 
сатыларында талдау. Осындай сатылардан алынган ақпарат 
оларды толықтырып нақтылайды. Өндірістің шаруашылық 
қызметіне жэне де ішкі қызметіне әсер етуші факторларды түсіну 
қажет.

І.Сыртқы факторлар:
Жалпы экономикалық факторлар:
-бүкіл елдің экономикалық жагдайы (мысалга, өндірістің өсуі 

жэне төмендеу);
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-қаржыландыру мүмкіндігі және пайыздық мөлшерлемесеі; 
-инфляция деңгейі, акшалык (валюталық) ревальвация (қайта 

айырбас);
-мемлекеттік саясат: ақшалай-кредиттік, қаржылық бюджеттік 

жэне фискалдық саясат;
-қаржылық ынталандырулар;
-тариф жэне саудалық шектеу;
-шетел валютасының бағамы жэне валюталық бақылау.

2. Салалық факторлар:
-нарық жэне бәсекелестік;
-циклдік (маусымдық) қызмет;
-ондіріс технологиясының өзгеруі;
-кэсіпкерлік тәуекел;
Саланың дамуы жэне қүлдырауы;
-қолайсыз жағдайлар (сүраныстың түсуі, қатаң баға 

бәсекелестігі, өндіріс қуаттылығының жетіспеуі);
-шаруашылық операциясының бухгалтерлік есептің 

ерекшіліктері;
-негізгі экономикалық көрсеткіштер жэне статистикалық 

мәліметтер;
Ішкі факторлар:
-корпоративтік қүрылым -  бүл жеке, қоғамдық мемлекеттік 

кәсіпорын;
-акционерлер -  бенефициарлар жэне үшінші жақ (жергілікті, 

шетел іскерлік беделі жэне тэжірибесі);
-капитал қүрылымы;
-үйымдық қүрылым;
-қызмет мақсаты, басқарудағы стратегиялық жоспар;
-иемдену, шаруашылық субьект қызметінің қысқаруы немесе 

қосылуы (соңғы уақыттағы жоспарлау немесе жүзеге асыруы). 
-қаржыландырудың әдістері жэне көздері (ағымдагы, бастапқы);
3. Шаруашылық субьектіні басқару сапасы факторлары мен 

адамдық факторлар:
-басқарушының біліктілігі мен беделі;
-қызметшілерді алмастыру біліктілігі;
-жауапты қаржылық қызметкер және оның үйымдағы мәртебесі; 
-бухгалтерияны кадрлармен қамтамасыз ету;
-еңбекақы төлемінің бөлігі сияқты мақтау сыйлығы жүйесі;
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-смета жэне болжауды қолдану.
4. Экономнкалық қызметінің ерекшілігімен байланысты 

факторлар:
-шаруашылық субьектінің түрі;
-өндіріс қүралдарының, қоймалардың, офистердің түрған 

жерілері;
-жалданба жүмыс;
-тауар жэне нарық немесе қызмет көрсету;
-негізгі тауар жабдықтаушылары мен қызмет көрсетулер; 
-коммерңиялық конңессия, лицензия, патенттер.
5. Қаржылық факторлар:
-қаржылық тасқындар жэне табыстарды болжау жүйесі;
-лизинг жэне басқа қаржылық келісімдер (кредит, қарыз); 
-кредитке қол жетімділік;
-басқа қаржылық көздер;
-валюталық операция, пайыздық мөлшерлеме;
-бағалы қағаздардың операциялары;
-өндірістік операцияны пайдалылықпен салыстыру.
6. Нормативтік-қүқықтық факторлар.
-есептік саясат, бухгалтерлік есеп жэне есеп беруді талап ету; 
-заң шыгаратын жэне қүқықтық атілер, салық салу;
-мемлекеттік реттеу шаралары;
-есептіліктегі үсыныстарды талап ету;
-қаржылықты есепті қолданушылар 

Бақылау шараларына қатысатын шаруашылық субектінің 
қызметі біліктілігіне байланысты. Ол тексеруді жүргізу сапалары 
үшін жеткілікті болуы керек. Тексерудің алдындағы тексеру 
субьектілерінің қызметіне ішкі факторлардың әсерін толық түсіну 
қажет.

Жекелеген түрде, тексерілгендерге мыналармен танысу қажет: 
-шаруашылық субьектілерінің үйымдық-басқарушылық 

қүрылымы;
-капитал қүрылымы және акция бағамы;
-өндірістік қызметтіц түрі жэне шығарылатын өнімнің 

номенклатурасы;
-өндірістік өнімнің технологиялық ерекшіліктері;
-рентабелдік деңгейі;
-негізгі сатып алушылар мен жабдықтаушылар;
-шаруашылық субьектіде орнығып қалған пайданы бөлу реті;
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-сыртқы бақылау жүйесі.
Ақпараттық көздері болып табылатындар:
-шаруашылық субьектінің жарғысы;
-тіркедгендігі туралы қүжат;
-директорлар кеңесі отырысы хаттамасы, акңионерлердің 

иемесе басқа басқармашылық органдардың жиналысы;
-есептік саясатты жэне оған өзгеріс енгізуді белгілі бір ережеге 

келтіру туралы қүжат;
-бухгалтерлік есеп беру 
-қызметті жоспарлаудағы қүжат;
-келісімшарт, контракт, келісімге келу;
-ішкі нүсқау;
-салықтық тексеру материалы;
-соттық және қазылық төре (арбитраж) дауы.

Шараларды бақылау жоспарында алынған ақпараттар 
қолданылады. Ақпаратты толықтырудың арқасында субьектінің 
қызметін тереңдетіп түсіндіреді, ол барлық сатыларда алынуы 
мүмкін.

Тексеруші субьектінің басшылары ақпараттарды туралы 
юлық түсінік болуын қамтамасыз етуге міндетті. Ондай ақпарат 
бақылау шараларында жалпы қаралган болуы керек.

7.2. Тексеру обьектісінің баға әдісі

Негізгі тексеруші субьектілері баға қызметінің эдістеріне 
мыналар кіреді:

-тексеруші субьектінің кызмет шараларын жалпы экономикалык
оқу;

-тексеруші субьектінің қызметіне эсер етуші региондық 
талдаудың ерекшілігі;

-тексеруші субьект қызметінің есеп саласындағы сфералық 
ерекшіліктері;

-өндірістің технологиясы жэне үйыммен танысу;
-тексеруші субьект қызметі туралы ақпарат жинау, бухгалтерлік 

есеп жүргізу әдісінде қолданылатын өнімнің ассортименті;
-меншікті капиталының қүрылымы туралы ақпарат жинау, 

акцияға баға белгілеу жэне талдаулық орналастыру;
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-негізгі сатып алушылар жэне жабдықтаушылар, маркетннгтік 
саясат туралы, ұйымдық жэне өндірістік құрылымы туралы 
ақпарат жинау;

-бағалы қағаздар нарығындағы шаруашылық субьектінің 
қызметінің талдауы;

-еншілес жэне филалдармен ішкі байланысы ерекшіліктері 
есептерінің қаржылық есептілікті нығайту эдісі, пайданы реттеуді 
бөлу, субьектінің қол астында қалушылар;

-тексеруші субьектінің қаржылық жэне заңдық міндеттемелері 
туралы ақпарат жинау;

-сыртқы бақылау жүйесінің ұйымымен танысу.
Тексерілген субьектінің қызметі аспектісінің көрінуі, 

маманданған білімді талап етуші, тексеруші басқармасы оған 
маманданған адамның кеңесі керек пе, соны белгілеуі қажет.

Тексеруші субьектінің қызметі туралы ақпараттың маңызды 
көздері мыналар болып табылады.

-тексеруші субьектінің қызметін тэртіпке келтіру реттейтін 
заңды жэне нормативтік актілер;

-заң мекемелерінде, кәсіпкерлік, салалық жэне региондық 
журналдарда, монографияларда ресми жариялау;

-шаруашылық субьектінің ресми есеп беруі, банкілік есеп 
берудің статистикалық мэліметтері;

-арнайы семинар, конференция жэне басқа үқсас шаралар 
материалдары;

-субьектіні тексеруші қызметкерден алынған түсініктеме; 
-үшінші түлға сүрауы;
-шаруашылық субьектіге де бүрын тексеріс жүргізген бақылау 

органдарымен кеңесу.
-қүрылтайшы құжат,;
-цехтерді тексеру, қойма жэне тексеруші субьектінің қызметі 

жэне есеп сферасымен тікелей байланысты емес қызметкерлерден 
сұрастыру;

-талдаулық істі жүргізу нэтижесі, ерекше шаруашылық 
субектіні табу;

-шаруашылық операңияның баланс бөліміне бөлінудегі, филиал 
және құрылымдық бөлімшелер идентификациясы, есептеме әдісі 
жэне оған салық салу;

-жұмыс нәтижесіне эксперттерді тарту;
%
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-бақылау тобының қатысушыларының алдыңғы тәжірибесін 
қолдану;

Бақылау шараларының алдында және оны жүргізуде барлық 
оіідірістік проңедуралар және алынған ақпараттар оның жүмыс 
құжатында бейнеленеді.

Тексеруші субьект кызметінің білімі оның бақылау 
шараларының барлық сатыларында, мақсатында қолданылуы 
міндетті:

-бақылау шараларын жүргізу үшін маманданған субьектіні 
таңдау;

-бақылау шараларының үйымдастырылуын жоспарлау; 
-бақылау шараларын тиімді жүргізу;
-бақылау тәуекелін жэне оны құраушы деңгейін анықтау; 
-субьектіні тексерушінің ішкі бақылау бағасының жүйесі; 
-аналитикалық поңедураларды орындау әдісі жэне түрін таңдау; 
-алынған дэлелдеменің дэлелденген бағасы;
-үшінші жақты жэне үшінші жақпен байданысқан операңияны 

анықтау.
Бақылау шараларын алдын ала жоспарлау сатысында мүлік 

жагдайы туралы ақпаратты жэне тексеруші субьектінің міндетін 
білу қажет. Баскару шараларын жоспарлау процесінде осы ақпарат 
іолық болуы қажет. Шаруашылық субьектінің қызметі туралы 
алынған білімі аналитикалық процедураларда есептелу керек.

Бақылау шаралары жүргізу процесінде ақпаратты анықтап, 
ерте алынған ақпаратты қосу керек. Бұл дұрыс жэне өз уақтылы 
бақылау процедураларынан алынағн дәлелдерінің бағасын 
анықтау қажет.

Бақылау шараларының қорытынды сатыларында тексеруші 
субьектінің қызметі тереңдтіліп түсіндірілген аналитикалық 
проңедура бақылауын жүргізу үшін қажет жэне соңғы 
шешімдердің дұрыстығын анықтау керек.

Бақылауға қатысушылардың топтары тексеруші субьектінің 
қызметінің мэні туралы жеткілікті мәліметтер алғанына тексеру 
басқарушылары өзіне сенімді болуы керек.
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Бақылау ауқымын оның шекарасы анықтайды. Оған бақылау 
қамтыған уақыт пен обектінің саны енеді. Бақылау ауқымы 
бақылау шараларының мақсаттары мен міндетеріне, сондай-ақ 
қолданылған бақылау әдісіне тікелей байланысты. Бақылау 
ауқымын анықтағанда тексерісжетекшісі мыналарды бағалайды.

-қорытындысында бақылау шарасы мақсаты ұсынатын негізді 
пайдалы есеп бола ма;

-ұсынылатын ауқым мен тексеру әдістері бақылау шаралары 
мақсатына жету үшін жеткілікті ме.

-бақылау шараларын өткізу үшін мамандар мен материалдық 
ресурстар жеткілікті ме.

Бақылау шаралары бағдарламасында бақылаудың ауқымын, 
тереңдігі мен шекарасын тізімдеу жүргізіледі. ¥қсас мэліметтерді 
қорытынды есепте келтіреді. Бағдарлама мен есепте бүтін мен 
бөлшектің ара қатынасын, үйымды анықтау принциптерін, барлық 
дэлелдемелер көздерін жэне барлық сапалы мен басқа да 
проблемаларды түсіндіру қажет.

Критерий -  бұл бақылау обьектісі, ол туралы ұсыныстарға 
жауап беретіндігін анықтауда пайдаланылатын көрсеткіштер. 
Олар бақылау нэтижесін түсіну үшін жағдайлар қалыптастырады. 
Бақылау шаралары жоспарында дэл анықтаған критерийлерді 
пайдалану жүргізіледі. Критерийді таңдағанда ақыл-ойы, қол 
жетімді тексеріске экелетін шаралар жауапкершілік тудырады. 
Мүмкін болатын критерийлер мысалы, мыналар:

-заңмен анықталған немесе нормативтік актілермен немесе 
басшылар белгіленген;

-қабылданған әдістер негізінде дайындалған стандарттар 
немесе нормалар;

-мамандар пікірі;
-алдағы жылдарда тексеруші субьектінің міндеттері;
-ұқсас ұйымдар жеке сектордағы жұмыеы.

Бақылау процедурасының деңгейі маңыздылығы есептің 
формсымен, яғни уақыт жэне көлеміне байланысты. Осы 
процедураның нәтижесі жэне есептік ақпараттың талдауында 
автоматизация дэрежесі бағаланады.

Маңыздылық мәселелерін қарастыру маманданған бағаның 
нэтижесі болып табылады. Оған қаржылық есептіліктің

7.3. Бақылау дәлелдемесі мен ауқымы, критерийі

100



қолданушылары әсер етеді. Маңыздылық нақты есептілік 
жағдайда бағаланады. Сондай-ақ есеп сапасының жэне көлемі 
бұзушылық міндетті түрде қосылады.

Мемлекеттік шаруашылык субьектінің мемлекеттік комек 
алу барысында қаржылық есептілік бақылау жүргізіледі. Онда 
төмен маңызды деңгейде бекітіп қосса болады: жеке үйымды 
бақылауға қарағанда, шаруашылық субьектінің есептілігін қогам 
алдында, эр түрлі заңнамалық жэне нормативтік талаптар жэне 
мемлекеттік бағдарлама ақпаратында кіруге, мемлекеттік 
үйымдардың жэне олардың қызметтерін орындаған дұрыс.

Қаржылық аудитте қүжаттық дәлелдеу жэне басқа 
ақпараттар, ягни бақылау жүргізушілердің ой-пікірі табылған 
фактілерге немесе есептілік қүрылғандығы қорытындыларға 
негізделіп сүйенеді.

Дэлелдемелер адам еңбегі, күжаттық, куэлік және 
аналитикалық түрде жіктелуі мүмкін.

Адам еңбегінің дэлелдемесін тікелей тексерісте немесе жеке 
адамның немесе болған жағдайға байланысты нәтижесін 
бақылауға болады. Ондай дэлелдемелер баяндамаларда 
қүжаттандырылған суреттерде, диаграммада, картада немесе 
нақты образда бейнеленген болуы керек.

Куэлэндырылған дәлелдемелер сүрақ қою арқылы, 
эңгімелесіп немесе анкета жүргізу арқылы алады.

Аналитикалық дэлелдемелер өзіне есеп беруді, салыстыруды, 
ақпаратты бөліп, рационалды аргументтерді кіргізеді.

Қүжаттық дэлелдемелер -  жазбаша ақпараттардан түрады. 
Бүлар бастапқы қүжаттар бухгалтерлік есеп берулер, шот- 
фактуралар, контрактілер жэне т.б.

Бақылау шараларын жоспарлау кезінде оны жүргізу 
бағдарламасында оның алдында мақсат жэне қаралған 
тапсырмалар болу керек. Сондай-ақ дәлелдемелер көлемі 
бақылауға қорытындылар жасағанда жеткілікті болу қажет. 
Жүмыс қүжатарында жүмыс жүрғізілғені туралы дәлелдемелер 
міндетті түрде жүмыс орындалып біткеннен кейін сақталуы қажет. 
Жүмыс қүжатындағы есептілік жергілікті көлемде ақпаратты 
сақтап үстауы керек. Тәжірибе алған бақылаушыларға осыған 
дейін берілген бақылауға араспаған, оның негізінде дәлелдемені 
анықтауға, сондай-ақ керекті қорытындылармен оның ойын 
бақылаушылар жасағандығына түсініуге мүмкіндік береді.
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7.4. Дәлелдеме базасын қүру әдісі

Алға қойылған мақсатқа жету үшін, яғни айғақтық 
дәлелдемелердің әдістемесі оның сараптамаларының әдісі мен 
деректерді жинауды талап етеді. Бұл әдістеме орындалуы қажетті, 
істі айқындай алатын бір бақылаулы тексеру немесе бір тұрпатты 
топтағы тексеру шін әзірленіп, іске қатысты білікті, көлемі 
жөнінен маңызды, саньі жағынан жеткілікті айғақ алу үшін 
әзірленеді. Әдістеме бақылау жүмысының мазмүнын біріктіріп 
қана қоймай, оның шегін де белгілейді.

Бақылау шарасының мақсаты, оның көлемі мен эдістемесі 
бір-біріне тығыз байланысты болғандықтан, одан жеке бөліне 
алмайды. Бақылау шарасын үйымдастыру әдістемесі өте тиянақты 
эзірленуі тиіс, ойткені бақылаудың ықпалды жүйесі есеп беру мен 
сарап жинау мерзімін қысқартып, тікелей тексерудің көлемін, 
салмағын жэне деректерінің сенімділігін арттырады. Керісінше 
бақылауды нашар үйымдастыру деректемелерді қайта-қайта 
тексеруге жэне шаруашылық жүргізуші субектіден тыс жерлерден 
дэледемелер іздеге мәжбүр етеді.

Дэлелдемелер іске нақты қатысы бар, өте жеткілікті болуы 
қажет. Олар тексеру қорытындысын жеткілікті дәрежеде растай 
алатын болуы қажет. Қорытындының салмақтылығына көз жеткізе 
алатындай дәлелдемелер жеткіліктілігін анықтау орынды. Оның 
жеткіліктілігін анықтау үшін соған сәйкесті статистикалық әдісті 
қолдануға болады. Қорытындыны қолдау үшін қажетті дәлелдеме 
егер ол логикалық, қорытындыға орай ақылға сыйымды болса, іске 
қатысы бар деп саналады.дәлелдеме фактілерге сәйкес, нақты 
болса, ол қажетті деп есептеледі.

Арнаулы әдебиеттерде дәлелдемелер талапқа сэйкес деп мына 
жағдайда ұйғаруға болады:

- зор сенімге ие үшінші жақтан алынған дәлелдемелер, 
тексерілуші шаруашылық субьектіден алынған деректемелерден 
гөрі шындыққа сәйкес, нақты болады;

- ішкі бақылаудың нәтижелі жүйесі жағдайында алынған 
деректемелер бақылау элсіз немесе жоқ жерден алынған 
деректемлерден гөрі сенімдірек болады;

қадағалаудан, есептесуден, тексеруден, бақылау 
сараптамасынан тікелей алынған дэлелдемелер басқадан 
алынғаннан гөрі анық болады;
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- құжаттардың алғашқы нұсқалары көшірмеден гөрі бірінші 
дәрежедегі нақты дэлелдемелер болып есептеледі,

- белгілі бір адам пікірін ашық айта алатын жағдайда алынған 
куәгерлік көрсетуі, пікірін ашық айта алмайтын адамнан алынған 
куәліктен гөрі маңызды айғақ болып табылад;

- кереғар пікірі жоқ, бірақ, тексерілетін обьекті туралы кең 
көлемде ақпарат білетін адамнан алынған куәгерлік көрсетуі, 
керісінше кереғар пікірі бар, эрі жекеленген ақпараты бар адамнан 
алынған ақпараттан гөрі сенімдірек болады.

Қаржылық бақылауды өткізу кезінде тексерілуші субьектінің 
бухгалтерлік есеп беруінің нақтылығы -  ең жиі зерттелетін мәселе. 
Оның қорытындысы жонінде негізделген пікір айту үшін, бақылау 
үрдісі кезінде жеткілікті мынандай дәлелдемелер жинақтау қажет:

- бухгалтерлік есеп айналымын жэне сальдосын корсететін 
есептерін сенімділік үшін тиянақты тексеру;

- сраптық үдерс;
- ішкі бақылаудың қүрылымын (тест) тексеру.
Дэлелдемелер алу үшін әдістерді таңдау кезінде, қаржылық

ақпарат елеулі бүрмалануы мүмкін екенін ескеру қажет.
Нақты жағдай деректемелердің жеткілікті екенін ішкі бақылау 

жүйесінің багасы мен бақылаудың тиімсіз жағдайында анықтай 
алады. Негізделген эділ қорытынды жасау үшін жеткілікті 
көлемде сенімді дэлелдемелер жинақтау қажет. Дәлелдемелердің 
жеткілікті екенін анықтау мынаган байланысты:

- бақылау сатысының тэуекелі, яғни тексерушінің теріс шешім 
қабылдау мүмкіндігі;

- тексерілуші субьектідегі қызметкерден тікелей алынған 
куэліктемеден гөрі, шындыққа жақын тәуелсіз адамның 
куәліктемесінің болуы;

- ішкі жүйесінің деректері негізінде алынған дэлелдемелер ішкі 
бақылау жүйесінің лсагдайынан алынган дэлелдемелерден 
нақтылау болады;

- эртүрлі кісілерден алынған дэлелдемелерді пайдалан отырып, 
жасаған қорытындыларды салыстыру мүмкіндігі.

Дэлелдемелерді алуга пайдалануы мүмкін болатын 
бағдарламаны жоспарлап, әзірлеген кезде эртүрлі эдістердің 
көлемі қиын екенін ескрген жөн. Ол үшін келесі эдістер 
қолданылады:
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Бақылау обьектісінің арифметикалық есепшотын тексеру 
(қайта есептеу). Бұл эдіс тэуелсіз есеп айырудың орындалуымен, 
бухгалтерлік жазбалармен жэне құжаттар деректемесінің 
математикалық дэлдігін тексерумен қорытындылады. Қата 
есептеу, іріктеу жолымен жүзеге асады.

Түгендеу -  тексерілуші субектінің бар мүлкі туралы нақты 
ақпарат беретін эдіс, сондай-ақ мүліктердің жағдайы мен жобалы 
құны туралы ақпарат береді. Түгендеуге шаруашылық субектісінің 
мүлкі ғана емес, оның қаржылық жағдайы да жатады. Бақылаушы 
түгендеу өткізудің үдерісін қадағалауға құқығы бар. Ондай 
қадағалау бухгалтерлік есеп жүйесінің сенімділігін багалауға жэне 
ішкі бақылау жүйесінің ықпалды болуына көмектеседі. Түгендеуді 
өткізуді бастау үшін мыналар қажет:

- мүлік пен қаржылық жағдайды анықтауға бұрын қаншалықты 
түгендеу өткізілгенін анықтау;

- брын откізілген түгендеу бойынша бухгалтерлік құжатарды 
тексеру;

- тізімдемемен жэне ТМҚ анықтау;
- қымбат тұратын ТМҚ анықтау;
- ТМҚ есептеу жүйесі мен ішкі бақылау жүйесін сараптау 

өткізіп, оның жүйесінің элсіз тұстары мен күшті жақгарын 
анықтау қажет.

Түгендеу өткізуді бақылаған жағдайда, тексерушіге мынаны 
ескеру керек:

- бақылау құралдарының бақылауды өлшеуді өткізуде (өлшеу, 
қайта есептеу) сенімділігін тексеру үшін оған қатысу керек;

- ескірген, пайдаланылмайтын немесе аз колданатын ТМҚ бар- 
жоғын зерделеу қажет;

- үшінші адамға тиісті сақталмайтын, сақталса ол қойма 
есебінде, бухғалтерлік баланс есебінде бөлек көрсетілгенін 
тексеру қажет;

- нақты дебиторлық жэне несиелік қарыздарды зерделеу қажет.
Сонымен бірге мыналарды салыстыру ұсынылады:
- нақты бар ТМҚ деректері;
- ТМҚ есептік жазба деректеріндегі нақты қоры.

Жеке шаруашылық операцияларының есеп ережелерін 
сақтауын тексеру. Бұл эдіс бухгалтерия орындайтын есеп 
жұмыстарын бақылауға мүмкіндік береді.
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Растау. Есептегі қаржының нақты қалдығын есептеудегі 
ақпаратты алу үшін, сондай-ақ, есеп айырысу есебі, дебнторлық, 
кредиторлық қарыздар туралы тәуелсіз үшінші жақтан жазбаша 
растама алу қажет. Қажет болған жағдайда, тексерушілер растау 
үшін сүраныс жіберілген үшінші жақпен байланыс орнатуы 
мүмкін. Егер үшінші жақтан алынган ақпарат тексерілуші 
субектінің есептік деректерінен алшақ болған жағдайда, 
қайшылықтарды айқындау мақсатында қосымша үдерістерді 
пайдалану қажет.

Шаруашылық жүргізуші субьектінің баешылары мен 
қызметкерлеріне жэне үшінші жаққа тексерудің барлық 
кезеңдерінде ауызша сүрақ қоюға болады. Ауызша сұрастырудың 
қорытындысы хаттама түрінде немесе сұраушы мен 
сұрастырылған адамның аты, жөніғ тегі көрсетілген қысқаша 
конспект түрінде жүргізілуі қажет. Белгілі бір тұрпатты сұрастыру 
жүргізу үшін жауаптары жазылып отыратын сұрақтар тізімі 
көрсетілген бланкі дайындау керек. Ауызша сұрастырудың 
қорытындысы тексерудің басқа жұмыс құжаттарына тіркеледі.

Құжатгарды тексеру. Қүжатты ақпарат не ішкі, не сыртқы 
болуы керек немесе, кейде біруақытта ішкі және сыртқы болады. 
Тексерілуші субьектінің өңдеген жэне әзірлеген құжаттары ішкі 
болып табылады. Оларға сенім дэрежесі құжаттарды өңдеген жэне 
әзірлеген ішкі бақылау құралдарының сенімділігіне байланысты. 
Үшінші жақ дайындап, шаруашылық жүргізушіге берген құжаттар 
дэлелдірек болады.

Қүжаттардың тексерудің мэнісі сол, тексеруші белгілі бір 
құжаттың шынайлығына көзі жетуі тиіс. Ол үшін нақты
операңияның бухгалтерлік есебін таңдап алып, осы операңияны 
корсететін, оның анықтығын жэне орындалуының қажеттіліғін 
растайтын алгашқы қүжатқа дейін мұқият қарау қажет.

Қадағалау. Шарушылық операциясының бухғалтерлік шотта 
көсетілуін жэне қорытынды корреспондентік есептің қаралуын, 
еондай-ақ синтетикалық тіркелім мен сараптық есептің
көрсетілуін, алғашқы құжаттарды іс жүзіндегі тексеру барысы 
қадағалау деп түсініледі. Қадағалау тексерілуші субектінің
қүжаттарында көрсетілген бір түрпатты емес жағдайлар мен 
оқиғаларды зерделеуге мүмкіндік бееді. Қадағалау үдерісі
қолданылуы тиісті операцияны белгілеу кезінде корреспондентік 
шоттың біртұрпатты емесе екеніне назар аударып, сараптық
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шотты кредиттік айналымның сараптық шотын, тізімдемелерді, 
есеп беруді, Бас кітапта көрсетілген синтетикалық шотты зерделеу 
ұсынылады.

Талдаулық үдеріс. Талдаулық үдеріс деп, тексерілуші 
субьектінің шаруашылық қызметіндегі бухгалтерлік есепте дүрыс 
көрсетілмеген маңызды қаржылық жэне экономикалық 
көрсеткіштердің қателері мен бүрмалауын анықтауды жэне 
алынган ақпаратты бағалау мен сараптауды түсінуге болады. 
Таладулық үдерістің, түрлеріне жататындар:

- эртүрлі кезеңдердегі шоттагы қалдықтрды салыстыру;
- қаржы жоспары көрсеткіштерін бухгалтерлік есеп беру 

көрсеткіштерімен салыстыру;
- есеп берудің эртүрлі баптарының қарым-қатынасын бағалау 

мен оларды откен кезеңнің деректерімен салыстыру;
тексерілуші субьектінің қызметіндегі қаржылық 

көрсеткіштерді экономиканың сондай саласының орта 
көрсеткіштерімен салыстыру;

- қаржылық және қаржылық емес ақпараттар.
Баланыстың баламасын дайындау. Дайын өнімнің шынайы 

жэне толық көрсетілгені туралы дәлелдеме алу үшін бір өнімге 
жүмсалатын материал мен жүмсалған шығынның балансын жасау 
қажет. Шикізаттың, материалдардың жэне өнімнің барлық 
шығынның балансы мөлшері шығыннан ауытқуды анықтауға 
мүмкіндік берсе, қаржылық қорытындыны есептеудің 
анықтығына көз жеткізеді.

Бақылау үдерісінің қорытындылары туралы түсініктеме, 
жоспарлауы корсетілген хаттамалары, кестелері, бланк түріндегі, 
сондай-ақ, ішкі бақылауды үйымдастыру мен бухгалтерлік есеп 
қойылымын бағалау жэне зерделеу туралы жазбалар түрінде 
толтырылған жэне жиналған дәлелдемелер тексерушің жүмыс 
қүжаттарында көрсетіледі. Алынған дәлелдемелер бақылау 
шараларының қорытындылары туралы есеп беруде 
пайдаланылады.

7.5. Дәлелдеме алу көздерінің жіктемесі

Дэлелдемелердің сапасы оның шыққан көздеріне байланысты. 
Дэлелдемелер (ақпараттық дәлелдемелер) алу көздері мынадай 
болады:
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- шаруашылық субьектісімен үшінші жақтан алынған алғашқы 
кұжат;

- бухгалтерлік есептің тіркелу кітабы;
қаржылық -  шаруашылық қызметінің сарабының 

қорытындысы;
- қызметкерлер мен үшінші жақтың ауызша айтқан сөздері;
- шаруашылық субьектісінің қүжатарын салыстыру және осы 

қүжаттарды үшінші жақтың қүжаттарымен салыстыру;
-қызметкерлер өткізген тексерілген субьектінің мүліктерін 

түгендеу қорытындысы;
- бухгалтерлік есеп беру.

Ақпараттар көзі тексерушілер жпнақтаған бақылау осы 
жағдайдағы деректері берілген алғашқы қүжаттардан және үшінші 
жақ берғен деректерден түрады. Оның ішінде шаруашылық 
операциясын зерттегенде тікелей алынған дэлелдемелер ең құнды 
болып саналады.

Тексерушілер жинаған деректер. Мүндай деректерді 
тексерушілер өлшем жүмыстарын орындап, туралай қадағалау 
қорытындысы арқылы алады. Сауалдама, алдын ала жоспарланған 
эңгіме туралай қадағалау жэне есеп айырысу тэрізді әдістер 
осындай деректерді жинауға мүмкіндік береді. Осы әдістер мен 
эдеттердің жоспарлануы мен қолданылуы осы деректердің 
жеткілікті, нақты жэне іске қатысы барлығын, яғни даусыз 
дәлелдемелер екенін растайды.

Тексерілуші шаруашылық жүрғізуші субьектінің жинаған 
деректері. Тексерілуші субьектінің озі жинаған деректері 
дэлелдеме ретінде пайдалануға болады. Ол деректердің 
салмақтылығы мен сенімділігін тікелей тексеру арқылы тексеруге 
болады. Егер бақылауды тексеру кезінде деректердің қателігі 
ашылса немесе жеткілікті, нақты іске қатысты дэлелдемелердің 
салмақтылығы, сенімділігі жөнінде деректер алу мүмкін болмаса:

-басқа көздерден дэлелдемелер іздеуге;
- сондай деректерді пайдалану мүмкіндігінен айыру үшін, 

бақылау шараларының мақсатын қайта қарауға;
- негізделмеген үсыныстар мен қорытындылардан сақ болып, 

деректерді пайдалана отырып, оган байланысты шектеу туралы 
есеп беруде ол туралы айқын көрсету қажет.

Үшінші жақпен берілген деректер. Дэлелдемелер үшінші 
жақпен де көрсетілуі мүмкін. Кейбір жағдайда мүндай деректерді
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арнаулы мамандарды шақырып тексереді. Үшінші жақ ұсынған 
деректерді пайдалану, тексеру қорытындысын қалыптастыру 
маңызды болуына байланысты.

Компьютер жүйесінен алынған деректердің салмақтылығы 
мен сенімділігі. Егер бақылау шарасының қорытындысын 
қалыптастыру үшін компьютер жүйесінен алынған деректер 
пайдаланылса, дэлелдемелер ісіне қатысты жеткілікті, нақты әрі 
салмақты, сенімді деректер жпнау қажет. Ондай деректерді берген 
бақылау жүйесінің ықпалдылығын немесе ондай деректердің 
салмақтылығы мен сенімділіғі бүрын анықталғанын айқындау 
қажет. Егер бүрын мүндай жүмыстар орындалган болса, онда оған 
дәлелдеме ретінде қарауға болады. Олай болмаған жағдайда, 
компютерден алынған деректердің салмактылығы мен 
сенімділіғін тікелей тексеру қажет.

Жаңа бақылау шарасын жоспарлағанда бүрынғы тексеру 
қорытындыларына жеткілікті негізде сенімді қалыптастыратын 
үдерістердің орындалуын алдын ала қарау керек. Бүрынғы 
тексерушілердің жүмысы мен есептерін қарап жэне сүрастыру 
жүргізіп, олардың тэжірибесімен танысып, ол тексерушілердің 
тэуелсіз жэне кэсіптік шеберліктеріне дәлелдемелер алуға болады. 
Сондай-ақ жүмыс қүжаттарымен, бақылау жоспарларымен, есеп 
беруімен таныса отырып, олардың бүрынғы жүмыстарының 
қаншалықты жаңа талапқа сай екендіғін анықтау орынды.

Жалпы алғанда, бастапқы деректерді жіктеу мен жинақтау 
қажетті дәлелдемелердің көлемін дүрыс анықтауға, бақылау 
шарасын өткізудегі белгіленген мақсатқа жетуге мүмкіндік береді.

7.2 Экономикалық субьектінін ішкі бақылауын
бағалау жүйесі

Бақылау шарасын оңтайлы жоспарлау мен оны өткізудің 
бағдарламасын әзірлеуде тексерілетін экономикалық субьектіде 
қаржылық-шаруашылық қызметін тексеретін өзінің ішкі 
бақылауы жолға қойылғандығы жөнінде талдауының болуы өте 
маңызды.

Экономикалық субьектінің лауазымды қызметкері мен 
мемлекеттік жоспардың орындалуына жауап беретін адам өз 
жақтарынан басшылықпен тиімді ішкі бақылау жүйесін эзірлеп, 
нақты жүзеге асыруға тиісті жэне жауапты. Басшылық жағынан
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кең мағынада түсінгенде, бақылау жүйесі шара доспары мен ісін, 
әдістері мен бақылауды жүзеге асырудың үдерістерінен өзіне 
қосып, жүмыс барысының мониторингісін жэне есеп беруін, 
жеткен қорытындысының өлшем жүйесін де бірге атқарады.

Тексерілуші субьектіде басшылықпен өткізілетін ішкі 
бақылау, әдетте, мына аспектілерге сүйенеді:

Бағдарламалы операциялар. Бағдарламалы операцияларды 
бақылау жүмысы оның басшылары алға қойған мақсаттарына 
жету үшін енгізген саясат пен үдерістерді өзіне қосады. Мүны 
тексерушілерге дүрыс түсіну шаруашылық субьектісінде 
жүргізілген жүмыстарды бағалауға немесе өндіріс көлемі мен 
жүмыс көлемін қүрайтын бағдарламаны дұрыс бағалауға 
көмектеседі.

Деректердің салмақтылығы мен сенімділігі. Деректердің 
салмақтылығы мен сенімділігін тексеру, есеп беруде дұрыс 
ашылып, сақталып, талап етілген уақытта берілетіндей 
етіпбпасшылық енгізген саясат пен үдерістерді өзіне қосады. 
Бақылаудың мұндай жүйесі жұмыстың дұрыс жүргізілумен жэне 
сенімді ақпарат жеткізумеи басшылықты қамтамасыз етіп, оның өз 
ісіне сенімді болуына мүмкіндік береді. Істі бұлай түсіну 
тексерушіге жиналған деректер сенімсіздігі туралы тәуекелді 
дұрыс бағалап, соған сәйкес деректерді тексеру жоспарын құруға 
көмектеседі.

Ресурстардың сақталуы. Ресурстардың сақталуын бақылау 
басшылары енгізген ресрстардың сақталуын, бүлінуден, кемуден 
және дұрыс қарамадан қорғайтын үдерістері мен саясатын өзіне 
қосады. Бақылаудың бұл жүйесін түсіну істің үнемділігін, 
ұтымдылыгын тексеруді жоспарлауға көмектеседі.

Басшылық жагынан бақылауды түсінуі, бақылау 
шараларының жоспарына ықпал ететіндігін мысалға алалып 
қарайтын болсақ:

1.Мақсаттары: дұрыс бақыланбайтын қызмет аспектілері мен 
бағдарламалары жұмыстың тоқтауының өте жоғары тәуекеліне ие 
болады. Сондықтан бақылау шараларын жоспарлағанда осыларға 
ерекше назар аударған жөн.

2. Көлемі: кейбір бөлімшелердің жұмысын дұрыс бақыламау, 
тексерушілердің кейін күшті тек осы бөлімшеге ғана 
жұмылдыруға мэжбүр етеді.
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3. Әдістеме: бакылаудың тиімді жүйесі сараптау мен деректерді 
жинауы күжаттардың салмақтығы мен сенімділігін тікелей 
тексеру көлемін шектеуі мүмкін. Керісінше, бақылау жүйесінің 
тиімсіздігі деректерді тікелей тексеруге немесе қажетті деректерді 
тексерілудегі субьектіден тыс жерден іздеуге тура келеді.

Бақылау сүрақтары:
1. Бақылаушы обьектінің қызметін түсіну үшін не қажет
2. Тексеруші субьект қызметінің нәтижесі мен қаржылық 
жағдайына қандай факторлар әсер етеді
3. Дэлелдеу базасын қүру үшін пайдаланылатын ақпарат көздері 
не болып табылады
4. Ревизия жэне аудит жүргізгенде тексеруші субьектінің іттткі 
бақылау мэліметтеріне сүйенуге бола ма

ОБСӨЖ тапсырмалары:
1. Түрақты файлдар қүрамына қандай ақпаратты енгізу 
үсынылады
2.Бақылау обьектісінің ауқымы мен критерийі қалай анықталады
3. Тексеруші жеткілікті сенімділікті қамтамасыз ету үшін 
қаржылық есептің бүрмаланған мэліметтерінсіз қандай 
шараларды алдын ала қарастырады
4. Іскерлік мәліметтерді зерделеу мен қүжатты бақылаудың 
әдістері
СӨЖ тапсырмалары:
1. Тексерілуші субьектің қызметінде экономикалық 
көрсеткіштерге эсер ететін факторлардың жіктелуін зерттеңдер
2. Бақылау шараларын өткізуде дәлелдемелертүрлерін, кезеңдері 
мен тэсілдерін бейнелейтін сызба қүрастырындар
3. «Бақылау шараларын өткізу әдістемесі» тақырыбына реферат 
немесе баяндама дайындау

Тестгер:

1. Аудитордың міндеттері неде?
1. Қүжаттарды сақтау, қүпияны сақтау, талаптарды орындау, 
сәйкессіздікті хабарлау
2. Қүжаттамаларды сақтау, талаптарды орындау, аудит жоспары

110



3.Талаптарды орындау, сәйкессіздіктерді хабарлау, кұпияны 
сактау
4. Құжаттарды сақтау, кұпияны сақтау, талаптарды орында
5. Келісімшарт, жоспарды жасау, аудиторлық субъектіге талаптар 
қою

2. ҚР-да ХАС қашан қабылданды?
1. 2000 ж. мамырында
2. 2000 ж. сәуір айында
3. 2000 ж. наурыз айында
4. 2001 ж. наурыз айында
5. 2002 ж. наурыз айында

3. Ауднтте қадағалау бірліктерін анықтау нені білдіреді?
1. Статистикалық және қаржылық есеп берулерді
2. Бухгалтерлік есептің участігін немесе бөлімін
3. Қаржылық жэне басқарушылық есепті
4.Бастапқы кұжаттарды, есептік регистрлерді (тіркелімдерді)
5. Карточкаларды, кітаптарды

4. Аудитордың жұмыс стандарттарын анықтайтын шартты 
көрсетініз.
1. Ауднторлық тексеруді жүргізудің негізгі ережелері
2. Негізгі аудит қағидалары
3. Аудиторлық дэлелдеулер
4. Аудиторлық қорытындылар түрлері
5. Аудиторлық процедуралар тәртібі

5. Қандай кәсіпорын міндетті аудитке жатады.
1. Банктер, сақтандыру үйымдары, табиги монополия субъектілері
2. Банктер, нан дайындайтын кәсіпорын, сақтандыру үйымдары
3. Банктер, сақтандыру үйымдары, біріккен кәсіпорындар, табиги 
монополия субъектілері, нан пісіретін кәсіпорын
4. Кредит үйымдары, біріккен кәсіпорын

6. БЕС-тің қандайы ескереді.
1. «ТМҚ»№7 БЕС кезең шыгындарына жаткызады
2. «ТМҚ» №7 БЕС ТМҚ-ны сатып апу бойынша шығындарға 
жатқызады
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3. «ТМҚ» №7 БЕС ТМҚ-ның өзіндік құнына жатқызылады
4. «Табыстар» №5 БЕС кезең шығындарына қатысты
5. БЕС 1

7. Қамту дәрежесі бойынша ннвентарнзация нешеге бөлінеді?
1. Толық және бөлшекті
2. Жоспарлы және кенетті
3. Жалпылама жэне таңдамалы
4. Мерзімді және мерзімсіз
5. Еркінді жэне қысым жасалуы

8. Аудитор кұжагтамасы қалай жіктеледі?
1. Есептілік,есептен тыс жэне аналитикалық
2. Клиент құжаттарының көшірмелері, аудитор жинаған құжаттар 
жэне клиентпен жазысқан хаттар
3. Клиент кұжаты, есептік жэне есептен тыс
4. Аудитор жинаған құжат, клиентпен жазысқан хат
5. Нормативтік база, клиент құжаттары жэне клиентпен жазысқан 
хаттар

9. Аудиторлық тексеруді ұйымдастыру мен әдістемесінің 
негізгі ережесі қандай.
1. Нормативтік база, пэндік сала, клиентпен жазысқан хат
2. Клиент құжаттарының көшірмесі, аудитор құжаттары, 
клиентпен жазысқан хаттар
3. Нормативтік база, пәндік сала, есеп бөлімдерін тексеру 
эдістемесі, есептеуіш техниканы пайдалану
4. Нормативтік база, пэндік сала, есеп бөлімдерін тексерудің 
эдістемелері
5. Нормативтік база, пәндік сала, есептеуіш техниканы пайдалану

10. Аудиттік жоспарлаудын принциптері қандай?
1. Анықтылық, тиімділік, объективтілік
2. Тиянақтылық, тиімділік, объективтілік
3.Тиянақтылық, тиімділік, принңиптілік
4. Тиянақтылык, құпиялылық, құзыреттілік
5. Объективтілік, құпиялылык, құзыреттілік
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11. Аудиторлық қорытындының енгізбелі бөлігінде не 
бейнеленеді?
1. Адресат, кұжаттар тізбесі
2. Тақырып, клиент пен аудитордың жауапкершіліктері
3.Тақырып, адресат, аудитордың жауапкершілігі
4.Тақырып, адресат, кркаттар тізбесі, екі тараптың жауапкершілігі 
туралы бекіту
5. Адресат, клиент пен аудиторлық фирмалардың 
жауапкершіліктері

12. Аудитордың міндеттері неде?
1. Құжаттарды сақтау, құпияны сақтау, талаптарды орындау, 
сәйкессіздікті хабарлау
2. Құжаттамаларды сақтау, талаптарды орындау, аудит жоспары
3. 'Галаптарды орындау, сәйкессіздіктерді хабарлау, кұпияны 
сактау
4. Құжаттарды сақтау, кұпияны сақтау, талаптарды орында
5. Келісімшарт, жоспарды жасау, аудиторлық субъектіге талаптар 
қою

13. Аудитте қадағалау бірліктерін анықтау нені білдіреді?
1. Статистикалық және қаржылық есеп берулерді
2. Бухгалтерлік есептің участігін немесе бөлімін
3. Қаржылық жэне басқарушылық есепті
4. Бастапқы кұжаттарды, есептік регистрлерді (тіркелімдерді)
5. Карточкаларды, кітаптарды

14. Аудитордың жұмыс стандарттарын анықтайтын шартты 
корсетініз.
1. Аудиторлық тексеруді жүргізудің негізгі ережелері
2. Негізгі аудит қагидалары
3. Аудиторлық дәлелдеулер
4. Аудиторлық қорытындылар түрлері
5. Аудиторлық процедуралар тәртібі

15. Шаруашылық субъектінің нақты аудиторлық бірынғай 
ықпалын қалай анықтайды?
1. Аудиттің жүмыс багдарламасы
2. Аудиттің халықаралық стандарттары
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3. ¥лттықаудиторлық стандарттары
4. Фирма ішіндегі аудиторлық стандарттары
5. Аудитті жүргізу келісім шарттары. тексеруге

%
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8.1 Республикалық және жергілікті бюджеттің қаржыларын 
пайдаланудың аудиті
8.2 Мемлекеттік басқару органдарындағы ішкі бақылау 
жүргізу тәртібі
8.3 Мемлекеттік мекемелердегі қаржылық есеп беруді тексеру 
ерекшілігі
8.4 Қазақстан Респубубликасы Есеп комитеті қызметін 
жетілдіру
8.5 Қаржылық мен Мемлекеттік сатып алу Комитеті: 
қүқықтық негіздері және басқа оргаидармен озара әрекет ету 
тәртібі

8.1. Республикалық және жергілікті бюджеттің қаржыларын 
пайдаланудың аудиті

Мемлекеттік қаржылык бақылау органдарына мемлекеттік бюджетті 
құру жэне пайдалану мен байланысты негізгі қызметтер кіреді. 
Республпкалық бюджеттің қаржыларын пайдалануды бақылауын 
ҚР Қаржы Министрлігінің қаржылық бақылау комитеті жэне оның 
аумақтық бөлімшілері жүргізеді, олар бақылау обьектісінің 
қызметтеріне ҚР бақылау функциясының заңымен сәйкес келеді. 
Бақылау жүргізуде, Комитет жэне оның аумақтық бөлімшелері ҚР 
Конституцнясы, Азаматтық кодекс, Әкімшілік қүқық бүзушылық 
туралы кодекс, салық кодексі, ҚР заңнамаларын, Қазақстан 
Республикасы Үкіметі жэне Президент актісін, басқа да 
нормативтік қүқықтық актілерді, Комитет туралы Ережені, 
қабылданган стандарттар, бекітілген ережелер, сонымен бірге 
сәйкес келетін бақылау багдарламасын қолданады.

Мемлекеттік ревизиялық бақылау органы қызметінің негізгі 
багыты республикалық жэне жергілікті бюджеттерге бақылау 
жүргізгенде ревизиялық жэне тақырыптық тексеріс барысындагы 
заңдылықты сақтау, жасалган қаржылық жэне шаруашылық 
операцияның бекітілуі, олардың бақылауы субьект есептемесінде 
жэне есепте дүрыс көрсетілуі, сонымен бірге олардың қаржылық 
жагдайы мен мемлекеттік үйымдардың экономикалық тиімділігін, 
кәсіпорын жэне мекеменің қолдануын көрсету болып табылады.

8. Тақырып. Мемлекеттік сектордағы қаржылык аудит
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Қазақстан Республикасы қаржы Мннистрлігінің қаржылық 
бақылау мен мемсатып алу Комитетінің негізгі мақсаты мыналар 
болып табылады:

- республикалық бюджетте ішкі бақылауды орындау және 
жергілікті бюджетте сыртқы бақылаудың орындалуын жүзеге 
асыру;

- жүйелі тексерудің дұрыс құрылуымен, республикалық 
бюджеттен қаржыландыратын, мемлекеттік мекемелердің 
қаржыландыру жоспарын (шығындар сметасы) бекіту, бюджет 
қаржыларын мақсатты пайдалану мен бірге бюджет қарыздарын 
жэне республикалық бюджет бағдарламасының тиімділігі;

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен тартылған 
мемлекеттік жэне мемлекеттік емес қарыздарын мақсатты 
қолданылуына бақылау жүргізу;

- мемлекеттік кэсіпорындардың таза табыс үлесін тиісті 
бюджеттерге толық жэне уақтылы аударуы мен шаруашылық 
серіктестіктердің табысты мемлекет үлесіне, ал Акңионерлік 
мемлекет акция пакетіне қоғамдардың дивиденд есептелуіне 
бақылау жүргізу;

- республикалық жэие жергілікті бюджеттердің орындалуына 
ішкі бақылау мен сыртқы бақылау әдістемесін жэне әдістеме 
ғылымын жетілдіру.

Мемлекеттік мекемелер мен республикалық және жергілікті 
бюджеттердің қаржыларын пайдалану бойынша ұйымдардың 
мерзімді тексеруін жүргізу Қазақстан Республикасы қаржы 
Министрлігінің қаржылық бақылау Комитетінің жарлығымен 
анықталады.

Ревизия мен тексеріс, Комитеттің ревизиялық бақылау 
жұмысының жоспары бойынша жэне оның аумақтық бөлімшелері, 
сонымен бірге қылмыстық іздестіру мүшелерінің мемлекеттік 
мекемелерде бюджет қаржыларын пайдаланудағы бұзушылық 
дәлелдер бойынша бақылау жүргізу қаулысы негізінде жүзеге 
асырылады. Ревизиялық бақылау жұмысының жоспарында 
бақылау обьектісі, орындаушылар, мерзімі аяқталу формасы 
нақты көрсетіледі.

Комитет жэне оның аумақтық бөлімшелерінің бақылау жүргізуі 
үшін тақырыбы көрсетілген жаргы мен обьект атауы және 
Комитет пен оның аумақтық бөлімшелері шығарған жарғы 
бақылау жүргізуді тіркейтін журнал тіркеуіне тіркеледі жэне оның
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жүргізу мерзімі шығарылады. Сырткы бюджеттік үйымдарға 
тексеріс жүргізілген жагдайда міндетті түрде Қазақстан 
Республикасы бас прокуратурасы мен оның аумақтық 
мүшелеріндегі қүқықтық статистика жэне ақпарат орталығына 
тіркеуге жатқызылады.

Бақылау жүргізу мерзімі аумақтық басқарма Комитетінің 
бүйрығымен бекітіледі. Бақылау жүргізу мерзімі дәйекті 
себептермен Комитет басшылығымен немесе оның аумақтық 
бөлімшелерімен үзартылуы мүмкін. Ол үшін тексеруші Комтиет 
немесе оның аумақтық бөлімше басшылығы атына мерзімді үзарту 
үгтіін жазбаша дәйектеме беруі керек. Бақылау мерзімінің 
үзартылуына бүйрық шығарылады. Бүл туралы тексерушілер 
бақылау обектісінің басқарушысына хабарлауы керек. Бақылау 
аяқтау мерзімі болып, бақылау актісіне қол қойған мерзім 
саналады.

Бақылау жүргізу алдында бақылаушы ревизор бақылау 
обьектісінің басшысына ревизия жүргізу туралы бүйрығын 
көрстеді. Бақылау обьектіснің басшысы бақылаушы ревизорға 
бақылау жүргізуіне тиісті жағдайлар жасауға, қажетті көлемді 
жүмыс орнымен, сонымен бірге бақылау жүмысын жүзеге 
асыруына қажетті толық ақпаратпен қамтамасыз етуі міндетті.

Бақылау обьектісінің басшысы қажетті қүжаттарды бермеген 
жағдайда немесе бекіткен масштабы мен мерзімде бақылауды 
жүргізуге кедергілер туған жағдайда, бақылаушы ревизор 
жазбаша түрде Комитет немесе аумақтық бөлімшелер 
басшылығына хабарлама жасайды. Бір мезгілде тексеруші 
бақылау обьектісінің бас тартқаны туралы акт толтырады, онда 
уақыты, мерзімі, орны және қүқыққа қарсы іс-әрекет істеген 
лауазым түлғасы көрсетіледі.

Комитет іске асыратын тексерісті қойылган тәртіппен жүрғізуге 
тиіс, оларға мынадай элементтер жэне шаралар енгізілуі мүмкін:

1. Бақылау алдында, бақылау обьектісінің басшылығына 
жарғыны көрсеткеннен кейін, тексеруші кассаны жэне ақша 
қаражаттарымен ТМҚ инвентаризациясын сақталуын тексеру 
мақсатында қойма жайын мөрмен жабады. Бүл жүмыстың 
нәтижесінде арадағы акті жасалады, ол кейінірек обьект 
тексерушінің бақылау акті жинағында ескерілуі тиіс.

2. Бухғалтерлік есептің бақылау обьектісінде жоқтығы немесе 
дүрыс емес жүргізілуі туралы актіні, қайта қүруға жатқызылатын



бухгалтерлік қркаттар тізімімен бақылаушы ревизор жасайды 
және жазбаша түрде Комитет немесе аумақтық бөлімшелер 
басшылығына қайта қүруға қажетті мерзімнің көрсетілуімен 
баяндалады. Бақылау ревизиялық жүмыстың жоспары бойынша 
ақпараттың көрсетілу мерзімінің өзгеруі Комитетпен бухгалтерлік 
есеп кезеңі жэне бақылау жүргізу мерзімінің есептелуімен 
бекітілді. Комитет пен аумақтық бөлімше басшылыгы бақылау 
обьектісінің басшылыгына бухгалтерлік есепті қайта қүру мен 
оның көрсетілген аяқталу мерзімі туралы жазбаша нүсқау 
жібереді. Бақылау обьектісінде бухгалтерлік есеп қайта 
қүрылғаннан кейін бақылау жүргізіледі.

3. Егер, бақылау жүргізуде, бақылау обьектісінің басқа да 
меншік формадағы үйымдармен есеп айырысу және қаржылық- 
шаруашылық операцияларда бүзушылық жіберілгені анықталса, 
онда осы үйымдарда заңдардың талаптарына сәйкес мемлекеттік 
мекемелермен қаржылық-шаруашылық өзара есеп айырысу 
сүрақтары бойынша ыңғайласпа тексеріс жүргізіледі.

4. Бақылау жүргізуде, Қазақстан Республикасы қылмыстық 
кодексінде Қазақстан Республикасы «Жемқорлықпен күрес 
туралы» заңмен қарастырылған бүзушылық пен қылмыс белгілері 
анықталса, бақылау материалдары Комитет басшылығына немесе 
аумақтық бөлімшелерге көрсетіліп, тиісті қүқық қорғау 
мүшелеріне беріледі.

5. Республикалық бюджет қаржыларын пайдалануға бақылау 
жүргізгенде тексерілген материалдар бойынша бүрынғы 
жойылған бүзушылықтарды тексеру қажет.

6. Бір мезгілде, мемлекеттік мекемелердің бюджет қаржыларын 
пайдалану арқылы қаржыландыру жоспарының (шығын сметасы) 
орындалуына бақылау жүргізу, төленетін қызмет бойынша 
шығындар сметасы қарастырылған, қаржыларды пайдаланудың 
тексеріс сүрақтары да енғізіледі.

7. Бақылау обьектісінде ішкі бақылау қызметтерінің болуы, 
оның қызметтеріне бақылау жүргізу қажет, сонымен бірге қаржы 
бүзушылық шығарылған сомасына, қаржыландыру жоспарын 
орындағандағы бүзушылықты жою және тоқтату жүмысын талдау 
жасау. Бүл бақылаудың нәтижесі міндетті түрде жинақ актісіне 
ендіріледі.

8. Бақылау нэтижесі. Комитет формасы жэне тэртібін анықтаған 
актісінде хатталады. Бақылау актісінде шығарылған
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бұзушылықтар жете бейнеленеді, оған қосымша қркаттар, 
құжаттар көшірмесі, акт текстіне сәйкес сілтемелер жасалған, 
лауазымды жэне материалды жауапкершілікті тұлғалардың 
түсіндірмелері де көрсетіледі.

9. Бақылау жүрғізудегі шығарылған бүзушылық фактілерінің 
атап көрсетулері бүзылған құқықтық нормативтік актілер туралы 
ақпараттарды қамтуы тиіс.

10. Бақылау актісі төр данада, қосымшаларымен 
құрастырылады:

Бірінші дана -  тексеруші үшін, екінші дана -  бақылау 
обьектісінің басшысына, үшіншісі -  Республикалық бюджет 
орындалуыиа бақылау жүргізу бойынша Есептеу комитеті үшін, 
төртінші -Қаржылық бақылау комитеті үшін.

Тексерушілер мынадай талаптарды орындауы тиіс:
- нормативтік қүқықтық актіге сәйкес дэйекті, обьективті, нақты 

жэне толық анықталған бұзушылық фактілерін сипаттау;
- бақылау актісіне анықталған бұзушылықтар туралы нақты, 

негізделген және құжатталып расталған мәліметер көрсетілуі тиіс.
11. Бақылау жүргізуде анықталған бұзушылық факті 

сипаттамасы мынадай міндетті ақпаратты қамтуы тиіс.
12. Орталық бухгалтерияда жүргізілген, бақылау обьектісіне 

қатар қызмет көрсететін бақылау актісі тексерумен, бақылау 
обьектісінің жоспарлы-қаржылық бөлім басшысы мен екінші қол 
қою құқығы берілген тұлға, бірінші несие бөлушінің қолы 
қойылады.

8.2 Мемлекеттік баскару органдарындағы ішкі бақылау 
жүргізу тәртібі

Мемлекеттік басқару органдарындағы ішкі бақылаудың 
негізгі мақсаты болып табылатындар:

- мемлекеттік мекемелер үшін бюджетті кұру мен орындау 
жэне есептеме формасын жүргізу бойынша қаржылық тәртіптеме 
Ережелермен белгіленген талаптарды орындау, ол Қазақстан 
Республикасы Үкіметі №25 2000 ж. 16 ақпанда бекіткен, 
мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, республика бюджет 
орындау бөлігіндегі республикалық экімшіліктің қаржыландыру 
жоспар жинағының бюджеттік бағдарламасын уақтылы Қазақстан
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Республикасы қаржылық Министрлігінің Қазынашылық 
Комитетіне ұсынылады.

- мемлекеттік мекемелер үшін бюджетті қүру мен орындау 
және есептеме формасын жүргізу бойынша қаржылық процедура 
Ережелерімен белгіленген талаптарды орындау, ол мемлекеттік 
бюджет есебінен бюджет багдарламасының республикалық 
экімшілігі есебінде үсталады, жекелей алғанда:

а) республикалық бюджетте қаржылық жылға сәйкес алдын ала 
қаралған, эр бюджеттік бағдарлама бойынша паспорттарды 
уақтылы бекіту және өңдеу бойынша;

б) бюджеттік бағдарлама туралы толық ақпараттың 
паспорттары бар болуы;

в) міндеттемелер мен төлемдер бойынша мемлекеттік 
мекемелердің бюджеттік бағдрламаларды (бағдарлама 
төменіндегі) қаржыландыру жоспарын уақтылы бекіту жэне қүру 
бойынша;

г) Қазақстан Республикасы үкіметінің актісімен бектілген, 
міндеттемелер жэне бюджеттік багдарламалардың жылдық сома 
төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарының жылдық 
сомасына сэйкестігі.

Мемлекеттік бақылау органдарының қаржылық жоспарды 
қүруына бақылау жүргізуде мыналарды ескеру қажет:

1.Басқару органдарына жүмсалатын қаржыландыру көлемі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 
штаттық сандар лимитинің корсеткіші мен бір мемлекеттік 
қызметтерге жүмсалатын шектік нормамен анықталады.

2. Қаржыландыру жоспарын дұрыс жоспарлау мына сқрақтарға 
кіргізеді:

а) Қазақстан Республикасы Үкіметімен қойылған штаттық 
санының лимитіне бекітілген штат кестесінің сэйкестігі;

б) еңбекақы төлеу бойынша заңдылықтың сақталуын бақылау 
еңбекақы қорын анықтаудың дұрыстыгы;

соның ішінде:
- 3350 «негізгі еңбекақы» ерекшілігі бойынша штаттық 

кестемен бекітілген лауазымдық жалақылар мен оларға қосымша 
берілетін жэне заңмен бекітілген тұрақты сипаттамасы бар 
жалақылар көрсетіледі. Қызметтік жалақы, базалық қызметтік 
жалақыға қолданылатын коэффициент жэне базалық қызметтік 
жалақымен анықталады.
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Жұмыстарды (қызметтерді) орындауда тарифтерді (бағаларды) 
дұрыс қолдану.

Жұмыстарды орындау актісінің мәліметтері бойынша нақты 
орындалған жұмыстардың көлемінің сэйкестігі.

Бухгалтерлік есеп және есеп беру жағдайы: бухгалтерлік 
күжат айналымын, алғашқы есеп пен есеп беруді 
үйымдастырудың дүрыс жүргізілуі;

Аналитикалық жэне синтетикалық есеп мэліметтерінің 
сэйкестігі.

Бақылау обьектісі қаржылық есептемені толық, нақты, 
негізделген жэне уақтьілы қүру мен ұсыну.

Мемлекеттік органның бөлімдеріне бақылау жүргізгенде, 
оның орталық органның ведомостволық құрылымдық бөлімшесін 
көрсету қажет.

Ведомостволық қазыналық мекемелер бойынша болу 
мониторингін жүргізу.

Тиімді басқаруды орындау бойынша және республикалық 
мемлекеттік кэсіпорындар мен акциялық қоғамдардың қызметін 
иелену құқықтары жэне оны қолдану бойынша мемлекеттік 
органдар қолданылатын шараларды, сондай-ақ тексеруі қажет.

Бақылу, бақылау жүргізуде республикалық мемлекеттік 
кэсіпорындарда жүйелі жүргізу және шаруашылық құқыгымен 
жүргізетін, ұйымдастырушысы мемлекеттік орган болып 
табьшатын, салық комитетінің жұмысшылары жэне мемлекеттік 
мүлік комитеті мен олардың біліктілігіне кіретін, жекешелендіру 
сұрақтары тартылады.

Аумақтық бөлімшілерді тексеруде бақылау бағдарламасының 
барлық мэселелері бақылауға алынады.

Мемлекеттік басқару органдарда ішкі бақылауды жүргізу 
бүрын тексерілген материалдар бойынша бұзушылықтарының 
жойылуын тексеру қажет.

ТМҚ есебінің жағдайына жэне оларды инвентаризациясын 
жүргізу, кассаның жэне есеп айырысу операцияларына бақылау, 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы орындау, ішкі бақылау 
қызметінің іс-әрекеті мемлекеттік мекемелерден багдарлама 
бақылау жүргізетін арнайы сұрақтарына сәйкес бақылау, 
мемлекеттік мекемелерден кассалық операцияларға бақылау, 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы орындауына бақылауды 
жүргізеді.
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8.3 Мемлекеттік мекемелердегі қаржылық есеп беруді 
тексеру ерекшілігі

Мемлекеттік мекемелердегі есеп беруді бақылау мына 
сұрақтарды қамтиды:

1) есеп беру жэне бухгалтерлік есеп жағдайы;
2) бухгалтерлік қркат айналымының, алғашқы есептеу жэне 

есеп берудің дұрыс ұйымдастырылуы;
3) бақылау обьектісі қаржылық есептемені толық, нақты, 

негізделген жэне өз уақытында құру мен ұсыну;
4) жинақтау ведомасы мемориалды ордердің жасалған операция 

есебіне алынған мэліметтердің нақтылығы: 1 мемориалды ордер- 
ф.381 кассалық операция бойынша жинақтаушы ведомасы; 2 
мемориалды ордер -ф.381 бюджет шотындағы қаражатардың 
қозғалысы бойынша жинақтаушы ведомасы; 3 мемориалды ордер- 
ф.381 бюджеттен тыс шотта қаражаттардың қозғалысы бойынша 
жинақтаушы ведомасы; 5 мемориалды ордер-ф.405 еңбекақы 
және стипендия бойынша есеп айырысу ведомасына сэйкестігі; 6 
мемориалды ордер -ф408 ұйымдармен есеп айырысу бойынша 
жинақтау ведомасы; 7 мемориалды ордер-ф.408 жоспарлы 
төлемдер тэртібінде есеп айырысу бойынша жинақтаушы 
ведомасы; 8 мемориалды ордер-ф.386 есеп айырысу жэне 
тұлғалармен есеп айырысу бойынша жинақтаушы ведомасы; 9 
мемориалды ордер-ф438 активтерді аудару және шығару 
бойынша жинақтаушы ведомасы; 10 мемориалды ордер-ф.438 аз 
бағаланатын жэне тез ескіретін заттардың ауыстырылуы жэне 
шығаруы бойыша жинақтаушы ведомосы; 11 мемориалды ордер- 
ф.398 тұтыну өнімі келуі бойынша жинақтаушы ведомосының 
сәйкестігі; 12 мемориалды ордер-ф.411 тұтыну өнім шығыны 
бойынша жинақтаушы ведомасы сәйкестігі; 13 мемориалды 
ордер-ф.396 материалдар шығындары бойынша жинақтаушы 
ведомасы; 14 мемориалды ордер -  ф.409 арнайы қаражаттар 
бойынша табыстарды аудару жинақтаушы ведомасы, 15 
мемориалды ордер-ф.406 балаларды асырайтын ата-аналармен 
есеп айырысу бойынша ведомасы клісімі жэне оларды ф308 «Бас 
журнал» кітабында субшот бойынша көрсетіледі.
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Басқа операциялар жэне «Сторно» операциялары бойынша эр 
айдың 16-да жеке нөмірленетін, ф.274 жекеше мемориалды ордер 
кұрылуын ескерген жөн.

Жинақтаушы ведомасын кұру көлемі бойынша талап 
етілмейтін, бюджеттік мекемелерде шоттар корреспонденциясы 
ф.274 мемориалды ордер немесе жоғарыда корсетілген, 
иемденуіне сэйкес номірленген алғашқы құжаттарға қойылатын 
штамп оттискисінде көрсетіледі. Ф.274 мемориалды ордердегі 
реквизиттер штампта да болуы тиіс;

Синтетикалық шотқа байланысты біріктірілген, талдау 
шоттарының әр тобы бойынша ф.ф.м-44, 285 жэне 326 айналым 
ведомасының дұрыс құрылуы мен көрсетілуіне, бухгалтерлік 
жазулардың шоттары бойынша синтетикалық жэне аналитикалық 
есебіне бақылау. Мунда айналым нәтижелері жэне айналым 
ведомасының эр талдау шотының қалдықтары «Бас журнал» 
кітабындагы осы субьшоттардың қалдықтары мен айналым 
нәтижелері салыстырылады;

Қаржылық есеп құруды тексеруде, тексерілетін мекеме, 
Қазақстан Республикасы «Бухгалтерлік жэне қаржылық есеп беру 
туралы» №2732 26.12.95 ж., 27.01.98 ж. №30 Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық 
Департаментінің қаулысымен бекітілген жэне өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілген, есеп беру формаларын толтыру тэртібі 
мен қазіргі пұсқа жэне басқа да нүсқа қүжаттарымен корсетілген 
№2732 «Республикалық жэне жергілікті бюджет есебінен 
ұсталатын мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп 
бойынша» нұсқаны қолдануын анықтау қажет.

Мемлекеттік мекемелерде қаржылық есеп беруіне бақылау 
жүргізгенде бүрын тексерілген материалдар бойынша жойылған 
бүзушылыққа тексеру қажет.

8.4 Қазақстан Республикасы Есеп комитеті қызметін 
жетілдіру

Қазақстан Республикасы нарықтық экономикаға көшер 
алдында мемлекеттік бюджет қаржысын тиімді пайдалануды 
қамтамасыздандыру бойынша ауқымды жүмыстар істелді. 
Бюджеттік кодекс жэне басқа да мемлекеттік қаржылық бақылау
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органдарының қызметін реттейтін жаңа нормативтік құқықтық 
актілер қабылданды. Соған сәйкес қаржылық бақылау 
институттары құрылып, жаңа бюджеттік жіктеу жасалды жэне оны 
әрі қарай жүзеге асырылады. Атап өтілген жетістіктерге 
қарамастан мемлекеттік қаржыны мақсатсыз жэне тиімсіз 
қолданатын жағдайлар көптеп кездеседі.

Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау бойынша 
Есеп Комитеті 1996 ж. 19 сәуірінде Қазақстан Республикасы 
Конституциясына сэйкес қүрылды жэне мемлекеттік қаржыны 
бақылаудың жоғары органы болып табылады, республикалық 
бюджеттің орындалуына сыртқы бақылауды жүзеге асырады. Есеп 
комитеті тікелей Қазақстан Республикасы Президентіне бағынады 
және тоқсан сайын өз қызметі туралы ақпарат тапсырды, сондай- 
ақ Қазақстан Республикасы Парламентіне республикалық бюджет 
орындалғаны туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылдық 
есебін үсынады.

Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексі мемлекеттік 
қаржылық бақылудың барлық жұмысын қамтыған. Онда ішкі жэне 
сыртқы бақылау түсінігінен шекарасы бөлініп, соған сэйкес, 
республикалық жэне жергілікті бюджеттің орындалуын 
бақылайтын сыртқы жэне ішкі органдар анықталған.

Сыртқы бақылау республикалық деңғейде Есеп комитеті, ішкі 
бакылау қаржылық бақылау мен мемлкеттік сатып алу Комитеті 
жэне Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті, Қаржы 
полициясы Агенттігі, ішкі істер Министрлігінің құзіретті 
органдарына жүктеледі.

Есеп Комитеті Республикалық бюджет есебінен ұсталатын 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарында, 
мекемелерінде, ұйымдарында, бюджеттік заңдылық 
талаптарының сақталуына бақылау жасайды.

Тексеру кезінде эрекет етуші заңдылықтарды бұзушылықтар 
анықталуы бойынша Есеп комитеті қаулы қабылдайды, оны 
орындау барлық мемлекеттік ұйымдар мен лауазымды 
тұлғалардың барлығы үшін міндетті.

Есеп Комитеті өткізілгеи тексерулерден соң анықталған 
қылмыс белгілері бойынша тергеу материалдарын құқық қорғау 
органдарына ұсынады. Бақылау ревизиялық міндеттерімен бірге 
Есеп комитеті сараптама-талдамалық қызметті жүзеге асырады. 
Есеп комитеті республикалық бюджет бағдарламасында
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бекітілген экономикалық тиімділік пен мақсатқа сай баға береді, 
нормативтік құқықтық негіздерді жетілдіру бөлігіне 
республикалық бюджет қаржыларын пайдалану, бөлу, құруга эсер 
ететін ұсыныстар мен кепілдемелер жасайды.

Мемлекеттік қаржыны пайдалану тиімділігін көтеру үшін 
мемлекеттік қаржылық бақылау аумағын эрі қарай жетілдіру 
қажеттігі, қаржылық бақылаудың жоғары органын институттық 
бекіту, оның мәртебесі мен мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі 
қызметкерлерінің әлеуетін көтеру қажеттігі түсінікті. Есеп 
Комтетінің парламенттік, орындаушы органдарының қызметін 
жетілдіру мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің тиімділігін 
көтеруге әсер етеді.

Бюджеттік кодексте және басқа да нормативтік қүқықтық 
актілерде сыртқы жэне ішкі бақылаудың ара жіктері толық 
ажыратылған жоқ. Жергілікті деңгейде сыртқы бақылау ретінде 
мәслихаттың ревизиялық комиссиясы, сондай-ақ Үкіметтің 
қаржылық бақылау аймактық органдары жүмыс істейді. Үкіметтің 
қаржылық бақылауы сыртқы органы мен мэслихатардың 
қаржылық ішкі органдарының арасын бекітетін заңдылық жоқ. 
Жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттен 
қаржыландыратын қаржылық бақылаудың ішкі органдарын 
қүруға міндетті. Нәтижесінде үкіметтік пен жергілікті қаржылық 
бақылау органдары арасында қосарлану жүріп жатыр. Сондықтан 
мемлекеттік бақылау органдарының барлық деңгейінде қосарлы 
міндеттерді шығару үшін осы кезеңде озара парламенттік, 
үкіметтік, жергілікті өкілетті жэне атқарушы органдарда 
мемлекеттік қаржыларды бақылау аумағында өзара оңтайландыру 
талап етіледі.

8.5 Қаржылық мен Мемлекеттік сатып алу Комитеті: 
қүқықтық негіздері және басқа органдармен өзара 

әрекет ету тәртібі

Жедел қаржылық бақылауды Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі аясында қаржылық бақылау жэне мемлекеттік сатып 
алу Комитеті; ҚР Кеден Комитеті жүзеге асырады.

Аймақтық бақылау ревизиялық органдары өз қызметінде ҚР 
Конститутциясын, конституциялық заңдылықтарды, ҚР
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Президенті өкілдері мен жарлықтарын, ҚР Үкіметі қаулылары мен 
өкімдерін, ҚР Қаржы Министрлігі туралы Ережені, Қазақстан 
Республикасы Қаржы Министрлігі бұйрықтары мен нұсқауларын, 
ҚР субьектілері мен жергілікті басқару органдарының 
нормативтік құқықтық актілерін бсшылыққа алады.

Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу Комитеті 
мемлекеттік қаржылық бақылау мен мемлекеттік сатыа алу 
аумагында өз құзырындағыларға ревизиялық жэне бақылау 
қадағалау міндеттерін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің ведомоствосы болып табылады.

Комитеттің нгізгі міндеттері: Қазақстан Республикасы
заңдылықтарына сэйкес атқарушылық есеп жүргізу жэне 
республикалық және жергілікті бюджеттерді орындау бойынша 
есеп беру, оны орындау багасы, гранттарды пайдалану, мемлекет 
займдары мен кепілденген мемлекет активтері мемлекеттік 
мекемелерде олардың өкілеттілігінен тауар сатудағы қалған ақша, 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алу туралы 
заңдылықтарды сақтай отырып, мемлекеттік сатып алу өткізу.

Комитет ұйымдастыру құқықтық түріндегі мемлекеттік 
мекеменің заңцылық тұлғасы болып есептеледі, мөрі мен 
мөртаңбасында мемлекеттік тілде өз аты жазылған, бекітілген 
үлгіде бланкісі бар. Комитеттің Министрлігінің Қазынашылық 
органдарында шот, заңдылықтарға сәйкес бюджеттік шоты, 
сондай-ак кей жағдайларда Қазақстан Республикасы Бюджеттік 
кодексінде қарастырылған, халықаралық келісім шарттармен 
Қазақстан Республикасы бекітілген басқа шоттары болуы мүмкін. 
Комитет мемлекеттік саясатты қамтамасыз ету үшін мына 
міндеттер аясын бекітілген заңдылық тэртібінде жүзеге асырады.

- орталық мемлекеттік органдардың ішкі бақылау қызметтерінің 
қызметін үйлестіру;

- ішкі бақылау аумагында мамандардың біліктілігін көтеру мен 
қайта дайындау жұмыстарын ұйымдастыру;

- республикалық бюджет орыдалуын бақылайтын Есеп 
Комитетіне, маслихаттардың ревизиялық комиссияларына жэне 
ақпараттандыру үшін бақылау активіне бағыттау;

- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу мәселелері 
бойынша тапсырыскерлер орындау үшін міндеттемелер қабылдау;

- мемлекеттік сатып алу үдерісінде өз құқығы шеғінде реттеуді 
жүзеге асыру;
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- сатып алу тәсілдерін клісу туралы тапсырыскерлердің үндеуін 
қарастыру жэне соған сәйкес шешімдер қабылдау;

- қылмыстық белғілер табылған жағдайда қүқық қорғау 
органдарына өткізілген тексеру материалдарын тапсыру, бақылау 
жэне қадағалау атқарымдары;

- мелекеттік сатып алу үдерісінде тапсырыскер ретінде көрінетін 
түлға жүзеге асырған бақылау тиімділіғінің бағасын асырушы;

- Қазақстан Республикасы заңдылықтарына мемлекеттік 
қаржының бақылау обектілері қызметінің қаржылық есеп беруі 
мен тиімділігіне сэйкес қаржылық бақылау өткізу;

Қазақстан Республикасы заңдылықтарына сәйкес 
республикалық жэне жергілікті бюджет қаржыларын мақсатсыз, 
негізсіз жэне тиімсіз пайдалануды айқындау, жолын кесу жэне 
жібермеу;

- төтенші мемлекеттік бджеттің орындалуына бақылау;
- мемлекеттік органдар және үйымдары үшін мемлекеттік 

қызметтің барлық түрлеріне сәйкес бюджеттерге салықтық емес 
түсімдердің толық жэне өз уақтылы жіберілуі мәселелері бойынша 
бақылау;

- мемлекеттік мекемелердің олардың өкімінде тауар сатудан 
қалған ақшаларды пайдаланудың жэне қалыптастырудың 
дүрыстығын бақылау;

- Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу туралы 
заңдылықтарын сақтауды бақылау;

- мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген қаржыларды тиімсіз 
пайдалануды анықтау, жолын кесу жэне жібермеу.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңдылықтар сақталуына тексеру 
өткізуде Комитет мынаған қүқылы:

- өз қүзыры шегінде бүйрықтарды жасау мен қабылдау;
- ішкі қаржылық бақылау, оны қүрастыру тэртібі жэне үсыну; 

республикалық жэне жергілікті бюджет бағдарламаларын 
орындау нәтижесі мен тиімділігіне Қазақстан Республикасының 
заңдылықтары талаптары бүзылған себептерғе баға беру;

- ішкі бақылау қызметі актісін талдау жэне олардың қызметінде 
тиімділікті көтеру бойынша үсыныстар айту;

- бақылау шаралары қорытындылары бойынша қабылданған 
шешімдердің орындалуын жүзеғе асыру;

127



Бақылау сұрактары:
1. Республикалық жэне жергілікті бюджет қаржыларын 
пайдалануды бақылауды кім жүзеге асырады.
2. Мемлекеттік басқару органдарына ішкі бақылау жүргізудің 
тәртібі қандай.
3. Бюджеттік қаржыларға сыртқы және ішкі бақылау жүргізілгенде 
мемлекеттік басқару органдары қндай нормативті қүқықтық 
актілерді басшылыққа алады.
4. Мемлекеттік бюджет қаржыларын транспарентті пайдалануды 
қамтамасыз ету үшін қандай шаралар қабылданған.

ОБСӨЖ тапсырмалары:
1. Мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының өкілеттігі мен 
міндеттері қандай нормативтік қүқықтық актілерде мазмүндалған.
2. Мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының қызмет жүйесін 
оңтайландыру қажеттігі немен байланысты
3. Мемлекеттік үйымдар мен мекемелер қызметін бақылау 
саласында өзара қатынасын реттейтін нормативті қүқықтық 
актілер ережелері мен талаптарын зерделе.
3. Кассалық, банкілік жэне есеп айырысу операңияларын тексеру 
өткізудің бағдарламасы мен сызбасын құрастырыңдар 
СӨЖ тапсырмалары:
1.«Республикалық жэне жергілікті бюджеттің орындалуын 
тексеру ерекшіліктері» тақырыбына кейс -стади жасап 
шығарыңдар
2. Мемлекеттік бюджет қаржысын транпарентті пайдалануды 
қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдар жүйесінің негізгі бағыттарын анықтаңдар.
3. Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау бойынша Есеп 
Комитетінің, қаржылық бақылау мен мемлекеттік сатып алу 
Комитетінің, Кедендік комитетінің, Салық Комитетінің, 
Қазынашылық жэне басқа да елдің бақылау ревизиялық органдары 
қызметінің нэтижелері туралы кейстер, баяндама жэне рефераттар 
дайындаңдар

Тесттер:

1. Аудиторлық стандарттар аудиторға клиенттік ішкі бақылау 
жасауына тапсырыс бере ме?
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1. Аудиторлық тексеру ауқымы мен бағытын анықтауында
2.Тексеру үшін негізгі қорытындысы жоқ, клиенттің жүмысы 
туралы жалпы мәліметтер алуға
3. Клиенттің ітпкі бақылау жүйесін зерттеуге
4. Аудиторлық күжаттарын жинау әдістері мен тексеру объектісін 
таңдауга
5. Клиенттің қызмет қорытындысын зерттеуге

2. Аудитордың қызмет мақсаты қандай күжатта анықталады?
1. "Аудиторлық қызмет туралы" заңда
2. Аудиторлық қызмет көрсету туралы келісімшартта
3. ҚР Аудиторлар этикасы кодексінде
4. Аудит стандарттарында
5. Әкімшілік қүкық бүзушылық туралы кодексінде

3. Аудит келесідей тиите болуы мүмкін:
1. Қаржылық есептілік, сэйкестілік, операциондык
2. Ішкі жэне сыртқы
3. Міндетті жэне инициативті
4. Бастапқы, келісімді, абоненттік қызмет көрсету
5. Жүйелі, ішкі ведомствалық жэне мемлекеттік

4. Міндетті аудит жүргізу тәртібі:
1. Мемлекеттік басқару органдарымен
2. Жоғарғы түратын органдармен
3. ҚР-дын Аудиторлық палатасымен
4. Мамандандырылған органдар бақылауы
5. Қаржылық органдармен

5. Аудит мақсаты қандай болуы керек:
1. Бухгалтерлік жэне қаржылық есеп беруінің сенімділігін 
тексеруінде
2. Қаржылык-шаруашылық жагдайдың сараптамасында
3. Төлем қабілеттілігін бағалауда
4. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жақсарту бойынша 
ұсыныстар беруі

6. Аудитор сенімсіз ақпарат бергеиі үшін:
1. Моральдық жауапкершілік артады

129



2. Әкімшілік жауапкершілік артады
3. Занды жауакершілік артады
4. Тәртіптік жауапкершілікартады
5. 10 АЕК көлемі ретінде айыппүл төлейді

7. Міндетті ауднтті жургізуден бас тарту үшін -
1. ¥йым басшылары 25 АЕК мөлшерінде айыппүл төлеуді
2. ¥йым басшылары 50 АЕК мөлшерінде айыппүл төлеуді
3. ¥йым басшылары 200 АЕК мөлшерінде айыппүл төлеуді
4. ¥йым басшылары 250 АЕК мөлшерінде айыппүл төлеуді
5. Заңды жауапкершілік артады

8. Қолма-қол ақша, кіріс кассалық ордерімен отелмегенде 
касса артықшылығы болып саналады және олар:
1. Кәсіпорын табысына есептеледі
2. Республикалық бюджеттабысынаесептеледі
3. Есепке алынбайды
4. Күмэнданған қарыздар бойынша резервтер шотына есептеледі, 
оның пайда болу себебі табылғанға дейін

9. Қанша негізгі қүралдарды бағалау сомасы тартылмаған 
табысқа көшірілуі мүмкін?
1. 5 жыл өткеннен кейін
2. 3 жыл өткеннен кейін
3. Келесі күрделі жөндеу кезінде
4. Себепке байланысты объектінің істен шығуы
5. Кәсіпорын қызметінің шығынға үшырауы кезінде

10. Аудиторлық қорытындынын негізгі мақсаты?
1. Кәсіпорын балансына объективті бага беру
2. Кәсіпорынның өндірістік кызметіне объективті бага беру
3. Кәсіпорынның қаржылық жағдайына шынайы да объективті 
баға беру
4. Кәсіпорынның есептік нэтижесін көрсету
5. Тәуелсіз баға беру

11. Аудитор дегеніміз кім?
1. Аудитор - аудитті жүгізуші жеке түлға
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2. Аудитор - кәсіпорынның қаржылық есеп беруін-тексеруді 
жүзеге асыратын мамандык иесі
3. Аудитор - консалтинг қызметін көрсетуші
4. Аудитор кеңесші

12. Аудиттің негізгі ақпарат көзі болып табылатын не?
1. Бухгалтерлік есеп көрсеткіштері
2. Бухгалтерлік есеп стандарттары
3. Қаржылық есептілік пен баланс
4. Қаржы туралы газет-журналдар

13. Халықаралық аудит стандарттарының қажеттілігін 
тудырушы негізгі факторлар:
1. Акңионерлік қоғамдардың қүрылуы, қаржы дағдарысы
2. Мемлекетаралық корпораңиялардың қүрылуы, халықаралық 
ауқымды бағалы қағаздар мен несиелердің сатылуы, 
мемлекетаралықаудиторлық корпораңиялардың күрылуы
3. Біріккен кәсіпорындардың жэне аудиторлық компаниялардың 
күрылуы, қаржы дағдарысы мен еңбек бөлінісі
4. Берілген жауаптардың барлығы дүрыс
5. Экономиканың дамуы

14. Аудит пен ревизия арасында айырмашылық бар ма?
1. Бар
2. Жоқ
3. Аздаған айырмашылық бар
4. 2 айырмашылығы бар
5. 3 айырмашылығы бар

15. Зандылық талаптары бойынша аудитті сыныптау.
1. Ерікті, міндетті
2. Толық, міндетті
3. Сыртқы, ішкі
4. Бастапқы, келісімді
5. Сәйкестіліғі, операциондық

16. Аудиторлық дәлелдемелерді алу процедурасы қандай 
материалдық актілердің жаңа қүжаттарын зерттеуде 
анықталады?
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1. Талдамалы процедура
2. Бақылау
3. Зерттеу
4. Есептік
5. Растау
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9.Тақырып. Мемлекеттік үйымдардың ревизиясы мен 
бақылауы

9.1 Банкілік және есеп айырысу операцияларының есебі
9.2 Мемлекеттік мекемелердегі кассаға және кассалық 
операцияларға ревизия
9.3 Мемлекеттік мекемелерде негізгі қуралдар мен ТМҚ 
ревизия
9.4 Мемлекеттік мекемелердегі қаржыландыру жосиарын 
кұрастыру және бағалау
9.5 Бюджеттік бағдарламалардың орындалуы тиімділігіне 
бақылау

9.1 Банкілік және есеп айырысу операцияларының есебі

Мемлекеттік ұйымдардағы банкілік операциялар алғашқы 
құжат пен екінші деңгейлі банкілердің көшірмелері бойынша 
қазанышылық органда (әрі қарай банк) эрбір ашылған шот 
тұтастай әдіспен тексеріледі.

Бақылау жүргізу үдерісінде зерттеу қажеттілігі:
1. Республикасының «Бюджеттік жүйе туралы» Заңына сэйкес 

кредиторлық берешекті өтеу тәртібін сақтау;
2. Екінші деңгейлі банкілерде ашылган бақылау обьектілерінің 

есеп шоттарындағы операңиялардың нақтылыгы, заңдылығы, 
шоттардың ашылуы мен жабылуының дұрыстығы.

3. Банкілік көшірмелер бойынша мэліметтердің сэйкестілігі 
жэне бухгалтерлік есеп айырысу операцияларында бейнеленуі. 
Бұл жерде банкілік есеп шоттар көшірмелерінің түп нұсқаулығына 
жэне толықтығына көз жеткізу керек, оларда банкілік 
қызметкерлердің колдары мен басқа да деректемлердің, 
мөртаңбалардың олуын тексеру.

4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25 шілде 2002 ж. №832 
Қаулысына сәйкес, демеушілік жэне қайырымдылық көмектер 
бойынша, есеп шот жоспарларын жүргізу бойынша, ақылы 
қызметтер бойынша есеп шоттарды қалыптастыру тәртібін 
сақтаудың дұрыстығы.

5. Мемлекеттік мекемелер қаржыларынан жэне демеушілік пен 
қайырымдылық көмектер есеп шотынан, ақылы қызметтерді
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жүзеге асырудан алынатын қаржылардың ағымдағы 
есепшоттарына аударылымдар жағдайы жоқ екендігін.

6. Негізделмеген аударымдардың жоқ екендігін, тауарсыз 
акңептің жіберілмегендігін, шотта «жолдағы ақша қаражаты» 
ақшаның түрған жері белгісіз жетіспей жасырынуы жоқ екендігі.

7. Басқа үйымдарға көрсетілмеген қызмет, алынбаған 
материалдық қүндылықтар жэне осы қаржылардың келесі тоқсан, 
жыл басында қайтарылуы үшін ақша қаражаттардың аударылуы 
болмағандығы.

8. Кімнен жэне қандай көлемде тегін ақша қаражаттарының 
келу фактілері бар ма жэне олар қалай қолданылғанын.

9. Бюджет қаржыларын қойылмаған мақсатта пайдалану. 
Мүндай фактілерді анықтағанда білім механизмін жете 
жарықтандыру және кімнің кінәсі бар екенін көрсету керек.

10. Бухгалтерлік есепте аудару операңияларының өз кақтылы 
көрсетілуі.

11. Бас кітап жэне баланспен есептеу мэліметтері бойынша 
ақша қаражаттарының қалдықтарын теңестіру.

12. Жыл басында төлем кезеңі бойынша жоспарға қатысты 
бюджет ақшаларын қайта шығыстау фактілерінің бар болуы.

13. Есеп айырысу ревизиясы аналитикалык есеп мәліметтері 
жэне есеп балансы мен алғашқы қүжаттар, мекеменің 
экономикалық жіктелім ерекшіліғі бойынша жүргізілуі қажет.

Контрагенттермен есеп айырысу ревизиясында тексеру қажет: 
бухгалтерлік есепте дебиторлық жэне кредиторлық 

міндеттемелер нақты қалдықтары теңестіріліп көрсетілуі;
- кредиторлық жэне дебиторлық міндеттемелердің пайда болуы 

мерзімі мен себебі;
- бұрынғы мерзім біткен кредиторлық және дебиторлық 

міндеттемелер сомасы;
- ТМҚ ұрлау жэне жетіспеушілігі туралы іс бойынша сомалары;
- дебиторлық берешектің салдо жолымен кредиторлық 

берешекпен жабылуы баланстың басқа шоттарына аударылуы, 
негізделмеген шығарулар жэне т.б. жіберулер жоқ па.

дебиторлар кредиторлармен өзара есеп айырысу 
салыстырулары жүреді ме және олардың өтелуі бойынша алынған 
карыз сомалары, шаралар туралы растаулардың бар болуы;

- дебиторлық берешекті қайтару бойынша наразылық 
жүмыстарын жүргізу;
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- кемшіліктер нәтижесінде болған шығындар жазуларының, 
ұрлануы мен кұндылықтарды залалсыздандыру, осыдай 
сомаларды өтеу үшін алынған шараларды неғіздеу;

- аванс беруде ережелері белғіленген тағайындау бойынша 
есептеме сомаларын пайдалану сақтала ма;

- жүйелі жэне экімшілік шаруашылық шығындарға аванс алу 
қүқығы бар бекітілген түлғалар тізбесінің болуы жэне түлғаларға 
аванс беруді орындау;

Мемлекеттік мекемелермен белгіленген жоспар көлемінен 
жэне бөлінген лимиттен жоғары алынған тауар мемлекеттік 
бюджет қаражатының есебінен төленуге жатпайды. Қойылған 
тэртіпте қаржыландыру жоспардан жоғары алынған тауар үшін 
жауапкершіліккке мемлекеттік мекемелердің лауазымды 
түлғалары тартылады.

9.2 Мемлекеттік мекемелердегі кассаға және кассалық 
операцияларға ревизия

Мемлекеттік мекемелерде кассаларға жэне кассалық 
операңияларға ревизия жүрғізуде, 25.04.2000 ж. №195 ҚР Қаржы 
министрлігінің қаулысымен бекітілген мемлекеттік мекемелерде 
кассалық операңия жүргізу Ережелерімен, ҚР республикалық 
жэне жергілікті бюджет есебінен төленетін, 1998 ж. 23 шілдеде 
№335 ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Департаменты 
Директоры Қаулысымен бекіткен, үйымдардағы активтерғе 
инвестиция жүргізу тэртібі, матерпалдық қор, ақша, есеп айырысу 
жэне басқа да баланс баптары туралы нүсқаумен жэне 1998 ж. 27 
қаңтардағы №30 ҚР Қаржы министрлгінің Қазынашылық 
Департаменты бекіткен Қаулысы, мемлекеттік мекемелердегі 
бухгалтерлік есеп бойынша нүсқаулар қолданылуы тиіс.

Кассаны түгендеу кезінде кенеттілік міндетті шарт болып 
табылады. Кассаны түгендеу ереже бойынша бақылаудың басында 
өтеді. Ревизордың көзқарасы бойынша бақылауды өткізу 
кезеңінде кассаны түгендеу қайталанып жүргізілуі мүмкін.

Мемлекеттік мекемелерде кассаны жэне кассалық 
операцпяларды тексеру мына тэртіппен жүргізілуі мүмкін:

1. Түгендеу басталар алдында кассир кіріс жэне шығыс 
ордерлерінен түратын, ағымдағы күнғе операциялар туралы 
есептілік қүрастырады.
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2. кассада түгендеу кезінде кассада бар нақты ақша -  
қаражаттары мен т.б. құндылықтар тексеріледі. Ақшалардың 
барлығы қолдағы барлық ақшаларды толық қағаз бойынша санау 
жолымен тексеріледі, бұл кезде, ешқандай құжат немесе қолхат 
кассаның қалдығына кіргізілмейді. Бір уақытта тексеруге кассада 
сақталган ақшалай құжаттар мен құндылықтар жэне қатаң түрде 
есептіліктің бланкілері тексеріске үшырайды. Нақты барлық 
ақшалай құжаттардың тексерісі кезінде осы құжаттардың сомасы, 
олардың түпнұсқасы жэне олардың дұрыс толтырылуы 
тексеріледі. Қатаң түрдегі есептіліктің бланкілері түрлері, 
нөмірлері жэне сериялары бойынша тексеріледі.

3. Кассаны түгендеу Қазақстан Республикасының
республикалық жэне жергілікті бюджет есебінен құралған 
ұйымдардағы активтерді, материалдық қорларды, ақшаларды, 
есетеулерді жэне т.б. баланстың баптарын түгендеуді жүргізу 
туралы Нұсқаумен бекітілген, болек актімен рэсімделеді.

4. Ақша -  қаражаттарының жетіспеушілігі -  шығыс кассалық 
ордерде немесе оның орнын ауыстратын басқа қүжаттарда ақша 
алушының қолхатымен расталмай кассадан ақшаны беру.

Ақша қаражаттарының артықшылығы -  кіріс касса ордерімен 
анықталмаған қолдағы ақшалар.

Кассадағы ақша немесе басқа қүндылықтардың жетіспеушілігі 
немесе артықшылығы айқындалған кезде қолда бар ақшаларды 
түгендеу актісінің екінші жагы толтырылады. Кассаның 
артықшылығы бюджетке сэйкес табыс ретінде түседі.

5. Кассалық операңнялардың бақылауын жүргізген кезде 
мынадай сұрақтарды тексеру қажет:

а) материалдық жауапкершілік туралы кассирмен жазбаша 
түрде келісім шарт бар мажәне ол мемлекеттік ұйымдарда 
кассалық операңияларды жүргізу туралы тәртіппен таныс па.

б) ақша қаражаттарын жэне қатаң түрдегі есептіліктің 
бланкілерін кенеттен түгендеу бюджеттік ұйымның басшысымен 
белгіленген мерзімде жүргізіле ме;

в) кассалық құжаттарды толтыру тэртібі сақталады ма;
г) түсетін ақшаларды толық және уақытында кірістеу 

қамтамасыз етілген бе;
д) мемлекеттік ұйымдардың кассасындағы қолда бар 

ақшалардың қалдықтарының шегі және есеп -  айырысу
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шоттарындағы колда бар ақшалардың шектік сомалары сақталады 
ма;

е) есеп берушіге қолда бар ақшаның берілуін негіздеу.
6. Мемлекеттік өкілетті банкілерден алынған қолда бар 

ақшалар белгілі бір мақсат бойынша қатаң жұмсалады. Қолда бар 
ақшалардың мақсатпен қолданылуы қайырымдылық жэне 
демеушілік көмек, депозиттік сома түріндегі «Ақылы қызмет 
көрсетуден түскен қолда бар ақшаларды белгілі бір мақсатпен 
қолданылуын бақылау кітабы» жэне «Бюджеттік қаржаттар үшін 
қолда бар ақша қаражаттарды белгілі бір мақст бойынша 
қолдануын бақылау кітабы» негізінде тексеріледі. Екі кітап 
бойынша ақша қаражаттарының айдың басында қалдығы, 
ақшалардың түсуі, шығындар жэне шығындардың арнайы 
экономикалық жіктелуі бойынша айдың аяғына ақша 
каражаттарының қлдығы. Екі кітап бойынша ақшалардың 
қалдығының сомалары кассалық кітап бойынша айдың аяғындағы 
ақшалардың қалдығына сәйкес келуі керек.

7. Бақылау кезінде бухгалтерлік қүжатардың 1 желтоқсан 1998
ж. №548 ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық 
Департаментінің бұйрығымен бекітілген ммлекеттің бюджеттің 
есебінен құрылған ұйымдар үшін жэне келесі құжаттардың 
дэлдігін тексеру:

- №КО-1 ф. кіріс касса ордерлерін;
- №КО-2 ф. шығыс касса ордерлерін;
- №КО-3 ф. кіріс жэне шығыс ордерлерін тіркеу журналы;
- №КО-4 ф. немесе №440 ф. кассалық кітаптарын;
- №1 мемориалдық номерін
- №320 стипендия жэне еңбекақы төлеу үшін ақша 

берушілерғе берілғені туралы есептің журналы;
- №389 ф. төлем ведомостында;
- №453ф. «Ақылы қызмет көрсетуден түскен қолда бар 

ақшаларды белғілі бір мақсатпен қолданылуын бақылау кітабын» 
жэне №454 ф. «Бюджеттік қаражаттар үшін қолда бар ақша -  
қаражатарды белгілі бір мақсат бойынша қолдануын бақылау» 
кітабын.

8. Бақылау кезінде шаруашылық операңиялардың 
бухгалтерлік есептің шоттарында дұрыс көрсетілуінің 27.01.1998
ж. №30 ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Департаментінің 
бұйрығымен бекітілген, республикалық жэне жергілікті

137



бюджеттің есебінен кұрылган ұйымдардағы бухгалтерлік есеп 
бойынша нұсқауларға сэйкестігін тексеру.

9.3. Мемлекеттік мекемелерде негізгі құралдар мен ТМҚ
ревизия

Тауарлы-материалдық құндылықтардың және негізгі 
құралдың ревизиясын жүргізген кезде 23.07.1998 ж. №335 ҚР 
Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Департаментінің 
директорының бұйрығымен бекітілген «Республикалық жэне 
жергілікті бюджет есебінен құралған ұйымдардағы активтерді, 
материалдық қорларды, ақшаларды, есептеулерді жэне т.б. 
баланстың баптарын түгендеуді жүргізу туралы нұсқауды» 
қолданылуы қажет.

Мемлекеттік ұйымдарда активтердің ревизиясын жүргізген 
кезде мынадай бақылау шараларын жүзеге асыру қажет:

1. Негізгі құралдардың есебін жүргізудің дұрыстығын тексеру, 
оның ішінде:

- барлық есеп регистрлерінің барлығы мен жай-күй (карточка, 
жэне т.б.);

- барлық техникалық пспорттардың және т.б. техникалық 
құжаттардың құрылымын тексеру;

Бюджеттік ұйымдардың жалға, сақтауға және уақытша 
қолдануға алған немесе берген активтер құжаттарының 
құрылымын тексеру; бүл құжаттардың жоқ болған жағдайда 
олардың алынуын және толтырылуын қамтамасыз ету қажет.

2. Неғізгі құралдардың түгендеу жүргізу жэне мыналарды 
анықтау:

- барлық активтерді (ғимарат, құрылыс, көлік жэне 
жабдықтар, транспорттық жабдықтар, құралдар жэне т.б.);

- құрылған күрделі жұмыстар немесе құрылыстың жэне 
ғимараттардың жеке-жеке жойылуы бухгалтерлік есепте көрініс 
таппаған жағдайда, онда олардың баланстық құнының көбею 
немесе азаю сомасын сэйкес құжаттармен анықтап, келтірілген 
өзгерістер туралы ескерту қажет;

- обьектілердің есепте тіркелмегенін немесе оларды есеп 
регистрінде немесе оларды сипаттайтын мәліметтер дұрыс 
берілмеген кезде, осы обектілер бойынша жетіспейтін мэліметтері 
мен техникалық көрсеткіштерін түгендеу тізіміне кіргізу қажет.
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Сонымен қатар обьектілерді есепке кіргізбеген кінәлілерді және 
кіргізбеу себептерін айқындау;

- соңгы түгенделуін жүргізген кезден бастап табылған жэне 
есепте тіркелмеген обьектілердің багалануы нақты техннкалық 
жағдайы бойынша орнатылатын нарықтық бағасы бойынша 
жүргізілуі қажет. Қажет еткен кезде бүл жүмысқа жылжымайтын 
мүлікті бағалау бойынша мамандар тартылады.

- пайдалануға және қалпына келтіруге жатпайтын активтерге 
осы обьектілерді жарамсыздыққа әкелген себептері және 
пайдалануға кірғізген уақыты жөнінде бөлек тізім қүрылады. Бүл 
кезде мүндай обьектілерді есептен шығару мемлекеттік аймақтық 
мүлік жэне жекешелендіру жонінде комитеттің рүқсатымен 
жүзеге асырылады;

- түгендеумен бірге жалға берілген активтер де тексеріледі. 
Жалданған обьектілердің түгендеу тізімі эр жалға беруші 
бойынша қүрылады. Бүларда жалға берушінің атауы мен жалдың 
уақыты көрсетіледі;

- жалдың келісімі шарттармен хатталған ба және негізгі 
қүралды қолданғаны үшін жалдың ақысы төленеді ме;

- орнатылған норма бойынша негізғі қүралдың тозуы мен тозу 
есебін жүргізудің тәртіптері сақталады ма.

3. Барлық күндылықтардың сақталуын тексеру:
- бақыланатын обьектілердің материалдық қүндылықтарды 

сақтауға белгілі бір шарттар мен талаптарға жауап беретін 
қоймалармен қамтамасыз етілуін;

- барлық материалдық қүндылықтар осы материалдық 
қүндылықтар үшін жауапты түлғалармен қабылданған ба жэне 
осы жауапты түлғалармен толық материалдық күндылықтарға 
жауаптылық туралы жазбаша келісім-шарт бекітілген бе;

- өндірістік жэне экімшілік мақсаттар үшін материалдық 
қүндылықтарды жіберудің тэртіптері мен нормаларының 
сақталуын, оларды шығындарға жатқызу дұрыстығын, уақытша 
хаттарсыз немесе күжаттарсыз материалдық құндылықтарды 
жіберу жағдайларының жоқтығын;

- материалдық қүндылыктардың барлығын түгендеуін, 
түгендеуді жүргізу уақытының жэне тэртіптерін сақтау, түгендеу 
қүжаттарының дұрыс күрылуын жэне толтырылуын. Түгендеу 
қорытындыларының есепте дұрыс көрсетілуін.



4. Барлық жүргізілген операциялардың бухгалтерлік есепте 
дүрыс көрсетілуін 1 желтоқсан 1998 ж. №548 ҚР Қаржы 
Министрлігінің Қазынашылық Департаментінің бүйрыгымен 
бекітілген мемлекеттік бюджеттің есебінен қүрылган 
үйымдардагы бухгалтерлік есеп нүсқаулықтарына сэйкестігін 
және келесілердің дәлдігін тексеру:

- №¥Ш-1 ф. активтерді қабылдау-жіберу актісін;
- №¥Ш-3 ф. бюджетттік үйымдардагы негізгі қүралдарды 

істен шыгару актісін;
- №¥ПІ-4 ф. автокөліктерді істен шыгару актілерін;
- №¥Ш -6 ф. бюджеттік үйымдардағы активтердің есебінің 

түгендеу карточкасын;
- №¥Ш -8 ф. бюджеттік үйымдардағы (жануарлар мен көп 

жылдық егістер үшін) активтерді есепке алу жөніндегі түгендеу 
карточкасын;

- №¥Ш -9 ф. бюджеттік үйымдардағы активтердің топ 
бойынша есепке алу жөніндегі түгендеу карточкасын;

- №¥Ш -10 ф. активтерді есепке алу бойынша түгендеу 
карточкасын тізімдерін;

- №¥Ш-13 ф. актнвтердің түгендеу тізімін;
- №¥Ш-326 ф. №101 «Активтер» шоты бойынша айналым 

ведомостын;
- №438 ф. активтердің қозғалысы және шығу жөніндегі 

жинаушы ведомостын, №9 мемориалдық ордерін;

9.4 Мемлекеттік мекемелердегі қаржыландыру жоспарын 
қүрастыру және бағалау

Мемлекеттік ұйымдарды каржыландыру жөніндегі жоспардың 
бекітілуін жэне құрылуын бақылау кезінде 30.04. 2003 ж. №75 «Бюджеттік 
бағдарламаларды басқарушылардың бюджеттік өтініштерді құрудың 
Ережелерінің бекітілуі туралы» бұйрығымен республикалық және 
жергілікті бюджетпен каржыландырылатын мемлекеттік ұйымдардын 
шыгындар сметасын күрудың жэне бекітілуінің орнатылған Ережелерінің 
талаптарына сәйкестігін тексеру қажет.

Қаржыландыру жөніндегі жоспарды кұрудың дұрыстыгын тексеру 
мына сұрактарды кіргізеді:

І.Енбекақыны төлеу туралы заңдылықтарының сақталуын бақылау, 
оның ішінде:

а) еңбек ақының төленуін жэне есептелуін тексеру:
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-Үкіметпен аныкталған мемлекеттік ұйымдардың жұмысшыларының 
кызметтерінің реестріне байланысты еңбек ақы қорының дұрыстығын 
аныктау;

- мемлекеттік ұйымдардың жұмысшыларының жалақысын есептеу 
үшін колданатын коэффициенттердің қолданылуының дүрыстығын;

- қосымша төлемдер, үстемақы мен өтемақы төлеуін;
Қаржыландыру жоспарын талдау қезінде келесілерді тексеруі кажет:
- қаржыландыру жоспарымен және өткізілғен накты шығындармен 

бірге салыстырғанда кассалык шығындардың орындалуын;
- бюджеттік ерекшіліктер қиығындағы каржыландыру жоспарының 

орындалуын жэне бюджеттік қаржыларды мақсатты колдану;
- кредиторлық және дебиторлық берешектердін пайда болуының 

дэлдігі мен бар болуы;
- артық қаржы бөліну бар ма;
-қаржыландыру жоспарына кіргізілген өзгерістер мен 

толыктырулардың дәйектілігі;
- жоспарлы көрсеткіштер сомаларының, тәртіптерінің және кассалык 

шығындардың арасындағы сәйкестікті сақтау;
- кабылданған, бірақ элі орындалмаған міндеттер болуын.
Материалдар бойынша алдыңғы бақылаудың бұзушылықтарын жою.

9.5 Бюджеттік бағдарламалардың орындалуы тиімділігін
бақылау

Тиімділікке бақылау жүргізгенде 6.12.2001 ж. «Бюджеттік 
бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен, 29.05.2002
ж. №592 «Республикалық және жергілікті бюджеттердің 
жобаларын жасау тәртіптерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметтің Қаулысымен, бюджеттік 
бағдарламалардың Төлқұжаттарын республикалық бюджеттік 
бағдарламаларының басқарушыларымен бекіту туралы жэне 
жергілікті атқарушы органдардың шешімімен бюджеттік 
бағдарламалардың Төлқүжттарын бюджеттік бағдарламалардың 
басқарушысымен бекіту туралы ҚР Үкіметінің Қаулысымен, 30 
сэуір 2003 ж. №75 «Бюджеттік бағдарламаларды 
басқарушылардың бюджеттік хабарламаларды қүру тэртіптерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы экономика жэне 
бюджеттік жоспарлау бүйрыгын қолдану қажет.

Бюджеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау 
келесілердің негізінде жасалады:

- бюджеттік бағдарламалардың төлқүжаттарының;
- қаржыландыру жоспарының;
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- қызмет көрсетулердің, жұмыстардың орындалуын жэне т.б. 
куэландыратын құжаттардың;

- республикалық жэне жергілікті бюджет есебінен кұрылған 
мемлекеттік ұйымдардың кредиторлық берешегі туралы есеп;

- тауарды жеткізушілердің мемлекеттік ұйымдардың бекіткен 
келісімшарттарының;

- т.б. құжаттардың (таңдалған критерийлердің көрсеткіштерін 
көрсететін).

Бақылау кезінде бюджеттік бағдарламалардың алдына 
қойылган шаралар мен мақсатқа жету қалай жүзеге асатындығын 
көрсету қажет.

Бағдарламаларды орындау критерийлері келесі түрлерге 
бөлінеді:

а) бағдарламаның сандық қорытындысы -  бұл қандай 
тауарлар жэне қанша тауар жеткізілетіні жөніндегі көрсеткіштер. 
Бюджеттік бағдарламаларды бағалау үшін жалпы 
көрсеткіштермен жай керсеткіштердің байланысын көрсету қажет.

э) сапа критерийі бекітілген талаптарға жауап беретін 
корсетілген қызметтердің бөлігі сияқты факторларды кіргізеді. 
Сапа критерийі алынған қорытынды қалай бағаланатынын 
көрсетеді.

б)бағдарламаны орындаудағы қаржылық тиімділік 
критерийлері -  көрсетілген қызметтердің, орындалған бір 
бірлігіне келетін шығындар көлемімен өлшеу. Қаржылық 
тиімділік критерийі аз шыгындармен қаншалықты үнемді 
бағдарлама орындалатыны анықталуы қажет. Бағдарламаны 
орындауының тиімділік критерийі бағдарламаның сандық 
ресурстарымен жэне оларды өндіруге қажетті ресурстар көлемінің 
арасындағы байланысты орнатады. Әдетте, олар индекс, қатынас, 
бірліктің бағасы немесе салыстырудың т.б. формаларында 
келтіріледі.

в) мезгіл критерийі. Берілген критерий бағдарламадан қандай 
уақыт аралығында болған жэне болатын қорытындының немесе 
қандай да бір қызмет көрсетулердің немесе орындалған 
жұмыстардың орташа ұзақтығы қандай екенін анықтайды. Егер 
багдарлама бірн еше түрлі жұмыстарды мезгілдік 
көрсеткіштерінің түрлерімен бірге қарастырса, онда барлық 
критерийлерді жұмыстардың түрлері бойынша келтіру қажет.
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Мезгілдік критерийлерді қолдануға мынадай мысалдар 
келтіруге болады:

- сауалнаманың жауабын алу кезіндегі күту уақыты;
- жедел жүмыстарды қарастыру кезіндегі күту уакыты;
- алынган арыздарды өңдеу уақыты;
- қызмет корсету үшін орташа уақыт;

белгілі бір уақыт аралыгында алынған сандық 
қорытындылар.

г) нәтижелілік критерийі. Нэтижелілік критерийі -  бүл 
бағдарлама қандай деңгейде қойылған мақсаттар мен міндеттерге 
жетуді көрсететін көрсеткіштер. Кейбір багдарламалар олар 
жүзеге аспас бүрын бірнеше жыл қажет етеді. Осымен байланысты 
бүл критерий багдарламаның жүзеге асу жылы бойынша 
анықталуы қажет.

Бағдарламаларды орындау критерийлерін анықтау кезінде 
келесі талаптарды сақтаған жон:

1) орындау критерийлері бағдарламасының мақсаты мен 
міндетіне бағытталуы керек;

2) критерийлерді орындау бағдарламаның белгілі бір уақыт 
аралығында жүзеге асуын багалауға мүмкіндік беру керек;

3) орындау критерийлерін анықтаған кезде бағдарламаны 
жүзеге асыру мезетінде қол жеткізген мәліметтерді қолдану;

4) орындау критерийі багдарламасын жүзеге асыру кезінде қол 
жеткен өзгерістердің динамикасын көрсету керек;

5) орындау критерийін анықтаған кезде ақпаратты 
қолданушыларға түсінікті терминдер мен түсініктемелерді 
қолдану;

6) орындау критерийі нақты түрде қүрастырылуы керек;
7) орындау критерийлері көбінесе толық жэне сенімді болу 

керек, оларды оңай алу үстанымы бойынша таңдаудың қажеті жоқ;
8) бағдарламаның жүзеге асыру мезеті ішінде орындау 

критерийлерінің салыстырмалыгын және сабақтастылығын сақтау 
қажет.

Сонымен қатар өткізілген тексерістің қорытындысы туралы 
есептілікте келесілерді көрсеткен жөн:

-белгіленген мерзімде жоспарланған шараларының 
орындалмау жағдайлары бар ма жэне бюджеттік бағдарламалар 
шараларының уақтында орындалмау себептерін анықтау;
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- берілген бағдарлама бойынша ағымдағы уақытқа болған 
жағдайларды көрсету, сонымен қатар берілген багдарламаның 
немесе осы сұрақ және осы сұрақтың нэтижесі бойынша басқа 
бағдарламаның жүзеге асуы кезіндегі қабылданған шаралар;

-үсынылған бағдарламаға байланысты қабылдауға 
жоспарланған қажет т.б. шаралар жэне күтілетін нәтиже;

- осындай қажеттілікпен бағдарламаларды дәйектілікпен және 
қаржылық ресурспен орындау критерийлері бойынша 
салыстырмалы кестелерді қосымша енгізіп, көрсету;

- берілген бағдарламаны қаржыландырылуды қысқартудан 
немесе тоқтатқаннан болатын нэтиже;

- берілген бағдарламаны жүзеге асырғаннан болатын теріс 
салдар жэне басқа ведомостволардың, үйымдардың жэне 
қоғамдардың осы сүрақ бойынша көзқарастары;

- республикалық немесе жергілікті бюджеттің қаражаттары 
есебінен берілген бағдарламаның жүзеге асу қажеттілігін жэне 
берілген бағдарламаны, қаржыландыру көздерін негіздеу;

- мүмкін болғанша берілген бағдарламаның орындалуын басқа 
үйымдарда өткізілетін жүмыстармен, шаралармен, басқа 
мемлекеттік үйымдардың сондай бағдарламаларыме, сонымен 
қатар шет мемлекеттердегі әлемдік стандарттармен немесе 
нарықтық жағдайдағы берілген жүмыс, қызметтердің түрлерін 
орындауға қойылатын талаптарменсалыстырмалы талдауын 
еткізу қажет.

- эр варианттың оң және теріс жақтарын сипаттай отырып, 
белгіленген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асырудың баламалы 
варианттары.

Бақылау сүрақтары:
1. Мемлекеттік үйымдар мен мекемелерде банкілік, есеп айырысу 
жэне кассалық операңияларға ревизия қалай жүзеге асырылады
2. Мемлекеттік мекемлерде негізгі қорлар мен ТМҚ ревизич 
кезінде кандай бақылау шаралары жүргізіледі.
3. Мемлекеттік үйымдар мен мекемелер қызметін бақылау 
саласында өзара қатынасын реттейтін нормативті қүқықтық 
актілер ережелері мен талаптарын зерделе.
4. Бюджеттік қаржыларға аудит жүргізілгенде мемлекеттік 
басқару органдары қндай нормативті қүқықтық актілерді 
басшылыққа алады.
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ОБСӨЖ тапсырмалары:
1. Бюджеттік бағдарламалардың тиімді орындалуы мен қаржылық 
жоспарын бақылау қалай жүзеге асырылады
2. Республикалық мемлекеттік кәсіпорын мен акционерлік 
қоғамдар қызметін бақылау ерешіліктері қандай
3. Кассалық, банкілік жэне есеп айырысу операцияларын тексеру 
өткізудің бағдарламасы мен сызбасын қүрастырыңдар
СӨЖ тапсырмалары:
1. Мемлекеттік үйымдар мен мекемелердің қызметтерін бақылау 
саласында реттейтін қүқықтық -  нормативтік актілердің жағдайы 
мен талаптарын зерттеңдер.
2. Кассалық банкілік және есеп операцияларына тексеруді жүргізу 
сызбасы мен бағдарламаларын қүрыңдар.
3. «Мемлекеттік үйымдар мен мекемелердегі банкілік есеп 
айырысу жэне кассалық операцияларға ревизия» тақырыбына 
реферат дайындаңдар.

Тесттер:

1. Дәлелдік мағынасына қарай қүжаттар төмендегідей 
болады:
1. Растаушы , шартты түрде, нақты, болжамды
2. Алғашқы қүрама, бейресми, көмекші
3. Шешілетін, орындалатын
4. Сыртқы, ішкі
5. Жоспарлы жэне есеп беру

2. Клиент пен аудитордын өзара байланысқан және өткен 
аудитті анықтайтын қүжаттар:
1. Келісім шарт жэне міндетті-хат
2. Аудит жоспары
3. Міндетті-хат
4. Репрезентация-хаты
5. Ауызша келісушілік

3. ТМҚ тізімінің түгендеу сипатынының анықтамасы.
1. Күрама күжат
2. Алгашкы күжат
3. Ресми емес қүжат



4. Қосымша кркат
5. Қаржылық есептілік нысаны

4. Кәсіпорында жумыешы уақытын қолдану жөніндегі жедел 
есеп ақпараты болып:
1. Алғашқы
2. Кесімді
3. Бағдарлылық
4. Визуальды
5. Жедел

5. Аудптордың тәуелсіз тексерулері дегеніміз:
1. Есептік операцияларды тексеру
2. Дебиторлық және кредиторлық берешектерді тексеру
3. Дұрыстығын эрі заңдылығын анықтау мақсатында шаруашылық 
операцияларын тексеру
4. Кассалық операцияларды тексеру
5. Қаржылық есеп берулерді тексеру

6. Аудпторлық процедуралар дегеніміз:
1.Талдаудың индекстері мен коэффициенттерін анықтау
2. Экономикалық талдаудың тэсілдерін пайдалану
3. Аудит теориясының элементтерін пайдалану
4. Тексеру барысыида мәліметтерді алумақсатындағы аудитордың 
нақты эрекеті
5. Ауытқуларды анықтау үшін мэліметтерді талдау

7. Сәйкестікке орай тесттер дегеніміз:
1. Бақылау тізбектіліғін тексеру
2. Ішкі бақылау нормаларының сэйкестіғін тексеру
3. Дұрыстык пен заңдылықты анықтау мақсатында тексеру
4. Ішкі аудиттің нормаларын тексеру
5. Кассалық операциялардың заңдылығын тексеру

8. Аудпторлық жоспары нешінші стандартпен реттеледі:
1.ХАС700
2. ХАС 200
3. ХАС 250
4. ХАС 300
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5. Х А С  500

9. Аудит әдісі - аналогия нені карастырады?
1 ,¥қсастыру негізінде объектілердің бірін танып-білуді
2. Белгілі бір шарттары бар объектілерді зерттеуді
3. Жалпыға тэн ұғымға нақты объектілердің өтуін
4. Объектіні модельге ауыстыру негізінде танып-білу
5. Жекеден жалпыға ойша тұжырамдау

10. Формалдық тексеру нені білдіреді?
1. Рәсімделген құжаттардың объективті мүмкіндіктерін тексеруді
2. Құжат реквизитінің бар-жоғын тексеруді
3. Құжат реквизитінің дұрыс эрі толық толтырылуын
4. Сандарды жиынтықтау барысында қателіктерді тексеруді
5. Құжат реквизиттерін анықтауды

11. Аудитор мен тапсырыс берушінің міндеттемелер 
шартымен келісім жасауэтапы қалай аталады?
1. Келісімдерді жасау;
2. Ақпарат жинау;
3. Есептесуді жасау;
4. Жоспарлау;
5. Ааудиттелетін субъектімен танысу;

12. ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңына сәйкес 
аудиторлық тексеру қандайболады?
1. Толықтай немесе жеке
2. Міндетті жэне бастамалы (иниңиативный)
3. Сырттай жэне іштей
4. Жаппай және іріктемелі
5. Логикалық жэне формалдық

13. Жағымды бағамдық айырмашылық - төменде келтірілген 
жауаптардың қай нұскасы салық салынатын табысты 
қалыптастыруда салық кодексінің ережесіне сәйкес келеді?
1. Жағымды бағамды айырмашылық жылдық табыстың 
жиынтығына қосылады
2. Жағымды бағамды айырмашылық жылдык табыстың 
жиынтығына қосылмайды
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3. Жылдық табыстың жиынтығы жағымды бағамдық 
айырмашылықтың сомасына қарай түзетпеленуге жатады
4. Жағымды багамдық айырмашылық салықтық шегерістердің 
қүрамына қосылады

14. «Түжырымдамалық негіз» деп аталатын 120 ХАС-та не 
қарастырылады?
1. ХАС күрылымын, аудит көрсеткен қызметтердің жіктелуін
2. ХАС күрылымы мен кодтарын
3. ХАС тізбесі мен кодификаңиясы
4. Аудитті өткізудің негізі
5. Аудит жүргізу тэртібі

15. Қосымша қүн салығының мөлшерлемесі қандай?
1. 12%
2 . 10 %
3. 15%
4. 30%
5. 20%

16. ХАС нені қарастырады?
1. Клиент бизнесін зерделеуді
2. Аудит қызметінің жоспарлануын
3. Елеулілік деңгейін анықтауды
4. Аудиторлық тәуекелділікті анықтауды
5. Аудитордың жүмыс күжаттарын алуды

17. Аудитор ақпараты дәлдік (анық болу) деңгейі бойынша 
қандай топтарға бөлінеді?
1. Сөзсіз, шартты, жағымсыз
2. Категориялдық, шартты түрде дәл, бағдарлық
3. Сөзсіз, шартты, бағдарлық
4. Есептік, есептен тыс және аналитикалық
5. Бастапқы, ресми емес, жиынтықты

18. Нақты дәлелдеу күші бойынша қүжаттар қандай топтарға 
бөлінеді?
1. Бастапқы, жиынтықты, ресми емес, қосалқы қүжаттарга
2. Есептік, есептен тыс, аналитикалық күжаттарға
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3. Категориялдық, шартты түрде дэл, бағдарлық қүжаттарға
4. Аналитикалық, синтетикалық, есеп берушілік күжаттарга
5. Статистикалық, бухгалтерлік, қаржылық есеп беру қүжаттарына

19. Алғашқы кезде аудиторға қойылған негізгі талаптар.
1. Адалдық пен тәуелсіздік
2. Жасы 35-тен жоғары болу
3. Тәуелсіз аудитор болуға лицензияның болуы
4. Кемінде 7 жылдық жүмыс тәжірибесі
5. Бухгалтерлік есепті жақсы білу

20. Қандай әдіс аудиторлық тексеруге қатысты?
1. Бағалау жэне калькуляция
2. Баланс жэне есеп берушілік
3. Есептік-талдамалық
4. Шоттар және қосарлы жазба
5.Талдау жэне синтез
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Глоссарий

Аудиторлық стандарт -  аудиторлық қызметті іске асыруда 
қолданылатын ережелердің жиынтығы.

Аудиторлық қорытынды -  қаржылық есеп берушілікті 
тексеру қорытындыларын жүйелеп, есепте корсету.

Ақшалай қаржылар- кассадағы жэне банк шотындағы 
ақшалар. Ақшалай қаржыларға нақты ақшалар мен қалпына 
келтіруге дейінгі жарналар жатады.

Ақшалай қаржылардыц ағымы- ақшалай қаржылар мен 
олардың эквиваленттерінің келуі мен кетуі.

Ақша қаражаттарының баламалары- алдын ала белгілі 
ақша қаражаттары сомасына тез айналатын жэне олардың қүны 
шамалы тәуекелге үшырайтын қысқа мерзімді, жоғары өтімді 
салымдар.

Ақша қаражаттарының қозғалысы - ақша қаражаттары мен 
олардың баламаларының түсімдері және төлемдері.

Ағымдағы валюталық бағам -  дереу есеп айырысуға 
арналған айырбас бағамы.

Аралық қаржы есептілігі - не қаржы есептілігінің толық 
жиынтығынан не аралық кезеңдегі ықшамдалған қаржылық 
есептер жиынтығынан түратын қаржы есептілігі.

Амортизация -  активтің амортизацияланатын қүнын оның 
пайдалы қызмет мерзімінің ішінде жүйелі түрде бөлу.

Амортизацияланатын қүн -  жойылу қүны шегерілген, 
активтің бастапқы қүны немесе бастапқы қүнының орнына 
көрсетілген басқа сома.

Азшылық үл есі- бас үйым еншілес қүрылымдары арқылы 
тікелей немесе жанама иелік етпейтін, еншілес үйымның пайдасы 
мен залалының және таза активтерінің оның капиталындағы 
үлесіне тиетін бір бөлігі.

Әділ қүн -  жақсы хабардар, осындай мәміле жасағысы келетін 
жэне бір-біріне тэуелсіз тараптардың арасында мэміле жасаған 
кезде активті айырбастауға болатын сома.

Бухгалтерлік шоттар -  шаруашылық қаржылары мен 
олардың қайнар көздерімен болатын шаруашылық 
операцияларын ақшалай бағада бейнелеу, ағымдағы бақылау жэне 
топтаудың тәсілі

Бухгалтерлік баланс -  бухгалтерлік есеп эдісінің бірі.
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Баланстық құн -  кез келген жинақталған амортизация жэне 
құнсызданудан жинақталған залал шегерілгеннен кейін актив 
танылатын сома.

Бухгалтерлік пайда - салық төлеуге кететін шығысты 
шегерілгенге дейінгі кезең ішіндегі таза пайда немесе залал.

Бағам айырмашылығы -  шетелдік валюталар бірлігінің 
бірдей санын қайта есептеу нәтижесінде пайда болатын 
айырмашылық.

Валюта бағамы -  бір валютаны басқасына айырбастау 
коэффициенті.

Дебиторлық қарыздар - осы ұйымға заңды жэне жеке 
тұлғалардың қарызы.

Еншілес уйым -  басқа ұйым (бас ұйым деп аталатын) 
бақылайтын ұйым, оның ішінде серіктестік тэрізді 
корпорацияланбаган ұйым.

Есеп саясаты -  бұл қаржы есептілігін эзірлеу жэне ұсыну 
үшін үйым қабылдаған нақты принциптер, негіздер, келісімдер, 
ережелер мен практика Жалдау - жалга беруші жалгерге жалдау 
ақысына немесе төлемдер тобының орнына келісілген уақыт 
ішінде активтерді пайдалану қүқығын беретін шарт.

Жарғылық капитал -  бүл шаруашылық жүргізуші 
субъектіге келешекте табыс табу мақсатында өндірістік қызметі 
үтттін қажетті бастапқы капитал.

Жойылу құны -  егер осы актив, болжауга болатындай, 
пайдалы қызмет соңында болатын мерзімге жэне жагдайға жететін 
болса, шығып қалуға болжанып отырған шығындарды шегеріп, 
активті откізуден агымдагы кезеңде үйым алатындай есептік сома.

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар - (каржылық 
жалдау шарты бойынша иеленушінің немесе жалға алушының) 
қарауындағы жылжымайтын мүлік.

Зейнетақы қорына аударым -зейнетакы төлемі бойынша 
болашақ міндеттемелерді өтеу үшін компанияның басқа тәуелсіз 
үйымның (қордың) есебіне активтер аударуы.

Инвестициялық қы змет- ақша қаражаттарының 
баламаларына жатпайтын үзақ мерзімді активтер мен басқа да 
инвестицияларды сатып алу жэне сату.

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері -  салық 
салынатын уақытша айырмашылықтарға байланысты алдағы 
кезеңдерде төленуге тиісті пайдага салынатын салық сомасы.
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Кредиторлық қарыздар-осы үйымның басқа үйьгмдарга 
немесе жеке тұлғаларға қарызы.

Қаржы қызметі -компанияның меншік капиталы [*] мен заем 
қаражаттарының мөлшері мен қүрамындағы өзгерістерге әкеп 
соқтыратын қызмет.

Қаржы қүралы -  бірдей уақытта бір үйымда қаржы активі 
пайда болып жэне екіншісінде қаржы міндеттемесі немесе үлестік 
қүрал пайда болатын кез келген шарт.

Қаржылық жалдау - актиз иеленумен қатар жүретін барлық 
тәуекелдер мен пайдаларды елеулі түрде көтеретін шарттар 
бойынша жалға беру.

Қаржылық есеп — білім саласы, жоғарғы оқу орындарында 
оқытылатын ғылыми пэн.

Қүнсызданудан болған залал - активтің бапанстық қүнының 
оның өтелетін сомасынан асып түсетін сома

Материалдық емес активтер- табиғи негізі жоқ, бірақ 
қүндық бағасы бар жэне табыс әкелетін қасиеттері бар үзақ 
мерзімді пайдаланылатын объектілер.

Міндеттеме - реттеу экономикалық пайдасы бар ресурстарды 
компаниядан шығаруға себеп болатын өткен кезеңдер 
оқиғаларының нэтпжесі ретінде пайда болған компанияның 
ағымдагы міндеттемесі.

Мемлекеттік субсидиялар - компанияның операңиялық 
қызметіне жататын белгілі шарттарды өткен кезде жэне болашақта 
орындауға айырбас ретінде компанияға ресурстар беру түріндегі 
мемлекеттік көмек.

Нақты үйымға арналған айрықша қүн — үйымның 
болжамына сәйкес қандай да бір активті пайдалануға жэне оның 
пайдалы қызмет мерзімінің соңында шығып қалуына байланысты, 
не қандай да бір міндеттемені өтеуге байланысты пайда болатын 
ақшалай қаражаттар тасқынының дисконтталған қүны. 
Негізгі қүралдар -  материалдық өндіріс жэне өндірістік емес 
салада үзақ уақыт бойында қызмет ететін материалдық активтер.

Овердрафт дегеніміз үйымның иелігіндегі, яғни активті 
шоттың қалдығындағы сомадан артык сомада төлем төлеу 
нэтижесінде пайда болған кредиттік қалдық.

Операциялық қызмет -  компанияның кіріс келтіретін негізгі 
қызметі жэне инвестиңиялық жэне қаржы қызметінен 
айырмашылығы бар басқа қызмет.
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Операциялық жалдау - қаржылық жалдан өзгеше жал.
Өткізудің ықтимал таза құны - бұл жұмысты орындауға 

жұмсалған ықтимал шығындар мен өткізуге арналған ықтимал 
шығындарды шегеріп тастағанда әдеттегі іс барысындағы 
болжамды сату бағасы.

Өзіндік кұн -  бұл активті сатып алу үшін немесе тұрғызу 
кезінде берілген төленген ақша қаражаттарының немесе ақша 
қаражаты баламаларының сомасы немесе езге қарсылама берудің 
әділ құны, не оны бастапқы тану кезіндегі бағалау сомасы.

Табыстар -бұл есеп беру кезеңінде активтердің көбеюі 
немесе міндеттемелердің азаюы.

Тауарлы - материалдық құндылықтар -  бұл тпьтнайы 
материалдық мүліктер түріндегі айналмалы құралдарының бөлігі.

Шығындар - есеп беру кезеңіндегі активтердің азаюы немесе 
міндеттемелердің көбею
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