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КІРІСПЕ

Ұлттық Банк талапгарына сэйкес банктегі аудит жүйесін 
үйымдастыру -  басты банк кызметкерлерінің заңдарды жэне кәсіптік 
қызметтің стандарттарын сактауын бакылауды, банк жүргізетін 
омерациялардың снпаты мен аукымына сэйкес келетін тиісті дэрежедегі 
ееиімділік деңгейін қамтамасыз ету және банк қызметінің тэуекелін азайту 
арқылы банктің, оның кредиторлары мен клиенттерінің заңды мүддесін 
қорғау негізінде белгілі стандарттар жүйесіне сэйкес жүзеге асыру болып 
табылады.

Банктік аудит - клиенттің калауын бойынша жүргізілетін тэуелсіз 
і үрде кэсіпорындар мен фирмалардың қызметі жөніндегі бухгалтерлік 
ссептер мен шоттарды тексеретін мамандандырылған каржылық бакылау 
гүрі. Банктік аудит - негізінен каржылык есеп беруді, шаруашылық 
лсүргізуші субъектілердің берген есебінің дүрыстыгын анықтау 
мақсатында олардың каржы шаруашылық қызметі туралы алғашкы 
құжаттар мен басқа да ақпаратының есебін, оның толықтыгын жэне 
қолданылып жүрген бекітілген заңдармен белгіленген нормативтік 
актілерге сәйкестігін тэуелеіз түрде тексеру.

Оку қүралында банктік аудитінің негізгі багыттары, банктердің 
қаржылық жағдайын талдау мен жетіспеушіліктерді түзету жэне шаралар 
қабылдаумен байланысты бекітілген заң актілерін орындалуын тексеру 
қарастырылады, сонымен катар қазіргі кездегі Қазакстандағы банктік 
аудиттің ерекшеліктері жэне дамыған елдердегі банктік аудиттің эр түрлі 
формалары мен әдістерінің колдану тэжірибесі көрсетіледі.

Банктің жарғылық қызметінің талдауы мен тарихы, баскару 
мақсатында қүрылған пруденңиалды нормативтер аркылы сақталуы, 
кірістер мен шығыстар туралы, қорлар, несиелер, ақшалай қаражаттар, 
банк мүлігінің козғалысымен жағдайы туралы кол жетелік шынайы 
ақпараттық ағымды барлық банктерде өткізілетін бакылау мен аудиттің 
экономикалық дамуының жэне сатысында көрсетеді. Аудиторлық 
тексеру шешімдері бойынша жэне банктің қадағалау органдарының 
мәліметтері бойынша үсынылған ақпарат тек банкке ғана қажет емес, 
сонымен катар оның күрылтайшылары, инвесторларына, салық 
қызметкерлеріне, басқа да қызығушы үйымдары мен түлғаларына да 
қажет. «Банктік аудит» оку құралы «Бизнес жэне басқару» білім беру 
бағыты бойынша оқитын білім алушыларға жэне каржы саласындағы, 
бухгалтерлік есеп, аудит тэжірибесіндегі қызметкерлерге пайдалы болады 
деп үсынамын.
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ТАҚЫРЫП 1. БАНКТІК АУДИТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

1.1 Банктік аудиттің мәні, маімұны, мақсаты мен міндеттері

Қазіргі уақытта еліміздегі нарықтық қатынастардың дамуы 
жағдайында, екі деңгейлі банктік жүйенің қалыптасуымен коммерңиялық 
банктердің желісінің кеңейуі олардың арасында клиенттерді тарту, 
депозиттер, банк аралық несиелер жэне басқа да несиелік ресурстар үшін 
бәсекеталастық туындап отыр. Банктік істі жүргізудің табыстылығы, 
банктің түрақты жүмысы, клиенттер, қүрылтайшылар жэне акционерлар 
жагынан банкке деген сенімділік дэрежесі оның қызметінің дүрыс 
үйымдастырылуынан, кадрлар біліктілігінен, оның есебінің мәлметтері 
жэне есеп жүргізуінің дүрыстылығынан тәуелді.

Банктің коммерциялық қызығушылығы банктік қызмет 
учаскелерінің барлығында істің жағдайы туралы дұрыс ақпараттың болуы 
қажеттілігімен анықталады. Әр түрлі ақпарат көздері бойынша 
коммерциялық банктің өзі жэне мемлекеттің қаржылық 
кызығушылықтарына зиян келтіретін банк заңдылығының дөрекі 
бүзушылықтары жэне ірі ақша қүралдарымен заңсыз операциялар 
жағдайы, қаржы-несие аясында күқық бүзушылықтардың көбеюі 
жағдайында мэлметтер алуға болады.

Ірі банктерде, эсіресе дамыған филиалдары бар жүйелерде жағымсыз 
бүзушылықтарды шығару максатымен олардың қызметіне ішкі тексеруді 
үйымдастыруда мүқтаждық туындайды. Осы мақсатпен оларда 
мамандандырылған қызметтер қүрылады. Банктер, компаниялар 
жетекшілері өз міндеттемелерін орындау кезінде өз қызметтері жайында 
кезеңдік түрде қаржылық есептерін ісұруы керек. Олардың дүрыстығы 
аудиторлар деп аталатын мамандармен тексеріледі. Аудиторлық фирмалар 
өздерінің клиенттерінен жэне мемелекеттік басқару органдарынан 
тәуелсіз қүрылады.

Банктік аудит -  банктің жарғылық қызметін бақылау жэне 
экономикалык талдау бағыттарының бірі. Банктік аудит негізіне заңды 
сипаттағы ережелерді (клиенттер жэне акционерлермен карымқатынастың 
дүрыстығын тексеру үшін) жэне бухгалтерлік есепті жүргізу 
дүрыстығының ережесін жэне салық салу ережесін қолдану жатады.

Банктік аудиттің мақсаты болып көрсетілген есептің дүрыстыгы 
жэне толымдылығын бекіту, оның накты банктік заңға сәйкестілігі 
сонымен қатар бухгалтерлік есеп жэне каржылық есеп талаптарына 
сэйкестілігі табылады.
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Марық экономикасына көшу кезінде тексеру жүйелерінің ішінде 
цудигорлык қызметке зор көңіл бөлінді, себебі олар кэсіпорынның 
бухгалтерлік (қаржылық) есептілігін талдау жэне тэуелсіз түрде эксперт 
жүргізу.

Банктік аудит- клиенттің қалауын бойынша жүргізілетін тәуелсіз 
гүрде кэсіпорындар мен фирмалардың қызметі жөніндегі бухгалтерлік 
сссптер мен шоттарды тексеретін мамандандырылган қаржылык бақылау 
түрі.

Банктік аудит, бүл негізінен қаржылық есеп беруді, шаруашьшық 
жүргізуші субъектілердің берген есебінің дүрыстығын анықтау 
мақсатында олардың қаржы шаруашылык қызметі туралы алғашқы 
қүжаттар мен басқа да ақпаратының есебін, оның толықтығын жэне 
қолданылып жүрген бекітілген заңдармен белгіленген нормативтік 
актілерге сэйкестігін тэуелсіз түрде тексеру.

Аудиторлык тексеру кешенділігімен, тәуелсіздігімен, сонымен цатар 
пақтылыгымен, банк түрғысында нақты келешектік үсыныстармен 
сипатталады.

Банктік аудит басқа аудиттер сияқты ішкі және сыртцы болып 
болінеді. Сыртцы аудит тәуелсіз отандық жэне шет ел аудиторлык 
<|)ирмалармен жэне аудиторларымен жүзеге асырылады. Бүлардың 
міндеттеріне накты іс жағдайына банктің бухгалтерлік есептілігінің 
сэйкестілігіне тексеру жасау, заң талаптарының орындалуын, иакты банк 
заңдылыктарына сэйкестігін тексеру, банкпен жүргізілетін қаржылық 
саясаттың тиімділігі жатады олардың мүмкіндіктерінің объективті бағасы 
жатады. Сыртқы аудитті акңионерлер мен салымшылардың 
қызығушылығын қорғауды каматамасыз ету, пайдалылыққа жету жэне 
сақтау мақсатында қауіпсіздік шаралары жүйесі ретінде қарастыруға 
болады. Ішкі аудит банктің қүрлымдық бөлімі ретінде үйымдасқан түрде 
көрсетілген жэне банк басшылығына бағынады.

Қазақстан республикасының 20 қараша 1998 ж № 304 «Аудиторлық 
қызметі туралы» заңына сэйкес, аудиторлык қызмет -аудит- бухгалтерлік 
есеп -  қисапқа, төлем есеп қүжаттамаларға, салық деклараңиялары мен 
өзге де міндетті каржылық опепаңияларға, сонымен катар 
кэсіпорындардың баска да талабына сэйкес аудиторлык тексерудің 
тэуелсіз негізде жүзеге асырылатын, аудитордың (аудиторлык фирманың) 
кәсіпкерлік қызметі.

Шетел мамандарының пікірінше, аудит -  бүл кәсіпорындардың 
қаржы жағдайы мен фактілерді бағалаудағы тәуелсіз, аудиторларлармен 
жүргізілетін қызмет түрі. Аудит саласы бойынша атакты американ 
маманы Джек Робертсон өзінің «Аудит» атты кітабында аудитті келесідей



түсіндіреді, аудит-бүл кәсіпкерлік тэуекелдіктерді төмендету мен алдын 
алу мақсатында, қаржылык есептілікті қолданушылар үшін нақты 
ақпараттык мәліметтерді анықтап, бекітетін қызмет түрі болып табылады.

Кәсіпорындарға аудиторлық жэне каржылық қадағалау кызметі 
Қазақстан республикасының «Аудиторлык қызмет туралы» заңына сэйкес 
жүргізіледі. Қазакстан республикасының «Банк жэне банктік қызмет 
туралы» заңына сэйкес коммерциялык банктердің қаржы-шаруашылық 
жүйесіне мемлекеттік каржы министірлігімен белгіленген тэртіппен 
(несиелік үйымдарға) жылына бір рет аудиторлық тексеруді өткізуі тиіс. 
Ол үшін арнайы тәуелсіз аудиторлық фирманың лицензиясы болуы шарт.

Банктік аудит саласының аудиторлық кызметі нақты жағдайда 
Қазақстан республикасының «Аудиторлык кызметі туралы» заңына сай 
жүзеге асырылады. Банктік аудиттің негізгі мақсаты несиелік 
үйымдардың бухгалтерлік есептілігі мен олардың жасаған қаржылық 
операңиялардың заңдылығын тексеру болып табылады. Осы аталған 
талаптарға сәйкес банк аудиті тексерулерінің негізгі бағыттарын 
анықтайды, оның бастылары:

1) Несиелік үйым жасайтын каржылык операцияларының, арнайы 
заңдарға жэне Қазақстан республикасының Үлттық банк бекіткен 
нормативтік актілеріне сэйкестігін;

2) Несиелік үйым жасайтын қаржы операцияларының бухгалтерлік 
есеп пен есептілік жағдайының дүрыстығы;

3) Қазақстан республикасының ¥лттық банкі бекіткен 
экономикалық нормативтердің орындалуын;

4) Несиелік үйымның баскару сапасы мен ішкі бақылау жүйесінің 
жағдайы;

• Несиелік үйымның жасайтын қаржы операциялары бойынша 
баскару күрылымы мен көлемі;

• Несиелік саясаты мен несиелік тэуекелді басқару сапасын 
бағалау;

• Бағалы қағаздар нарығындағы операциялар түрлері мен 
есептілігінің жағдайы;

• Несиелік үйымның бағалы кағаздар нарыгындағы операциялар 
тэуекелдігін басқаруы мен бағалы кағаздар негізінде резервтік қорларын 
толық қүру жағдайлары;

• Барлық жасалатын каржылық операциялардың бухгалтерлік 
есепте көрсетілуі мен шынайы есептілікті дайындау жағдайлары;

• Тексеру бойынша жүмыстарды үйымдастырулары;
• Филиалдарды тексеру бойынша үйымдастыру шаралары, 

қызметтері.



1.2 Аудиттүрлері
Салалык белгісі бойынша, яғни классификациялау бойынша аудит 

кслесі түрге бөлінеді:
• жалпы-кәсіпорынның, мекеменің, үйымның жэне олардың 

бірлестіктерінің ұйымдык құқыктық формадағы тэуелсіз аудиті.
• банктік жэне банктік емес несиелік ұйымдардың жэне олардың 

филиалдарының аудиті.
• сақтандыру -сақтандыру ұйымдарының аудиті.
• биржалык -биржалар аудиті.
• инвестициялық қорлардың аудиті -  инвестициялык жэне чектік 

ншісстициялык корлардың холдингтік компаниялардың аудиті.
• бюджеттен тыс аудит -  ҚР заңымен және заңды жэне физикалық 

іүлғалар қарастырған міндетті аударылымдардан пайда болатын 
бюджеттен тыс қорлардың аудиті; кайырымдылык жэне баска да 
қорлардың аудиті;

• заңды жэне физикалык тұлғалардың өз еркімен құрбандықка 
беруінен пайда болған қорлардың аудиті.

Аудитторлык қызметтің іс-жүзінде жэне аудиторлық қызметті 
регламенттейтін нормативтік құжаттарда көрсетілген аудиттің екі түрі 
қарастырылған. Олардың бір-бірінен едэуір айырмашылықтары, сыртқы 
аудит аудиторлық фирмаға тэуелсіз келісім шарт негізінде жүргізіледі. 
Оның максаты бухгалтерлік есеп пен есеп берудің дұрыстығын, сонымен 
қатар коммерңиялык банктің карясы жағдайын жақсарту бойынша 
үсыныстарды обьективті бағалау болып табылады. Ішкі аудит банктегі 
арнайы құрылған басқару аппаратының бөлімшесімен жүзеге асады, ол 
басшыға тікелей бағынады. Ішкі аудит аудиторлык қызметтің ережесіне 
сэйкес ұйымдасқан кәсіпорын ретінде аныкталады. Олай болса ішкі аудит 
кәсіпорын кұрылымының барлык тармактарының қызметтерінің 
гиімділігін қадағалайтын жүйе болуы тиіс.

Ішкі аудит кэсіпорынды басқарудың жалпы жүйесінің ажырамас 
бөлігі болып табылады. Оны жүзеге асыру үшін банкте арнайы 
бөлімшелер құрылады.

Коммерциялық банктерде ішкі бақылау қызметін кұру тэртібі 2005 
жылдың 30 қыркүйегіндегі №359 "Екінші деңгейдегі банктегі 
тәуекелдерді жэне ішкі бақылауды басқару жүйесіне қойылатын талаптар 
пұсқауы" (Қаржылық бақылау агенттігі) нұскауымен регламенттеледі. 
Мұндай қызметті кұрудың мақсаты -  банк қызметіндегі тэуекелдікті 
азайтып, пайданы жоғарылату жэне банктегі бухгалтерлік есеп жағдайын
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бағалаудың негізгі бағыттарын нығайтып кызметкерлердің 
профессионалдық деңгейін жоғарлату.

Ішкі аудиттің басты мақсаты -  басқарудың барлық деңгейінде 
несиелік қызметінің барлық түрінің тиімді пайдалануын қамтамасыз ету, 
сонымен катар несиелік үйымдардың мүліктерін жэне меншіктерін, 
салымшылардың кызығушылыктарын заң шеңберінде қорғау.

Банктегі ішкі аудит келесі мәселелерді шешуі тиіс:
• Банктік және шаруашылық операңияларының орындауының 

заңдылығы жэне нормативтік актілерге сэйкестігін тексеру;
• бухгалтерлік есепті жүргізуде жэне оның есетілігін дайындау 

талаптарының сақталуын тексеру;
• банктің есеп саясатының, жүмыс ережелері мен нүскауларының, 

бапк басшысының шешімдері мен үкімдерінің талаптарының сакталуын 
тексеру;

• басқару кызметінің эр түрлі тармақтарын тексеру;
• банк филиалдары мен бөлімшелерінде бақылау жүргізу;
• банк мүлкінің сакталуын, жағдайын жэне қамтамасыз етілуін 

тексеру;
• жеке жағдайларға арнайы тергеулер жүргізу;
• банктік кызметті үйымдастыру жэне басқару барысында, 

қүкықтық, сараптамалык жэне басқа да сүрақтар бойынша бөлім 
басшылары мен мамандарына кеңес беру;

• ішкі аудит жүргізу барысында салық жэне баска да органдар 
тексеруін ұйымдастыру;

• ішкі бақылау механизміне сараптама жэне тиімділігін бағалау 
жүргізу.

Банк кызметі сырткы аудитті жүзеге асыру үшін лицензиясы бар, 
арнайы аудиторлық үйымдармен келісім шарт негізінде жүргізіледі. 
Сыртқы аудиторлық тексерудің максаты -  банктің заңды сактау фактісін, 
банктік есеп берудің дүрыстығын жэне банктің қаржы-шаруашылык 
қызметіне сараптама жүргізудің дүрыстығын нақтылау. Ішкі жэне сырткы 
аудиттің мақсаттары эр түрлі болғанымен, ішкі жэне сырткы аудиторлык 
тексерудің ортақ нэрселері өте көп. Оған қоса ішкі аудит сырткы аудитті 
жүргізудің ақпарат көзі болып табылады.

Классификациялык белгілер бойынша сыртқы аудиттің келесі 
түрлері бар: міндетті жэне инициативті; бастапкы жэне қайталанушы; 
қаржылық, операциялык жэне талаптарға сәйкестік аудиті.

Міндетті аудит ҚР аудиторлык кызмет туралы заңымен, сонымен 
қатар мемлекеттік органдардың, прокурордың, прокурорлык санкциясы



Г)»ліан жағдайда тергеушінің, соттык жэне арбитраждык соттың, салык 
иолициясының жэне т.б.тапсырмасымен жүргізіледі.

Өз қалауымен (нициативтік) аудит банк басшысының шешімімен 
псмссе оның басшысының талабы бойынша жүргізіледі. Мұндай 
тексерудің сипаты мен масштабын клиенттің өздері анықтайды.

Аудиторлық тексеруді жүзеге асырудың мерзімі бойынша бастапқы 
жэие қайталанушы аудит деп бөлеміз.

Бастапқы аудит -  аудитор немесе аудиторлық фирма үшін нақты 
үііымда бірінші рет тексеру жүргізу дегенді білдіреді.

Қайталанбалы аудит- аудиторлық фирмамен кайтадан тексеру 
жүргізу.

Шетел практикасында аудитті үш түрге бөледі: каржылык, баскару 
және талаптарға сейкестік. Бірінші жағдайда фирманың каржы есебі 
пегізіиде тексеріледі, екіншісінде — фирманың каржы-шаруашылык 
кызметінің жеке бөліктері тексеріледі, үшіншісінде -  фирманың нақты 
жағдайының заңдылығы, нүсқауларга, ережелерге, нормаларға сэйкестігі 
жэне т.с.с. тексеріледі.

Қаржы аудиті (қаржы есебінің аудиті). Қаржы аудитінің мақсаты -  
фирманың қаржы есебінің дүрыстығын бағалау.

Аудиттің бүл түрі тәуелсіз аудиторлық фирмалармен жүргізіледі. 
Олар тексеру нәтижелері бойынша фирманың каржы есебіне қатысты 
қорытынды жасайды. Бүл қорытындыларды болашакта қаржы 
акпараттарын колданушылар: акционерлер, кредиторлар, мемлекеттік 
бакылау органдары, салык жэне кедендік бакылау органдары жэне т.б. 
қолданады.

Операциялық аудит қызметтің жеке түрінің тиімділігінің бағасын 
алу максатында фирманың кандайда бір бөлігін тексеру қарастырылады. 
Кейде оны басқару немесе арнайы аудит деп атайды.

Талапқа сәйкестігін анықтау аудиті нақты нормаларға, ережелерге, 
заңдарға жэне т.б. сәйкестік дэрежесін аныктау мақсатында фирманың 
кызметіне сараптама жүргізуді қарастырады. Тексеру барысында 
келесілер орындалады: фирма қызметінің оның жарғысына сәйкестігі; 
фирманың есептеу саясатында кабылданған есепті жүргізу тэртібі; шығын 
күрамы; салық есептері.

Аудит эволюциялық даму түрғысынан үш сатыга бөлінеді: 
иактылаушы, жүйелі- бағытталған аудит жэне тәуекелге негізделген 
аудит.

Нақтьшаушы аудит бухгалтерлік күжаттармен есеп берудің 
шынайылығына баға беру мақсатында қаржы-шаруашылық
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операциялардың бітуін нактылайтын алғашкы құжаттарды үйренуді 
карастырады.

Жүйелі -бағытталған аудит ішкі бақылау негізіңде аудиторлардың 
экспертиза жүргізуін карастырады. Егер ішкі бакылау жүйесі тиімді 
жүмыс істесе, болшектеп тексеру жүргізудің қажеті жоқ, өйткені 
аудиторлар ішкі бақылау жүйесіне белгілі мөлшерде сене алады. Ішкі 
бакылау жүйесінің тиімділігі аз болған жағдайда, аудитор клиентке бүл 
жүйені қалай жаксартута болатындығы туралы кеңес беру аркылы жүмыс 
көлемін келесі жылға кысқарта алады.

Тэуекелге негізделетін аудит, аудиттің шетелде эволюцнялық 
дамуының жоғары сатысы болып табылады. Ол тэуекелі жоғары 
облыстарда аудиторлық жүмыстың жиынтықгалуын білдіреді. Мысалы, 
банктік қызмет үшін бұл валюталық тәуекел познцпясын енгізумен 
байланысты валюталық операциялар; қор тэуекеліне әсерлі қүнды 
қағазбен байланысты белсенді операциялар, неспелік тэуекелді тудыратын 
несиелік операциялар жэне т.б. Мүндай жиынтық тәуекел деңгейі томен 
облыстарды тексеруге кететін уақытты қысқартуға мүмкіндік береді, ол 
аудит жүргізуге клиенттің шығынын азайтады жэне аудиторлық кызметті 
тиімді көрсетуге жағдай жасайды.

Аудиттер түрлеріне жүргізілген классификация аудитте жаңа 
бағыттардың пайда болуына байланысты кеңейіп нактылануы мүмкін.
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ТАҚЫРЫП 2. БАНКТІК АУДИТТІҢ НЕГІЗІН РЕТТЕУ

2.1 Банктік аудиттің кукыктык негіздері

ҚР аудитті нормативті реттеу жүйесі төрт деңгейдегі күжаттарды 
Карастырады.

Заңдар, жэне Президенттің үкімдері, Үкімет шешімдері, каржы 
министрінің, ҚР Үлттық банкінің үкімдері бірінші, жоғарғы деңгейдегі 
қүжаттар болып табылатын басқа да заңнамалық актілері.

Банктік аудитті регламенттеуші бірінші деңгейдегі қүжаттарға " ҚР 
банк жэне банктік қызмет туралы", "ҚР аудиторлык кызмет туралы" 
заңдар жатады.

Бүл ережелерде ҚР банктік аудитің қүқыктык негіздері аныкталған. 
Дәлірек айтқанда банктік аудит облысындағы аудиторлық қызметтерді 
жүзеге асыру қүқығына аттестация жүргізу тэртібі, банктік аудитті 
лицензиялау тэртібі, аудиторлық фирмалардың қүқыктары мен міндеттері, 
екінші деңгейдегі облыстық банктердегі жүмыстар мен аудиторлык 
гексерулерді үйымдастыру, аудиторлық тексеру жүрғізу кезіндегі негізгі 
талаптар, аудиторлық қорытындының қүрамы мен мазмүны, оны ҚҚА-не 
ұсыну, аудиторлык фирмаларға әсер ету жэне лицензияны жою шаралары.

Аудиторлық қызметті нормативті құжаттарының екінші деңгейі, 
аудиторлық қызметті жүзеге асыру принциптері карастырылған 
ережелерден тұрады.

Үшінші децгейге аудиторлык кызметті ұйымдастыру сұрактары 
бойынша нұскаулықтар, акпараттық немесе кеңестік сипаттағы қүжаттар 
жатады. Бүл мүмкін болатын Үкіметтің, Қаржы министрлігінің, ҚР 
Үлттык банкінің, ҚҚА-ң барлық нұсқаулары, үкімдері, хаттары, жедел 
хаттары.

Төртінші деңгейдегі кұжаттарға аудиторлық ұйымда аудит жүргізуге 
жағдай жасайтын фирма ішілік аудиторлык стандарттар жатады.

Заңға сәйкес ҚР аудиторлық кызметпен жеке түлғалар- аудиторлар 
жэне заңды тұлғалар-меншікке байланыссыз аудиторлық фирмалар 
айналысуға кұкылы.

Өз қызметін өз бетінше атқаратын аудиторлар заңды тұлға 
құрмастан кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс. Аудиторлық қызметпен 
айналысу үшін жеке түлғалар -кэсіпкерлер аттестациядан өтіп лицензия 
алулары керек.

Ауднторлық фирмалар аудиторлық кызметті жүзеге асыру 
максатында кұрылған кэсіпорындар ретінде тіркеледі. Аудиторлык фирма 
ашу үшін кемінде екі лицензияланған аудитор болуы керек. Олар ашык
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акционерлік коғамның формасынан басқа, заңмен қарастырылған кез- 
келғен ұйымдық -құқықтық формаға ие бола алады.

Аттестацияланған аудиторлардың және лицензия алған аудиторлық 
фирмалардыц жарғылық каииталындағы үлесі 5 1%кем болмауы тиіс.

Аудиторлар мен аудиторлық фирмалар өз жұмысын кәсіпкерлік 
қызметтегі субьект ретінде мемлекеттік тіркеуден кейін, аудиторлық 
кызметті жүзеге асыруға лицензия алганнан кейін бастай алады.

2.2 Аттестациялау және лицензиялау

-ҚР-ның аудиторлық лицензиялау барысы, сонымен қатар, банктің 
аудит аумағындакғы мемлекеттік бакылау жасағанда мақсатты түрде 
жүргізіледі, заңдылық талабына қарағанда аудиторлық бағыт алдында 
болады. Аудиторлық қызметтің лиңензиялық реті жэне аудиторлық 
мекемеде анықталған «Лицензия туралы» №214 11.01. 2007 жылғы ҚР- 
ның заңмен, «ҚР-ның қаржы министрлігі туралы» ҚР-ның үкіметімен 
қойылған жағдайы 24.04.2008 жылы №387 Ережесімен анықталған. 
Аудиторлық қызметтің лиңензиялық ретін аталған Ережесі анықтайды.

Адиторлық кызметті жүргізудің аттестация реті заңымен 
жасалады, сонымен қатар, аттестациялық комиссия аркылы лицензиялық 
ретімен алады, ол ҚР -ның Үкіметімен бекітіліп, аудиторлық қызмет 
негізінде жасалады.

Жоғарғы білімі бар жэне экономикада, қаржыда бақылау 
ревизиясында бухгалтерлік есеп жэне аудитте жоғарғы оку орнында кем 
дегенде үш жыл жүмыс атқаруған түлғаларға аттестацияға жіберіледі. 
Аттестациядан өткен түлға квалификаңиялық куэлік алады, ол «аудитор» 
квалификациясына ие болады.

Аттестациядан өткен физикалык түлға аудиторлық фирмада 
аудиторлық кызметпен айналысуына болады және сол фирмамен еңбек 
келісім-шарт түзеді.

Уақтысы өткенде аудиторлық фирма кұжаттарын жаңа лицензия 
алуға тапсырады, жаңа лиңензия барлығына ортак белгіленген ретпен 
беріледі. Аудиторлык фирма лиңензияны алғанда, аудиторлар мен 
аудиторлық фирмалар мемлекеттік реестрдан өтеді.

Лицензия мына жағдайда жарамсыз болады:
Бірнеше рет талапқа сай емес аудиторльгқ тексеру жүргізгенде 

немесе аудиторлық қызметті көрсеткенде;
Лицензия ерілген кейін аудиторлардың (аудиторлық фирманың) 

берілген мэліметі негізсіз болса;
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Аудиторлық фирмаға берілген лицензияда көрсетілмеген қызмет 
түрін жасаған кезде;

Аудиторлык фирманың кызметін қатысушылары немесе несиелік 
үйымның басшыларының рұксатынсыз ұсьінған болса жэне ол ҚР 
заңнамалық актілерінде қарастырылмаған болса;

Аудиторлык іс-эрекетпен айналысатын тұлғаны нақты қызымет 
і үрлеріне тағайындалмауына, шаруашлык-каржылық аясында белгеленген 
қызметпен айналыспауға жазаланғандағы соттың шешімі заңды күшіне 
негенде.

2.3 Аудиторлардьщ кұкыкгарі.і, міндеттері және 
жауапкершіліктері

Аудиторлардың кұқықтары, олардың міндеттері мен 
жауапкершіліктері аудиттің ережелері мен стандарттарымен анықталады.

Аудиторлык фирмалар орнатылған тәртіппен аудиторлық кызметті 
жүзеге асыру барысында заңды бұзғаны үшін жауапка тартылады. 
Аудиторлык фирмалардың аудит процесінде алған мәліметтерді үшінші 
і үлғаға беруге құкығы жок.

Аудиторлык тексеріс жүргізгенде корытынды жасағанда аудиторлар 
және тапсырыс беріліп тексерілген субьектіге, сонымен қатар кез келген 
үшінші жакка, сонымен бірге мемлекеттік органдарға, өздері қызмет 
ететін аудиторлық фирманың басшыларын жэне меншік иесіне тэуелді 
емес. Аудиторлық тексеріс өткізілмеуі мүмкін:

а) аудиторлармен тексерілетін несиелік мекеменің құрылтайшысы, 
акционерлері болса немесе олардың жіне тексерілетін мекеменің 
басшыларының бухгалтерлік (каржылық) есеп беруге жауапты лауазымды 
тұлғаның жақын туысқаны болса. Ата- ана, жұбайы, аға, әпке, балалары, 
қыздары, сонымен қатар, жұбайының ата-анасы, аға-эпкесі.

э) құрылтайшы, аудиторлық фирма несиелік мекеме қарым-қатынас, 
акционерлер, несиеғерлер, сақтандырушылар болып қарым-катынаста 
болса;

б) аудиторлык фирма (аудиторлар), несиелік мекемеге бухгалтерлік 
есептілікті калпына келтіруге жүргізген, сонымен катар, каржылык есепті 
құрған қызмет көрсеткен болса.

Аудиторлык тексеріс жүргізгенде, аудиторлық фирманың 
(аудиторлармен) мынадай кұкығы бар:

Өздігінен аудиторлық тексерудің түрлерін жэне әдістерін заңдық 
талаптарға банктік қызметтің нормативтік реттейтін актілерғе, сонымен 
қатар, несиелік мемекемемен нақты келісімшарт немесе прокурор, із
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кесуші, сот және ҚР -ның арбитраждык сот тапсырыстарының мазмұнына 
сай аныктайды;

Несиелік ұйымдардың толық басқармалык кұжаттарын және 
қаржылык қызметтердің құжаттарын нақты ақша соммасын бағалы кағаз, 
материалдық құидылықтарды тексеруғе, сұрақтар туындағанда 
аудиторлық тексеруге қажетті қосымша мәліметтер және түсініктемелер 
алуға;

Жазбаша сұраумен аудиторлық тексеріске қажетті ақпаратты үшінші 
тұлғадан алуға;

Несиелік мекемемен тексеруге қажетті құжаттарды бермеген 
жагдайда аудиторлық тексерістен бас тартуға;

Аудиторлық фирма (аудиторлар) өз қызметін кординаңпялау және 
кәсіпкойлық мүддесін қорғау үшін ассоңиаңиялар жэне басқа да 
бірлестіктер кұра алады.

Аудиторлық бірлестіктердің тікелей аудиторлық қызметпен 
айналысуына кұқы жоқ.

Аудиторлар жэне аудиторлық фирмалардың міндеті:
а) аудиторлық кызметін жүзеге асырғанда ҚР заңнамалық 

талаптарды бүлжытпай орындауы керек.
э) тапсырыс берушіге, сонымен қатар тапсырыс берген мемлекеттік 

органға аудиторлық тексеріс жүргізуге, өзі қатыса алмайтындығын жедел 
хабарлауы керек.

б) аудиторлық тексеріс жүргізеді сонымен қатар аудиторлық қызмет 
көрсетеді.

в) аудиторлық тексерісті бастарда алынған құжаттардың сақталуын 
қамтамасыз ету жэне олардың мазмұнын меншік иесінің келісімінсіз 
жария етпеуі керек.

Аудиторлар жэне аудиторлық фирманың жауапкершілігін шартты 
түрде бес түрге бөледі: азаматтык - күкықтык жауапкершілікке зиян 
келтірілгені үшін; үшінші тұлға алдында жауапкершілік; 
конфиденциалдыкты сақтауға байланысты кұкык; қылмыстық; 
администраторлық жауапкершілік;

Азаматтық — кұкықтык жауапкершілік, аудиторлық тексеруді 
сапасыз жүргізгені байқалғанда, мемлекет немесе мекеме зиян шеккенде 
туындайды.

Үшінші тұлға алдындағы жауапкершілік жалпы құқық негізінде 
туындауы мүмкін. Зиян шегуге байланысты, зияндардың қайтарылуына 
байланысты аудиторларға (аудиторлық фирма) қатысты үшінші түлғаның 
шағымдануына заңдылықтар негіз болады.
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Қылмыстық жауапкершілік тек жеке тұлғаларға қатысты туындайды. 
Жске аудиторлармен өз өкіметтілігін қызметінің мақсатынсыз өзіне 
исмесе басқа тріғаға пайда немесе басымдылық алу үшін пайдаланса ҚР 
'іиңдармен қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Аудитормен кызметтік жэне коммерциялык қүпияны жария еткенде 
жаідайда, конфиденцпялықты сақтауға байланысты жауапкершілік 
іуыпдайды.

Әкімшілік жауапкершілікті аудиторларға (аудиторлық фирма) 
қіітысты негізінен лицензия беретін органдар қолданады. Әкімшілік 
жауапкершіліктің бір түріне жүргізген аудиторлық кызметіне байланысты 
лицензияның тоқтатылуы. Лицензия беруші органдар лицензияныц күшін 
мына жағдайларда токтатады:

1. Лицензия алушы лицензияның талаптарды бүзғаны аныкталғанда 
лицензия беруші органы мемлекеттік қадағалау немесе бақылау 
органдарымен басқа да мемлекеттік билік органдары өз қүзырлары 
шеңберінде;

2. Лицензия алушы лицензия беруші органның анықтаған 
ксмшіліктерін жою талаптарын орындамағаны үшін.

Әрбір кәсіби аудитор, аудиторлык тексеріс жүргізілгенде немесе 
басқа да аудиторлык қызмет көрсеткенде, кэсіби этиканың нормасын 
бүлжытпай орындауға міндетті. ҚР аудиторлық кэсіпкерлік этика Кодексі 
халықаралық этикалық нормаға сэйкес жасалған. Кодексте тәуелсіз 
аудиторлардың кэсіпкерлік қүлыктары этикалық нормасы 
топтастырылған, аудиторлык бірлестіктің ортасында бекітіліп, мүмкін 
болатын нүқсан келтіруден қорғайтын яғни, моральдық қүндылығы 
анықтаған. Адамгершілік жэне кәсіпкерлік этикалық норманың болуы, 
міндеттілікке негізделген жэне эр бір аудитордың аудиторлық фирманың 
басшысы мен қызметкерлері міндеті жэне парызы.

Аудиторлық кызмет корсеткенде, аудитор адал болуы міндетті, жан
-  жақты барлық туындаған жағдайды және шынайы дәлелді қарауы тиіс; 
аудиторлык стандартың жүмыстағы талабын орындауы керек; тэуелсіз 
болуы керек; салык заңдылығына орындауы керек; тексерістен алынған 
ақпаратты сактауға міндетті; аудиторлық қызмет үшін мекеме клиентке 
толегенде алдын -  ала келісуі тиіс; кызметкерлермен жақсы қарым -  
катынас орнатуы тиіс жэне т.б



ТАҚЫРЫП 3. АУДИТТІ УЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ

3.1 Аудиттің стандарттары

Аудиторлык стандарттың негізгі бағыты -  барлык аудиторларды 
жэне аудиторлык кызметті пайдаланушыларды негізгі принциптері мен 
бағыты, кү-кығы мен аудиттің міндеттері, әдістері, колдану түрлері жэне 
аудиторлык тэуелсіз козкарасты біржақтылы түсінікпен қамтамасыз ету.

Аудиторлық стандартқа сай аудитің бағыты есеп беруге байланысты 
кабылданған жэне қолданылымдағы ережелер мен нормаларға сай 
тексерілетін бухгалтерлік (каржылык) есептіліктің дайындығына 
байланысты көзкарасты қалыптастыру, жауаптылық кабылданатын жэне 
кабылданған нормалар мен тэртіп негізінде жасалған есептілік.

Стандарттар мағынасы мынадан түрады, олар:
1. Аудиторлық тексерудің жоғарғы сапасын қамтамасыз ету;
2. Аудитке жаңа ғылыми жетістіктерді енгізуді қолдау;
3. Қолданушыға аудиторлық тексеріс процесін жақсы түсінуге 

көмектесу;
4. Мамандыкты қоғамда танымалы ету;
5. Аудиторға клиентпен келісім жүргізуге көмектеседі.
Аудиторлық қызметтің үлттық стандарттарының мақсаты мен

мүддесін жақсы түсіну үшін төменде қолданылымдағы негізгі 
ережелердің (стандарттардың) кысқа көрінісі келтірілген. Жеке кэсіпкер 
ретінде өздігінен жүмыс жасайтын ауднторлық фирмалар мен аудиторлар 
стандарттарда ыңғайлы көрсетілуі үшін, оларды «аудиторлык мекеме» деп 
атайды.

Стандарттың мүддесі экономикалық субъектінің бухгалтерлік 
есебіне аудит жүргізуді жоспарлағанда, аудиторлық мекеменің 
колданатын норманы белгілеуі керек.

Стандарт максаты мыналар болады:
а) аудитті алдыңғы кезеңде жоспарлауды сипаттау;
э) жалпы жоспарды дайындаудың кағидаттары жэне аудит 

бағдарламасын дайындап келтіру;
б) аудиттің бағдарламасын жэне жалпы жоспарды дайындау жэне 

кұру тэртібін суреттеу.
Стандартта аудитті жоспарлаудың келесі принңиптері келтірілген: 

кешенділігі, үздіксіздігі, тиімділігі.
Аудитті жоспарлағанда стандартпен келесі кезеңдерді ерекшелеп 

көрсету қарастырылған: алдын ала аудитті жоспарлау, дайындык пен 
аудиттің жалпы жоспарын кұру, аудит програмасын кұру және дайындау.
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Стандарт мүддесі аудиторлық дэлелге талаптарды аныктау, соларға 
псгізделіп мекемеде бухалтерлік есептің сенімділігі туралы пікір 
жасалады.

Стандарт максаты мыналар болады:
а) аудиторлық дәлел түрлері келтіріледі;
э) аудиторлык дәлелдеудің көздері келтіріледі;
б) аудиторлык дәлелдің алыну әдісі келтіріледі.
Стандартпен аудиторлык дәлелдің келесідей түрлері 

қарастырылады: ішкі, сырткы жэне аралас.
Оларды алу үшін келесідей аудиторлык проңедуралар орындалуы 

ксрек:
а) бухалтерлік есептің айналымдарында жэне калдык шотта сенімді 

корсетілуді бөлшектеп тексеру;
э) аналитикалык процедура;
б) ішкі бақылаудың қүралдарын тексеру.
Аудиторлық дэлелдерді алудың кезендері мыналар болып табылады:
а) экономикалық субьектіден жэне үшінші түлғадан алынған 

қүжаттар;
э) экономикалық субьектінің бухалтерлік есептілікті тіркеуі;
б) шаруашылык-каржылық қызметті сараптаудан алынған нэтиже;
в) мекеменің қызметкерлері мен үшінші түлғалардың ауызша 

айтқандары;
г) экономикалык субъектінің бір күжатын басқасымен салыстыру, 

экономикалық субьекті күжатын үшінші түлға күжатымен салыстыру;
д) мекеме қызметкерлерімен жүргізілген мүлікті инвентаризациялау 

нэтижесі;
е) бухгалтерлік есептілік.
Аудиторлық дэлелді алудың негізгі келесідей аудиторлык 

процедураларды жатқызуға болады: клиенттің арифметикалық есеп 
айырылысуын тексеру; инвентаризация; жеке операцияның тексеріс 
дүрыстығын тексеру; растау; персоналдан ауызша сүрау; экономикалық 
субьектінің жэне тэуелсіз үшінші жақты баскару; қүжаттарды тексеру; 
кадағалау; аналитикалык процедура; альтернативтік баланстың 
дайындығы.

"Аудиторлъщ дәлелдеме " стандарты
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Стандарт мақсаты жиынтық тексеруден жэне сараптау нәтижесімен 
алынған ақпараттардан аудиторлық мекемеге мэліметті таңдау ережесін 
белгілеу.

Стандартпен таңдауды колданудың көрнектілігін қамтамасыз етуге 
арналған келесідей эдістердің бірі қолданылады: кездейсок тандау, 
жүйелендірілген таңдау, аралас таңдау.

Аудиторлық мекеме таңдаудың нэтижесін бағалау үшін міндетті:
а) таңдауға іліккен ірбір қателікті сараптау;
э) барлық жиынтық тексеріске таңдауда алынған нэтижені тегіс 

жаткызу;
б) таңдау тәуекелін багалау.

«Аудитті цүжаттау» стандарты

Стандарттың мүддесі ауднторлық мекемеге аудиттің жүмыстық 
қүжаттарын дайындаудың бірыңғай талаптарын белгілеу:

Стандарттың максаты:
а) аудитті қүжаттаудың жалпы қағндаттарын келтіру;
э) аудит қүжаттарының түрі мен мазмүнына койылатын талаптарды

беру;
б) алдың ала жүмыс күжатының тізімін күрып жазу.
Стандартқа сай аудиттің жүмыс қүжатына жататындар: жоспарлар 

мен аудитті жүргізген бағдарламалар, аудиторлық мекеменің пайдаланған 
жазбасы жэне оның нәтижесі, түсініктеме, анықтылык пен экономикалық 
субьектінің арызы экономикалық субъектінің қүжаттары, кошірме, 
сонымен бірге көшірме қүжаттары. Экономикалық мекемесіндегі 
бухгалтерлік есепті үйымдастырудың жэне ішкі бақылаудың суреттемесі, 
аудиторлық мекеменің аналитикалық күжаты, басқа да қүжаттар. 
Стандартпен жүмыс қүжаттарына кіретін, аудиторлық мекеме мен 
анықталатын кұжаттар қүрамының, санының, мазмүнының критерийлері 
белгіленеді.

«Аудиторлыц тәуекел жэне мәнділік» стандарты

Стандарттың мақсаты аудиторлық мекеменің текесеру барысында 
аудиторлық тэуекелді жэне мэнділігінің деңгейін бағалауда пайда болған 
сүрактарға байланысты іс-әрекетін аныктау.

Стандарттың мақсаты:

"Аудиторлыц таңдау" стандарты
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м) аудиттегі мэнділіктің деңгейін жэне оны есептеу тэртібін есептеу 
гүсіпігін аиықтау;

о) ауднттегі тэуекелді және оның негізгі серіктестіктерін (ішкі 
ііпіруашылық тәуекелі, бакылау қүралдары тэуекелі мен байқай алмау 
і .іускслі) түсінігін анықтау;

б) тексеру барысында аудиторлар басшылықка алатын бірыңғай 
і шіагпарды калыптастыру.

Стандартта бухгалтерлік есептің сенімділігі барлық мэнділік 
щігыпастарда бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінің дәлдігімен тексеріледі, 
о і і  есептілікті қолданушы соның негізінде дүрыс корытынды жасайтындай 
жііі дайда болуы керек, яғни дүрыс экономикалык шешім қабылдау.

Стандартқа сай аудитор тексерілген мекеменің есебі сенімді деп 
қорытынды жасауға барлық мәнділік катынастарда мына жағдайда, егер 
Гіір мезгілде:

а) аудит барысында ескерілген мүмкін болған бүрмаланған соманың 
болмысы, мэнділіктің деңғейінен анағүрлым аз болса;

э) аудитордың кәсіпкерлік түжырымдауы бойынша талаптарға сай 
ссеп жүргізу жэне есептілікті даярлау сапасындағы көрсетілген ауытқулар 
иііырмашылығының мэнділігі болмаса.

«Бухгалтерлік есепті жүйесін және ішкі бақылауды қарастыру жэне 
багалау» стандарты

Стандарттың мақсаты бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау 
жүйелерін бағалаудағы іс-эрекетін аныктау.

Стандарттың мақсаты:
а) ішкі бакылау жүйесін суреттеу;
э) ішкі бақылау жүйесін қарастыруды жэне бағалаудың сенімділігіне 

псгізгі қойылатын талаптарды қалыптастыру;
б) бухгалтерлік есептің жэне ішкі бақылау жүйелерін қарастырудың 

жоне бағалаудың ерекшеліктерін суреттеу.

«Аудит өткізуде нормативтік актічердіц цолданымда сақтаіуын 
тексеру» стандарты

Стандарттың мүддесі аудиторлық мекемеге экономикалык 
субъектімен қолданылмай бухгалтерлік есептіпіктің дүрыс сақталуы 
мүмкін болмас заңнамалык ережелер мен нормативтік актілердің 
орындалуын тексеру жүргізгенде қойылатын талаптарды қою.

Стандарт мақсаты:
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а) нормативті құжаттарды есесптеуге негізгі талаптарды 
қалыптастыру; б) тексеру барысында анықталған аудиторлық тәуекелдер 
мен маңыздылык деңгейін бағалау бойынша үйым сауалдамасы.

Стандарттың міндеттері:
а) аудиттік маңыздылық деңгейі мен оның тіркелу дүрыстыгын 

анықтау;
ә) аудиттегі тэуекелдік жэне оның негізгі қүрылымын аныктау (ішкі 

шаруашылык тэуекелі, бақылау тэуекелі жэне анықгалмау тәуекелі);
б) ауднторлық тексеру кызметін көрсету барысында аудитормен 

қолданылатын негізгі қүжаттамалар тізімін алдын-ала анықтау.
Стандарт бойынша аудитормен жасалатын бухгалтерлік есеп- 

қисаптарының дүрыстылығының маңыздылығы негізінде осы нәтижелерді 
қолданушы субъектілер үшін жэне экімшіліктің дұрыс экономикалык 
шешімдер кабылдауы үшін ете маңызды болып табылатыны ескеріледі.

Аудитор стандарт негізінде барлық маңызды көрсеткіштер бойынша 
оң шешімін шығара алады, егер мына жағдайлар орын алса:

а) аудиторлық тексеру барысында анықталған жетіспеушілік 
сомманың көлемі маңыздылық сомма корсеткішінен төмен болса;

э) нормативтік қүжаттар бойынша кажет етілген сапалық есеп 
көрсеткіштерінің ауытқу шамасы аудитор үшін маңызды қүжат болып 
табылмаса.

“Бухгаптерлік есеп пен ішкі бақылау жүйесімен танысу және багапау”
стандарты

Стандарттың мақсаты -  бухгалтерлік есеп жэне ішкі бақылау 
жүйесімен танысу жэне бағалау бойынша аудиторлық үйымның жасайтын 
негізгі қызметін анықтау.

Стандартың міндеттері:
а) ішкі бақылау жүйесін сипаттау;
ә) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін зерттеу мен бағалау үшін 

қажетті жағдайларды анықтап бекіту;
б) бухғалтерлік есеп жэне ішкі бақылау жүйесінің өзгешеліктерін 

зерттеу мен бағалаудың сипаттамсын жасау.

“Аудиторльщ ңызмет жүргізу барысында нормативтік актілердің 
сақтачуын тексеру” стандарты

Стандарттың максаты -  экономикалык субъектіде қызмет көрсетуші 
аудиторлық үйымның заңнама жэне тағы сол сияқты басқа да нормативтік
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ііі. і ілер мсгізіыде жұмыс атқаруын талап ету, өйткені бұл талапсыз қызмет 
корсвту барысында экономпкалық субъектінің бухгалтерлік есеп- 
місіібыпың дұрыстығын анықтау мүмкін емес.

Стандарттың міндеттері:
а) гексеру барысында қажетті нормативтік актілер тізімін даярлау;
п) нормативтік құжаттамаларға сэйкес қателіктер анықталған 

/кагдайда аудитордың жасайтын амалдарын жасау;
б) нормативтік күжаттамаларға сәйкес қателіктер анықталған 

жіігдайда аудитордың өз кызметтік күжаттамасында тіркелуін негіздеу.
Сгандарт бойынша экономикалык субъектінің жүмыс барысына 

псмссе тоқтатылу шамасына дейінгі себептері үшін аудитор барлық 
иормативтік актілердің сакталуына өте катаң мэн беруі тиіс. Бүл кызметті 
жүзсге асыру бойынша аудитордың негізгі әрекеттері:

а) экономикалык субъектіге катысты жэне жалпылама нормативті- 
күқықтық базамен толық танысу;

э) нормативтік актілерді орындау барысында осы субъектінің 
қолданалатын эдіс - тэсілдері туралы мәліметтерін экімшіліктен алу;

б) аудиторлық тексеру барысына маңыздылығы жоғары болып 
іабылатын нормативтік актілер жэне күмэнді өзге де сүрактар бойынша 
лкімшілікпен кеңесу.

Егер аудитор тексеру барысында анықталған бухгалтерлік есеп 
жүргізу жэне салық төлеу жүйесі бойынша қомақты кателіктерді тапкан 
жағдайда келесі іс-эрекеттерді жасауы тиіс: барлық қателіктерді өз 
қүжаттамасында белгілеу; ол қателіктердің аудиторлык дәлелдеулердің 
шынайылығы мен аудиторлық жоспарға әсерін есепке алу; жазбаша түрде 
ол қателіктердің бар екендігін экімшілікке ескерту; бухгалтерлік есеп- 
қисапты қолданушыларға хабарлау.

“Аналитикалыц процедурапар ” стандарты

Стандарттың мақсаты -  аналитикалық пропедураларды орындау 
барысында аудиторлық үйымның қолданылатын негізгі нормаларын 
бскіту.

Стандарттың міндеттері:
а) аналитикалык процедураларды жүргізудің мақсаттарын анықтау;
э) аналитикалық процедуралар түрлерін сипаттау;
б) аналитикалық процедураларды жүргізу әдістері мен кезеңділігін 

бскігу;
в) аналитикалык пронедураларды жүргізу нэтижелері негізінде 

аудиторлық үйымның бағыттамалык қызметтерін анықтау.
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Аналитикалык процедураларды колданудың негізгі максаты бұл 
шаруашылыктың қате жасалган немесе дурыс көрсетілмеген 
көрсеткіштерін аныктап шығару, өйткені осы аталған қызмет барысында 
аудитордың анықтай алмау тәуекелдігі орын алады. Аналитикалық 
процедураларды жүргізу негізінде аудиттің сапалылығы мен тексеру 
л үмысыныц үзақтылығы қысқарады.

Стандарг бойынша аудитті жүргізу барысында келесі аналитикалық 
процедуралар қолданылады:

а) нақты бухгалтерлік есептілік көрсеткіштерін жалпы (сметалық) 
көрсеткіштермен салыстыру;

э) нақты бухгалтерлік есептілік көрсеткіштерін аудитордың жеке өзі 
болжамдаған көрсеткіштермен салыстыру;

б) бухгалтерлік есептілік көрсеткіштерін есептік жылда осы 
есептілікке қатынасы бар коэффициенттік нормативтік маңызды әрі 
заңдық негізге сэйкес көрсеткіштермен салыстыру;

в) бухгалтерлік есептілік көрсеткіштерін орташа есептілік салалық 
көрсеткіштермен салыстыру;

г) бухгалтерлік есептілік корсеткіштерін бухгалтерлік емес 
көрсеткіштермен салыстыру;

д) бухгалтерлік есептілік көрсеткіштері мен есептілікке қатынасы 
бар коэффициенттердің уакыт өтуіне байланысты өзгерістік анализін 
жасау.

Аналитикалық процедуралар үйымның бас орталығы мен оның 
бөлімдерінде, дочерлік үйымдарында жүргізілуі мүмкін.

“Компъютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жагдайындагы аудит ”
стандарты

Стандартың мақсаты - компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер 
жағдайындағы аудит қызметін анықтау.

Стандарттың міндеттері:
а) компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жағдайындағы аудит 

қызметін жүргізудегі аудиторлық үйым үшін негізгі талап етілетін 
жағдайларды жасау;

э) компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жагдайындағы аудит 
қызметін жүргізуді бағалау үшін негізгі талаптарды бекіту;

б) компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жағдайындағы аудит 
қызметін жүргізудегі айрықша жоспарларды сипаттау;
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и) компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жағдайындағы аудит 
м.пметін жүргізудегі ерекше аудиторлык кызметті көрсетудің 
(ішаттамасы;

г) тексерілуші кэсіпорынның компьютерлік негізде өңделген 
корсеткіштер жағдайындағы аудит қызметін жүргізудегі негізгі мәлімет 
Гісрушілерді жэне аудиторлық дәлелдемелерге әсерін анықтау.

Компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жағдайындағы аудит 
кі.гіметінде аудиторлық тексеру барысында оның барлық эдіс амалдары 
сақталуы тиіс. Сонымен қатар, бүл жүйеде компьютерлік технологиның 
ссептік көксеткіштерді өңдеу жэне сақтау ерекшелігі болуы мүмкін. Бұл 
барлык жағдайлар аудитордың тексеру, ішкі бақылау есептілігі мен 
пудиторлық дэлелдемелерді алуына үлкен әсерін беруі мүмкін.

Аудитор ішкі бақылау жүйесінің тұрақтьшығы мен тиімділігін 
Гшгалап жэне Компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер жағдайындағы 
иудит қызметінің дұрыс функңионалдылығын анықтауы қажет:

а) қолданушы жэне компьютерлік деңгейде тексеру;
э) жұмыс барысында қателіктердің орын алмауын тексеру;
б) көрсеткіштермен жұмыс мүмкіндігін тексеру;
в) қайта тіркеу барысында қателіктер немесе жүйенің өзгерістігі 

туралы жағдайын тексеру;
г) қолданушы жэне компьютерлік негізде өңделген көрсеткіштер 

жүйесі арасындағы қарм-катынастың тікелейлігін тексеру.

"Басшылыцпен қатыиас ” стандарты

Стандарттың максаты -  аудиторлық ұйым мен кәсіпорын 
бисшылығы арасындағы бухгалтерлік есептілік негізінде қызметтік 
қагынастың сақталуын бекіту.

Стандарттың міндеттері:
а) аудиторлык ұйым мен экономикалык субъекттің басшылығы 

арасындағы қарым-қатынас үшін қажет жағдайларды анықтау;
э) кәсіпорынның басшылығы мен аудиторлық ұйым арасындағы 

иудиторлық тексерудің әртүрлі кезеңдері кезіндегі карым-қатынасты 
жүргізу үшін кажет жағдайларды анықтау;

б) кәсіпорынның басшылығы мен аудиторлық ұйым арасындағы 
бухгалтерлік есептілікті тексеру кезіндегі қарым-қатынасты жүргізу үшін 
қажет жағдайларды анықтау.

Басшылықпен қарым-қатынас жүргізу барысында стандартта 
корсетілген негізгі мамандандырылған этика жүйесінің қағидаларын 
сақтау қажет. Олар -  тэуелсіздік, әділдік жэне ауқымдылық,
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профессионалды жинактылык, акпараттар жөнінде кұпиялылык, кэсіпқой 
қызметтілік.

Аудиторлық уйым мен экономикалық субъектінің басшылығы 
арасындағы қарым-катынас, яғни ақпараттарды беру немесе қажетті 
мәліметтерді алу ауызша, сонымен катар жазбаша негізде жүргізілуі 
мүмкін.

Аудиторлық тексеруді жүргізу барысында аудитор мен 
экономикалық субъектінің басшылығы арасында болатын қатынас 
негізінде аудиторлық кызметтің максималды түрде дүрыстығы мен 
тиімділігі жоғарылауы мүмкін. Аудит жүргізілу кезінде кэсіпорын 
басшылығымен келесі мэселелер шешілуі мүмкін: аудитті жоспарлау, 
аудиторлық дэлелдемелерді алу; бухгалтерлік есептілік пен ішкі бақылау 
жүйесін танып білу мен оларды бағалау; эксперттік қызметткерлер 
жүмыстарын қолдану; аудит жүргізудеғі өзге де жағдайлар.

“Серіктестер жөніндегі операциячар есептілігі аудиті” стандарты

Стандарттың мақсаты - аудиторлык тексеру жүмыстары жүргізіліп 
жаткан түлғамен қатынасы бар серіктестіктердің өзара бірлескен 
шаруашылығына тексеру жүмыстарын жүргізу.

Стандарттың міндеттері:
а) серіктестіктермен байланысты негізгі күжаттамаларды анықтау 

мен бекіту;
э) бірлескен операңиялар туралы мэліметтерді жинау әдістерін 

анықтау;
б) аудит кезінде серіктестіктер арасында жүргізілетін 

операңиялардың есептілігін тексерілу кезеңдерін анықтау;
в) аудит негізінде анализ жүргізіліп аныкталған көрсеткіштер 

тізімін жасау.
Стандарт бойынша накты серіктестіктер ретінде келесілер 

танылады:
а) басты, дочерлік, алғыкатарлы, тэуелді қоғамдар;
э) бір негізгі жататын өзара байланысты кәсіпорындар;
б) туыстык негізде жүмыс атқарушы кэсіпорындар;
в) өзара байланысты басшылыққа қатысты түлғалардың барлығы.
Кәсіпорынмен озара байланысы бар барлық серіктестіктер жөнінде

тексерілген бухгалтерлік жэне өзге де каржылық операңиялар есептілігін 
толық жииап, оларды тексергеннен кейін аудитор немесе аудиторлық 
үйым олардың шынайылығы мен дүрыстығына баға беруі қажет.
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"  Бастащы және қайталамалы бухгачтерлік есептіліктің ачгашцы 
аудиті" стандарты

Стандарттың максаты -  экономикалық субъектінің бастапқы жэне 
міііталамалы бухгалтерлік есептіліктің жалпыға бірдей талабына сэйкес 
(күргізілуін тексеру.

Стандарттың міндеті - есепті кезеңде, яғни аудиторлық тексеру 
барысындағы уақытта бухгалтарлік есептіліктің бастапқы және 
і'іі.иыстырмалы көрсеткіштері негізінде тексеруі туралы аудитор пікірі мен 
олардың аудитордың корытындысында бекітілуін анықтау.

Бастапқы аудит негізінде аудиторлык үйым жалпы аудиторлык 
долелдемелерді толық мөлшарде мэлімет алуы қажет.

"Бухгалтерлік есептілікте ауыткуларды аныцтаган кездегі аудитордың 
іс-әрекеті” стандарты

Стандарттың максаты -  аудиторлық дәлелдеулерге эсері бар 
(іухгалтерлік есептіліктің ауытқуларын анықтау кезіндегі ауднторлық 
үііі.імның негізгі іс-әрекетін анықтау.

Стандарттың міндеттері:
а) ауытқулары бар бухгалтерлік есептіліктің түрлерін аныктау;
э) бухгалтерлік есеп және каржылық есептерді жүргізу туралы 

шңдылықтар мен нормалар негізінде жүргізілуге міндетті есептердің 
ііміпде қателіктер мен ауытқулардың орын алғандығы туралы 
к лсіпорынпың қатысы бар қызметкерлерінің негізгі жасаған іс-әрекеттері, 
(ош.імен қатар аудитордың қолданатын негізгі іс-әрекеттерін анықтау;

б) дэлелдемелерге әсері бар бухгалтерлік есептіліктіктің қателіктері 
меп ауыткуларының жағдайында аудиторлык үйымның жауапкершілігінің 
болінуін анықтау;

в) бухгалтерлік есептіліктің ауытқу шамасының тэуекелділігін 
ииықтау.

Экономикалық субъектінің бухгалтерлік есептілігінің ауытқулары 
ікір жағдайында аудитор келесі ауытқулар мен қателіктерге мән беруі тиіс, 
олар: бухгалтерлік есептілікті жүргізудің заң бекіткен нормалар мен 
срежелеріне сай жүргізілуінен ауытқу; бухгалтерлік есептілік пен мүлікті 
қайта бағалауда есепті кезеңде кәсіпорынмен қабьшданған есеп саясатына 
сай емес негізде жүргізілуі немесе ол ережелердің сақталмауы; азаматтық, 
салықтық жэне валюталык заңнамаларды бүзуы; бухгалтерлік есептіліктің 
ауыткуларына эсер етуші өзге де қүкықтық-нормалар мен ережелердің
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сақталынбауы. Бұл аталған бұзуніылыктар орын алған жағдайда аудитор 
олардың барлығын өзінің қызметтік құжаттамасында көрсетіп бекітуі тиіс.

“Аудит жүргізуідің көрсеткіштері турат аудитордың жазбаша 
мәліметі” стандарты

Стандарттың максаты -  басшылыкка берілетін аудитордың аудит 
жүрғізуідің көрсеткіштері туралы жазбаша негізде өткізілген 
кұжаттамасының формалары мен тэртіптілігін бекіту.

Стандарттың міндеттері:
а) аудиторлық ұйымның өткізуге тиісті қркаттамалар тізімі мен 

қосымша мэліметтер беру шартын аныктау;
э) жазбаша мэліметтер өткізуге дайындықты негіздеу мен анықтау;
Аудитордың жазбаша аудиторлык мәліметінде келесі тізім негізінде 

орналасқан ақпараттар болуы шарт:
а) аудиторлық ұйымның аныктамалық мәліметтері;
э) тексерілуші кэсіпорынның анықтамалық мәліметтері;
б) аудиторлық қызмет барысында қарастырылған құжаттамалар 

негізінде аудитордың жіберген уақыттары мен қолы қойылған анықтама;
в) ҚР қабылдаған бухгалтерлік есептілік пен баска да каржылық 

есепті жүргізудің негізінде анықталған қателіктер мен бүзушылықтарды 
ескерту жэне олардың аудиторлық дәлелдемерге эсерін ескерту.

г) экономикалық субъектінің ішкі аудиті туралы тексерілген жэне 
қорытындыланған көрсеткіштердің бекітілуін анықтау.

Аудитордың жазбаша қүжаттамасында, аудиторлық қорытындыда 
экономикалық субъектінің жүмыс барысына маңызды немесе онша эсері 
жоқ көрсеткіштер, кемшіліктер жэне жалпы кэсіпорын үшін қажетті 
жағдайлар мен тиімділік көздерін көрсетуі мүмкін.

3.2 Аудиторлық тексерудің әдістері
Кез келген аудиторлық үйым аудиттің тиімді эрі нақты дәлелдермен, 

аудиторлық қорытындыға маңызды жэне өзге де маңызды жағдайларды 
анықтауда өздері бекітіп қолданатын әдіс-тэсілдері бар болуы мүмкін.

Аудиторлық қызметте аудитті үйымдастыру әдістері жэне аудитті 
жүргізу эдістері болып екіге бөлінеді. Аудитті үйымдастыру әдістері 
болып келесілер табьшады: жалпы тексеру, таңдамалы тексеру, аралас 
тексеру, қүжаттык тексеру, нақты тексеру. Бухгалтерлік есептілікті 
тексерудің келесі әдістері маңызды болып саналады: жалпы, таңдамалы 
немесе аралас тексерулер, тексеруді жүргізу орнына байланысты -  
қүжаттық (камеральдык) немесе нақты.
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Ж іілііы тексеру әдісі бойынша аудитор мекеменің барлық каржылық 
ічччігілігін, аиалитикалық жэне синтетикалык есебін, бастапқы 
Оухі алтерлік қүжаттамаларын толық қарастырады. Бұл әдіс негізінде 
Лирлмқ қаржылык көрсеткіштер мерзімдері, олардың бір-бірімен 
інііілшіысы жэне бастапқы аналитикалық көрсеткіштер мен синтетикалық 
кшідық көрсеткіштер өзара салыстырьшып тексеру жүргізіледі.

Тацдамалы тексеру әдісі бойынша аудитор барлық көрсеткіштерді 
смос, гек маңызы жэне дүрыс жүйені анықтау үшін мүмкіндігі жоғары 
мфссткіштерге ие эр кезеңдегі қорытынды нэтижелерді тексереді. Бүл 
.ідіі' “Аудиторлық таңдау” стандартына сэйкес жүргізіледі. Әдістің
и.тіижесі толык дэлелді болуы үшін стандарт негізінде келесі тәсілдер 
кішдаиылуы мүмкін:

• байқаусызда таңдау -  кестедегі кез келген көрсеткішті таңдау;
• жүйелілік таңдау -  таңдалған көрсеткіштен кейін нақты бір 

аралықтар бойынша келесі көрсеткішті таңдау, өзара байланысты 
корссікіштер негізінде жүргізілуі мүмкін;

• аралас таңдау — екі әдіс-тәсілді бірдей колдану негізінде 
жасалады.

Аралас эдіс бойынша аудитор жалпы жэне таңдамалы әдіс- 
і ч ілдерін бірдей қолдану негізінде болуы мүмкін. Бүл эдіс аудитор үшін 
упқыт үнемдеумен қатар тексерудің маңыздылығын көтеруі тиіс.

Жалпы эдіс негізінде кіші көрсеткіштерге ие каржылық 
оиерацияларға тексерілу жүргізіледі. Оларға: конверсиондык, валюталык, 
қормен байланысты эр түрлі операциялар.

Кұжаттык тексеру эдісі бойынша аудитор бастапқы және 
қаііталамалы каржылык көрсеткіштер есептілігін тексереді. Бүл эдістер 
кобінесе салықтық инспекциялар, бюджеттік емес қорлар(зейнетақы, 
мсдициналық жэне элеуметтік сақтандыру компаниялары) колданады

Накты тексеру эдісі бойынша тексеру үрдісі накты бір объект негізге 
ііл ынып жүргізіледі. Келесі қолданылатын эдіс-тэсілдер осы тексеру 
і үріне жатқызылуы мүмкін: қүжаттық та, жалпы да сонымен қатар 
і аңдаулы жэне аралас.

Бүл тексеру эдісі “Аудиторлык дәлелдеу” стандартына негізделіп 
жүргізіледі, себебі осы негізде аудитордың дәлелдемелік қүжаттамасы 
қүрылады.

Олардың жалпы таралған түрлеріне токтала кетейік.
Арифметикалык санау бойынша тексеру - тапсырыс беруші 

іүлғаның қаржылық жэне бухгалтерлік есептілігінің қарапайым 
арифметикалық дүрыстығыи, қаржылык қорытынды есептерін тексеру 
барысында колданылатын тэсілі.
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Тугендеу -  бұл меншік болып табылатын барлық заттарының 
жалпы жағдайы мен олардың нақты кұндылығын анықтайтын тәсіл болып 
есептелінеді. Түгендеу кезінде түлғаның барлық меншігі мен қаржылық 
қорлары ескеріледі.

Банктегі түгендеу объектілер ретінде келесі нысандар орын алады:
- Қаржылық салымдар (банктің пайлық жэне үзақ мерзімді бағалы 

қағаздар);
- Қаржылық күралдар (валюта айырбастау, операциялық жэне 

жалпы кассаларда, шоттарда, жүмсалымға жіберілгендер);
- Қаржылык қүжаттар (қүжаттык бланкілер мен олардық 

жинақтары);
- Несиелік карыздар мен бағалы қағаздарға салым жасауда 

тәуекелдің алдын алуда арнайы кұрылған қорлар (резервтер).
Есеп саясатының жүйесі мен өзге операциялардың дұрыстығын 

тексеру тэсілі — аудиттің негізгі тәсілі, экономикалық субъектінің 
қаржылық есептілігінің қаржылық стандарттарға (ережелерге) сәйкес 
жүргізіліп жаткандыгын тексеру. Ол каржылық стандарттарға келесілер 
жатқызылады - ҚР ¥лттық банкінің каржылық есептілікті жүргізудің 
тәртіптері: кассалық, есептілік, неспелік, депозиттік, қорлык, валюталык, 
трасттык, лизингтік жэне т.б.

Стандарт бойынша банктің қаржылық операцияларының есептілігі 
дұрыс екендігі туралы дәлелденген акпарат тек бұл операцияларға аудит 
жүргізілген кезде ғана танылуы тиіс.

Растау -  аудиторлық тексеру барысында накты шынайы қаржылық 
көрсеткіштер шамасын жэне қаржылық анықтамалық дәлелдемелерді алу 
үшін қаржылық шоттардағы, есеп айырысу шоттарындағы, дебиторлық 
шоттардағы ақша қаражаттардың көлемі мен кредиторлық карыздардың 
көрсеткіштерін тексеру тэсілі. Аудитолық ұйым бұл үрдісте қажетті 
мәліметтерді үшінші түлға жағынан жазбаша негізде алуы керек. Банктегі 
басқа тұлғалардың (сонымен қатар өзге банктік) шоттарындағы соңғы 
қалдык корытынды қаражаттар көлемі, ол көрсеткіштер эрбір жылдың 1 
каңтарына сэйкес шығарылады.

Кызметкерлермен ауызша сурак-жауап сауалнамасын жургізу тэсілі 
бұл аудиторлық тексеру кезеңінің барлық жағдайларында қолданылатын 
тэсіл болып табьшады. Бұл ауызша сұрақ-жауап сауалнамасын жүргізудің 
кезінде сұрак коюшы аудитор мен жауап беруші тұлғаның аты-жөні жэне 
сауалнаманың барлығы жазбаша ретінде аудитордың протоколында 
немесе конспект ретінде құрылуы тиіс. Бұл мәліметтер аудитордың басқа 
аудиттік құжаттамасына косылады.
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Қужаггамаларды тексерү тәсілінде ең басты талап - аудитор сол 
іч ір ін  тырылып жатқан кұжаттама шынайылығын анықтау. Ол үшін 
нүдіітор бухгалтерлік есептің жазбаларының қажетті бөлімдерін таңдап, 
сол мсгізде олардың бастапкы көрсеткіштерімен сэйкес келуін жэне 
шшрды дэлелдеуші қүжаттамалардың бар болуын тексеру тэсілі.

Ііаламалы баланс курү арқылы тексеру тәсілі белгілі бір аудиторлық 
пдііслдемелер алу мақсатында шынайы жэне толық өндірістік есептіліктің 
иііі.іқтығын тексеру (атқарылған жүмыс көлемі, көрсетілген қызметтер). 
Дудиюрлық үйым бүл жағдайды кэсіпорынның жүмсалған материалдық
....... .шдары мен арнайы кэсіпорын нормасына сәйкес накты шығарьшған
шіім бірлігімен салыстырады(атқарылған жүмыс көлемі, көрсетілген 
кі.і іметтер).

Аналитикалык процедүралар негізінде аудитор алынған 
м.иііметтерге анализдік жэне бағалау үрдісін, маңызды қаржылық жэне 
жономикалық көрсеткіштер зерртеу негізінде кате көрсетілген 
кухгалтерлік есептілік пен олардың орын алу себебі мен ауытқуларын 
шіі.іқтау. Аналитикалық процедуралардың тексеру жүргізілетін тэсілдер 
мэліметтер түрлері болып: Әр есепті кезең бойынша калдықтарын; 
ііухгалтерлік есептілік пен сметалык (жоспарлы) есептілікті салыстыру; эр 
іүрлі қаржылық есеп баптары арасында үйлесімдікті жэне алдыңғы 
ке іеңдермен сэйкестігін; экономикалык субъектінің каржылық жағдайы 
мсп оған сэйкес экономика саласының орташа көрсеткіштік 
(ісигдайларымен; қаржылық жэне қаржылық емес мэліметтерін.

“Аналитикалык процедуралар” стандартында оның келесі түрлері 
корсетілген:

а) бухгалтерлік есептіліктің накты көрсеткіштерімен жоспарлы 
ісорсеткіштерімен салыстыру, аудит бүл тексеру жүмыстарын түлғаның 
ссспті кезеңдік бухгалтерлік көрсеткіштерін жоспарлы көрсеткіштерге 
қарай озгерту мүмкіндігі бар немесе жок екендігін анықтау үшін 
жүргізеді;

э) бухгалтерлік есептіліктің нақты корсеткіштерін аудитор жеке өзі 
аиықтап болжамдаған көрсеткіштерімен салыстыру;

б) бухгалтерлік есептіліктің нақты көрсеткіштері жэне олармен 
озара катынасы бар нормативтік негіздегі кезеңдік есеп 
коэффициенттермен салыстыру, ол үшін мемлекеттік заңнамамен немесе 
кәсіпорынның өзі таңдаған нормалармен жүргізіледі;

в) бухгалтерлік есептіліктің нақты корсеткіштерін ортасалалық 
корсеткіштермен салыстыру; бүл тексерілуші экономикалық субъектінің 
жағдайы мен шаруашылығын толык эрі накты талдауға мүмкіндік береді. 
Аудитор бүл жағдайда ортасалалық көрсеткіштері оз алдына тексерілуші
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тұлғаның көрсеткіштерімен сәйкестігі төмен болуын ескеруі қажет. 
Аудитор сонымен қатар кәсіпорынның өзі таңдап бекіткен есеп саясаты 
болуы мүмкіндігін ескеруі керек, өйткені оның өзі кэсіпорынның 
каржылық көрсеткіштеріне эсері болуы мүмкін;

г) бухгалтерлік есептіліктің накты көрсеткіштерін бухгалтерлік емес 
мэліметтермен салыстыру (бухгалтерлік есептілік кұрамына кірмейтін 
мэліметтер). Бұл эдісті колдану барысында ауднтор колданылатын 
бухгалтерлік емес мәліметтердің дұрыстығы мен шынайьшығын тексеруі 
қажет (есеп жүйесінен тыс мәліметтер). Банктік аудит іс-тэжірибесінде 
мұндай мэліметтердің колемі өте жоғары болып келеді. Есеп жүйесінен 
тыс (оперативтік) есептілікте күнделікті операциялар болып : мерзімі 
өткен несиелер бойынша пайыздар есептеу, өйткені бұл корсеткіш 
бухгалтерлік есеп жүйесінде тек айдың соңғы жүмыс күнінде ғана көрініс 
табады. Накты көрсеткіштер мен алдыңғы кезең көрсеткіштерімен 
салыстыру үрдісінде аудитор аудитті жоспарлау шамасының
тәуекелділігін жэне көбіне ауытку мүкіндіктері бар шаруашылық 
операцияларына көп көңіл бөлунуін анықтай алады. Банктік аудит 
негізінде бұл операцияларға келесілер жатқызылады: біріншіден,
валюталық тэуекелді есепке алу негізіндегі валюталық конверсиондық 
операциялар; бағалы қағаздарды сату-сатып алу операциялары; банктік 
дэстүрге жатпайтын операциялар түрлері (сенімділік-трасттық
басқару,факторинг жэне т.б).

¥йымның өзіне тэн ерекшеліктеріне байланысты тексеру
жүмыстарында, аудиторлык дэлелдеу жэне аналитикалық 
процедуралардың эдіс-тэсілдерін аудитор өзі таңдайды.

3.3 Аудиторлық тексеруді ұйымдастыру және жүргізу
Қаржылық ұйымның аудиторлық қорытындысын жасау уақыты 

жэне оны рәсімдеу тэртібі мемлекеттік қаржы жэне каржы нарығы мен 
қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігі, Үлттык банк пен қаржы жэне 
қаржы нарығы мен каржылық ұйымдарды қадағалау агенттігімен 
келісілген нормативті-кұқықтық актілерімен аныкталынады.

Коммерциялық банктер аудиторлык тексеруге (аудиторға) оздерінің 
жылдық балансын мен пайда жэне шығындар есептілігін, тагы басқа 
қажетті деп танылған құжаттамаларды тексеруге береді.Осы негізде 
аудиторлық ұйыммен қаржылык субъектінің бухгалтерлік есептілігінің 
жарияланатын түп нүскасы шығарылады.

Тексерілуші жақ аудиторлық тексеру барысында кейбір аудиторлық 
тэуекелдікке негізделеді. Осы тәуекелді төмендету мақсатында тексеру 
жұмыстары тиянақты жоспар мен ұқыпты жасалған қорытындыға
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іич і іделуі тиіс. Жалпы аудиторлық текеерудің келесі маңызды кезеңдерін 
іччссру керек:

1) аудитке дайындық пен аудитті жоспарлау;
2) аудиттік тексеру жұмыстарыіг жүргізу мен қызметтік 

ь ужіп іамаларды дайындау;
3) аудиторлық қорытынды жасауға дайындық пен оны рәсімдеу.
Алғашқы аудиторлық кезеңіне тоқталсақ.
Дудитке дайындық пен аудитті жоспарлау кезеңі. Коммерцнялық 

иіиіктср озінің акционерлік жиналысында жылдық бухгалтерлік есептілігі 
мічі қорытынды бухгалтерлік есебін жарияланатын бөлімдерін 
нудиторлық тексеру жүмысын откізу үшін лицензнясы бар аудиіорлык 
уйі.імды еркін түрде таңдайды.

Аудиторлык үйымды таңдау барысында коммерциялык банктер 
іиміссі критерийлерге негізделеді, яғни шаруашылық масштабы, 
мсмлскетаралык стандарттар, филиалдар жүйесі, аудиторлык 
корытындыны рәсімдеу ауқымына байланысты: аудиторлық үйымның 
рі-іиденттілігі (отандық немесе шетелдік), қызметкерлер қүрамы мен 
ііліірдың білімділігі, іс-тәжірибелегі, фирманың қорлар айналымдылығы, 
иудиторлық кызметтерге бағам мөлшерлері, аймақтардағы филиалдар 
сшіы, банктік аудит бағытындағы жүмыс көлемдері және т.б.

“Аудиторлық үйымның аудитті жүрғізу келісімі туралы міндеттеме- 
хп г” стандарты негізінде аудиторлык үйым мен коммерциялық банктердің 
арасындағы барлық міндеттер мен қүқықтар толық аныкталынады.

Міндеттеме-хатпен бірге банктің аудиторлық тексеру немесе өзге де 
гсксеру жүмыстарын өткізуге отініш хаты рэсімделуі тиіс. Міндеттеме-хат 
бойынша жалданушы аудиторлық үйым тексеру жүмыстырын жүргізуші 
аудитор ретінде қүжаттық негізде толық анықталады. Ол күжат 
коммерциялык банктің баскармасына келісім шарт жасамастан бүрын 
жіберіледі, яғни екі жактама түсініспеушіліктердің алдын алу максатында 
жасалады.

Тапсырыс беруші түлға мен аудиторлық үйым арасындағы 
ксліссоздер негізінде екі жақтама келісу үрдісі орын алғанда оны 
мақтьшайтын заңдык күші бар қүжаттамада көрініс табады. Сонымен 
қагар бүл қүжатта мына жағдайлар ескеріледі: тапсырыс беруші түлға 
меи аудиторлық үйымның жауапкершіліктерді бөлу мен аудиторлық 
гоуекелділік деңгейі. Сол сияқты, келісім шартта бухгалтерлік жэне 
қаржьшық есептілікке қатысы бар жэне қолданушы үшінші түлғалардың 
кілзығушылығы көрсетілуі тиіс. Егер сапасыз жүмыс негізінде дүрыс емес 
шсшімдер шығарған жағдайда аудиторлық үйым осы аталған түлғалар 
алдында жауапкершілігін толық өзі алады.
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Аудиторлык қызмет туралы келісім шарт негізгі талаптарға сай 
жасалып, онда келесі бөлімдер көрсетілуі тиіс:

• келісім шарт объектісі мен негізгі талаптар;
• аудиторлық ұйымның кұқыктары мен міндеттері;
• тексерілуші экономикалық субъектінің құқықтары мен 

міндеттері;
• екі жақтың жауапкершілігі мен өзара сұрактарды шешу тэртібі;
• аудиторлық тексеру багамы мен оны толеу шарттары.
Келісім шартта сонымен бірге тексеру мақсатында аудитор үшін 

қажетті жэне езге де анықтамалык мэліметтерді экономикалық 
субъектінің ұсыну уақыты,аудиторлық ұйымның дұрыс корытынды 
шешімін шыгарудан бас тарту мүмкіндігі болган кездегі негізгі 
жағдайларды талқылау орын алуы кажет.

Аудиторлык үйым экономикалык субъектінің бухгалтерлік 
есептілігін тексеру аудитін жоспарлауда “Аудитті жоспарлау” 
стандартында көрсетілген негізгі нормаларға сәйкес жоспарлау жұмысын 
жүргізеді. Аудиттің алғашкы кезеңі аудитті жоспарлауда аудиторлық 
ұйым күтілетін көлемде аудиттің жалпы жоспарын , оның өткізілу 
кестемесін, аудит мерзімін, сонымен катар бухгалтерлік есептіліктің 
қажетті деңгейлеріне шешімін шығару үшін көлемі мен ауқымын, 
аудиторлық проңедураларды анықтайтын аудпторлық бағдарлама 
жасайды. Аудиторлык тексеру оның жалпы қағидалары мен мына 
төмендегі негізігі кағидаларға сәйкес жүргізілуі керек: кешенділік, 
үздіксіздік жэне тиімділік.

Кешенділік кағидасы барлык аудит кезеңдерінің бірлігін, яғни 
бастапқы жоспарлу мен жалпы аудит бағдарламасын әзірлегенге дейінгі 
көлемді аныктыққа негіздейді.

Үздіксіздік кағидасы кэсіпорынның барлык кұрылымдары, 
филиалдары, дочерлік ұйымдарына байланысты жеке баланстар ретінде 
эрбір аудит кезеңдеріне аныкталып жоспарланған мерзімде жүргізу 
тэртіптілігін негіздейді.

Тиімділік кағидасы аудиторлык ұйым тексеру жүмыстарын 
жүргізудің ең тиімді эрі ұтымды деп танылған аудит жоспары мен 
бағдарламасын әзірлеуі жэне оны іске асыруы тиіс.

Стандарт бойынша келесі кезеңдер ерекше көрсетіледі: алдын ала 
жоспарлау, жалпы жоспарды жасауға даярлық пен оны жүзеге асыру, 
жалпы аудиторлық бағдарлама жасауға даярлык пен оны іске асыру.

Алдын ала аудит жоспарында аудитор экономикалык субъектінің 
каржы-шаруашылық қызметтілігімен, басқару-үйымдастырушылык 
деңгейімен, өндіріс түрімен, қорлар кұрылымымен жэне акциялар
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і>уріі.імеи (акциялары болса), өндірістің техникалык ерекшелігімен 
іһі.і імст, жұмыс), рентабельділік деңгейімен, негізгі тұтынушылары мен 
/МіГілі.исгаушыларымен, меншікте калатьш пайданы бөлу тэртібімен, 
і іуслді жэне байланысы бар кэсіпорындарымен, еңбекке ақы төлеу мен 
■һііЛНКі.і жүйесімен танысу, ішкі бакьшау мен қадағалау жүйесімен 
иіпысуы қажет.

Дудитор үшін акпарат көздері болып келесілер танылады: 
іміномикалық субъектінің жарғысы, тіркеушілік қүжаттамалары; 
іирскгорлар кеңесінң шешімдері, акцпонерлер жиналысы немесе баска 
іуигшіар жиналасы; кәсіпорынның есеп саясатын анықтайтын қүжаттар 
/и.іііс оған енгізілген өзгерістер; статистикалық мәліметтері.
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ТАҚЫРЫП 4. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖҮЙЕСІНДЕ 
БАНКІШІЛІК БАҚЫЛАУДЫ САРАПТАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

4Л Банктін есеп саясатын сараптау және бағалау

"Аудит барысында бухгалтерлік есепті жэне банкішілік бақылау 
жүйесін үйрену жэне бағалау" деген аудиторлық іс-әрекеттің 
стандартында, аудитор тексеру барысында өзі тексеретін кэсіпорынның 
(банктің) бухгалтерлік есеп жүйесін түсінуге міндетті екендігі айтылған. 
Аудит жүргізу барысында орындалатын аудиторлык шаралардың ішінде 
аталған стандартта тексерілетін экономикалық субьектінің есептеу 
саясатының сараптау эрекеті айтылған.

Банктің есептеу саясаты жалпыға бірдей кабылданған ережелерге 
жэне нақты банктің қызметінің ерекшелігіне сүйеніп бухгалтерлік есепті 
жүрғізудің нақты эдісін анықтай отырып,аудиторға тексерілетін банктегі 
бухгалтерлік есеп жүйесі туралы толық мәлімет береді. Банктің есептеу 
саясаты есептеу мен есеп берудің сүрақтарын,бухгалтерлік стандарттарды 
регламенттейтін,баланстық жэне баланстық емес банктік операңиялардың 
принңиптерінжүзеге асыруға мүмкіндік беретін, 2007 жылдың 28 
ақпаныңда шыққан №234 "Бухғалтерлік есеп жэне қаржыға есеп беру 
туралы" заңына неғізделеді.

Банктің есептеу саясатын сараптау кезінде аудитор төменде 
аталғандар сақталғандарына коз жеткізуі тиіс:

• мүліктік оқшаулау.ол баска заңды түлғалардың мүліктерін 
есептеу банктің меншігі болып табылатын материалдық қүндылыктарға 
оқшаулай жүзеге асады;

• болашақта банк оз қызметін жалғастырады жэне оның жойылу 
мақсаты жок деген ойды ескеретін қызметінің үздіксіздіғі;

• банктің таңдаған есептеу саясаты алдағы жылдардада есеп беру 
кезінде қолданылатындығын қарастыратын есептеу саясатының реттілігі;

• кіріс пен шығысты бейнелеудің кассалық эдісі,кіріс пен шығыс іс- 
жүзінде кіріп, шығыс шыкқаннан кейінгі есептеу бойынша есептеулерге 
жатады.

Банктің есептеу саясатын сараптау оның негізгі үш аспектісі 
бойынша жүрғізіледі: үйымдық —техникалық, эдістемелік, салықтық.

Есептеу саясатының үйымдық-техникалык аспектісінің сараптамасы. 
Банкте ол келесі элементтерден түрады: есептердің жүмыс жоспары, 
қолданылатын біріншілік есептеу қүжаттарының формалары, мүлік пен 
міндет түрлерін бағалау әдістері, қүжат айналымның ережесі мен 
мэліметтерді өңдеу технологиясы, банкішілік орындалатын
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іиіорццияларды бақылау реті Аталған эрбір элементтің тексеру эдісін 
і. і.ісқшпа қарастырамыз.

Түгендеу аудиторлық дэлелдерді алудың негізгі эдістерінің бірі. Бүл 
і.ісіл банктің мүліктері мен каржы міндеттерінің бар екендігі туралы 
пмкіі.і акпарат алуға мүмкіндік береді.Банктің есептеу саясатымен 
иріііііі.ілған инвентаризацияны жүргізу регламентін тексере отырып 
юмсмдегілерді анықтау керек:

• мүлікті жэне каржы міндеттерін инвентаризациялау,сонымен 
і ч і  і а р  банктегі бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері бойынша эдістемелік 
иусқаудың талаптарына регламенттің сэйкестігі;

• мүліктің эр түріне инвентаризация жүргізу барысында уақыты 
мсп мсрзімі бойынша талаитар регламентте сақталған ба;

• есептеуде мүлік пен міндеттерді артығымен кеміне 
шшентаризация жүргізу нэтижесінде эсіресе тауар-материалдык 
кунді.ілықтардың, байкалған бейнелеулер дүрыс па, негізгі жэне акша 
міражагының артықшьшыктары инвентаризаңия біткен айда банктің 
кірісіне кірістеліп есепке алынады.

Банктің есептеу саясатында қарастырьшған күжат айналымының 
срсжелерін тексеру келесі шараларды карастырады. Банкте өңделіп 
оскігілген күжат айналымы туралы ереже "Сақтау мерзімі көрсетілген 
иссиелік үйымдардың кызметтеріндегі қүжаттардың типтік тізімінің" 
гараптарына сай екендігіне кез жеткізу қажет.

Акпаратты өңдеу технологиясын үйрену реті банк тандаған 
моліметтерді компьютерлік өңдеу (МКӨ) нүсқасына байланысты: 
іаімпыотерлерді локальді немесе желілі колдану. Орта жэне ірі банктерде 
скімшісі колданылады. Банктерде банктік технологияларды
шпоматтандыру жүйесін таңдау деп аталады, баға -  сенімділік -  өнімділік 
қитынасына сүйенеді.

Қазіргі уакытта банктік технологиялардың бағдарламалық 
қүралдарының нарығында "Оравой", "Инверсия", "Программбанк", 
"Асофт" жэне т.б. фирмалардың еңцеген багдарламалары кеңінен 
қолданылады. Автоматтандырылған жүйелерде қолданылатын 
қопцепциялар үлттық валютада жэне мультивалюталық режимдегі 
«Нанктің операциялық күнінің» бағдарламалық өнімі түрінде қолдануына 
исгізделген.

Тексеру барысында банктің таңдаған МКӨ жүйені белгілі мерзімі 
Гнір міндетті түрде басылып шығаруға тиіс қүжатты басып шығаруды 
қамтамасыз етеді. Баланстар, бухгалтерлік журналдар, жеке шоттар, 
клненттердің шоттарының көшірмесі күнделікті басылып шығарылады. 
Қалған кұжаттар кажеттілігіне қарай басылып шығарылады.
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Банктің бас бухгалтері, оның орынбасарлары, бөлім басшылары 
жэне жүмысшылары бухгалтерлік жэне кассалык жүмыстарын тексеруді 
жүйелі жүргізулері керек, оның мақсаты банктік есептеу операңияларын 
жүргізу ережелерін бүзьшғандығын анықтау.

Банктің саясатының маңызды факторы қаржы нәтижелерін 
қалыптастыру кезеңділігі, кіріс пен шығысты шығару кезеңділігін таңдау 
болып табылады. Бүл кезеңділік банк таңдаған қаржы нэтижелерін 
қалыптастыру нүсқасымен анықталады. Алдағы кезеңнің шығындары 
толығымен немесе бөлшектеніп есептеп шығарылады.

Кіріс пен шығысты есептеу бойынша шоттар эрбір есептеу кезеңінің 
соңында жабылады. Есептеу кезеңі екі нүсқадан түрады: біріншісі -  бір ай 
немесе екіншісі - бір тоқсан. Пайда есеп беру Жылындағы кірістің жалпы 
соммасынан шығынның жалпы соммасын шегерумен есептеледі.

Банктің есептеу саясатының эдістемелік бөлігі негізгі банктік және 
шаруашылық операцияларды есептеу бойынша жүмыс ережелерінің 
негізгі элементі болып табылады.

Жүмыс ережелерін үйреніп тестілеу олардың жеке банктік жэне 
шаруашылықтық операцияларды есептеуде тэртіптің сақталуын 
бакьшайтын заңмен нормативтік актілерге каншалықты сэйкес екендігін 
аныктау үшін жүргізіледі.

Есептеу саясатының салық аспектілерін сараптау. Банктер есептеу 
саясатының қандайда бір элементін анықтай отырып, олардың салыктық 
салдарын болжай білуі керек. Есептеу саясатының салык аспектісі өз 
бетінше бюджетпен пайда салығы, қосымша қүн салығы сияқты 
салықтармен есептеудің нүсқауларын таңдайтындығында. Таңдалған 
нүсқаның қайсысын болмасын банктің есептеу саясатына бекіту керек.

Пайданың коорпаративтік салығы бойынша бюджетпен есептеу 
сияқты салық саясатының мүндай элементін тексеру күрделі процесс 
болып табылады. Өйткені пайда салықтың банк ай сайын немесе квартал 
сайын каржы нәтижелерінің талаптарға сәйкес екендігімен тексеріп 
отыруы керек. Қаржы нәтижелерін реттеу процесінде пайда салығы 
бойынша салық салу базасын азайтпайтын шығындардың шамасы артады, 
осы базаны арттырмайтын кіріс шамасына азаяды. Мүндай реттеуге 
банктің кірісі мен шығысы жатады. Банктің салық саясатының қосымша 
қүн салығы бойынша бюджетпен есептесу сияқты элементін тексеру 
барысында ҚР «Қосымша қүн салығы» сальщ кодексіне сүйену керек. 
Аталған тақырып ға сәйкес несиелік үйымдарға бюджетке төленетін 
қосымша қүн салығын аударудың үш нүскасы үсынылады: операциялар 
бойынша есептеулер жүргізу; «кіріс» ҚҚС аныктай отырып жеке есептеу 
жүргізу; банк шығысына жатқызу.
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Ііанк бірінші нұсканы колданатын болса, онда тексеру барысында 
оисрацияны жеке есептеу карастырылуы керек. Мұндай есептеуді енгізу 
і с іімде бюджетке тиісті салықтың соммасы салық төлеу операцияларынан 
іінымган кіріс бойынша салық соммасы мен шыгысқа төленген салык 
і оммаларының арасындағы өзгеріс ретінде анықталады. Шығыспен 
іолснген ҚҚС қалған болігі банк корсеткен кызметтің өзіндік кұнына 
ііаі іады.

Есептеу саясатының үшінші нүқскасы банкпен кабылданады, бүған 
глііксс банктердің үйым кірісінің салығын аудару барысында колданатын 
іиыгындарды, тауар, жүмыс, қызмет көрсетушілермен төленген ҚҚС 
соммасын енгізе алады.

ҚҚС бойынша бюджетпен есептесу ретін үйрену барысында негізгі 
корға кол жеткізу бойынша ҚҚС есептеудің кандай нұсқасы екендігін 
гексеру керек. Банктер екі нұсқаның бірін таңдауға құқылы. Біріншісіне 
і міікес ҚҚС бюджетпен есептесу салығына жатады.

Екінші нұсқаға сэйкес қол жеткізген негізгі қаражаттар мен 
магсриалдық емес активтер банк бойынша кірістің жалпы соммасындағы 
жипалатын кірістің үлесіне тэуелсіз шығынға аудару соммасы аркылы 
орпатылған тэртіппен есептен шығарылған төленген ҚҚС соммасымен 
оірге кіреді. Банктердің көбісі екінші нұсқаны қолданады. Өйткені, 
жиналатын жэне жиналмайтын ҚҚС-ң операңияларын жүргізу үшін 
колданьшатын айналмайтын активтерді болу мүмкін емес.

4.2 Банкте аналитикалык және синтетикалық есепті 
үііі.імдастыру жағдайын бағалау

Тексерілетін ұйымдагы бухгалтерлік есептеу жүйесін үйрену мен 
Гшгалауға койылатын талаптар «Аудит барысында бухгалтерлік есеп 
жүйесі мен ішкі бакылауды үйрену жэне бағалау» стандартында 
корсетілген. Аталған стандартқа сэйкес тексерілетін ұйымның келесі 
шаруашылық жақтары туралы мәліметтерді үйрену сараптаудан жэне 
оагалаудан тұрады:

а) бухгалтерлік есепті жүргізудің есептеу саясаты мен негізгі 
нринциптері;

э) бухгалтерлік есепті жүргізуге жэне бухгалтерлік есеп беруге 
дайындығына жауап беретін бөлімшелердің ұйымдық құрьшымы;

б) есептеуді жэне есеп беруді жүргізетін жұмысшылардың 
ирасындағы міндеттерін бөлу;

в) шаруашылык операцияларды бейнелейтін кұжаттарды сактауды, 
оңдсуді және дайындығын ұйымдастыру;
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г) бухгалтерлік есептің тіркеулеріндегі шаруашылық операцияларды 
бейнелеу реті, формасы;

д) бухгалтерлік есеп мэліметтерінің негізіңде кезеңдік бухгалтерлік 
есеп беруге дайындық реті;

е) есептеу жүргізуде жэне есеп беру дайындыгындагы есептеу 
техникалык қүралдардың ролі мен орны;

ж) есептеудің тәжірибелік облыстары, мүнда бухгалтерлік есеп 
беруде кателік немесе тежеүлік туындау тәуекелі жогары;

з) есеп жүйесінің жеке облыстарыңда карастырылған бакылау 
күралдары;

Тексеру барысында үйымдарға, қаулыларға жэне бухгалтерлік есеп 
жүргізуге қатысты тексерілетін кұжаттар банктің ішкі қүжаттарына 
қаншалыкты сәйкес келетіндігін анықтау керек.

4.3 Ішкі аудитті үйрену және бағалау жүйесі

Банктегі ішкі бақылау жүйесін үйрену жэне бағалау барысында 
келесілерді ескеру керек, бүл жүйе екі деңгейлік болып табылады.

Бақылаудың бірінші деңгейі бас бухгалтердің басшылығымен ішкі 
бухгалтерлік бөлімшелерде жүзеге асады. Банк ішілік бакылаудың 
мақсаты-банкпен орындалатын белгілі, кең ауқымды операцияларға 
бакылау жүргізу.

Бақылаудың екінші (жоғарғы) деңгейі бөлімшенің бухгалтерлік 
аппараттарына тәуелсіз -  ішкі аудит қызметімен жүзеге асады. Мүндай 
қызметті функциялаудың регламенті "Банктегі ішкі аудитті үйымдастыру 
туралы" ережемен анықталады. Ішкі бақылау департаментінің арнайы 
бөлімдерінің бірі ішкі аудит бөлімі болып табылады. Оныц 
функцияларына банктік операцияларды жүргізудегі заңдылықтарын 
орнату, жэне олардың бухгалтерлік есепте жэне есеп беру кезіңдегі 
дүрыстығын айқындау мақсатында жоспарлы және жоспардан тыс 
тексерулерді жүзеге асыру жатады.

Іс жүзінде ішкі жэне сыртқы аудитті жүргізудің максаттары, әдістері 
есеп тәсілдері бір-біріне сэйкес келеді. Ішкі аудиттің эдісі несиелік 
үйымның басшысымен бекітілген жүмыс ережесімен анықталады Бүл 
ережелер банкішілік аудит бөлімінің аудиторлары үшін нүсқаулық болып 
табылады. Сыртқы аудитті жүргізудің әдісі аудиторлык кызметтің 
стандарттарымен анықталады. Әрбір аудиторлық фирма қолданыстағы 
стандарттардың базасында мүмкін болатын тәуекелге сүйене отырып 
өзінің жүмыс ережелерін еңдейді.
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Жоғарыда айтылғандай сырткы тексеру барысында сәйкес 
гіііндартпен орнатылған ішкі бақылау жүйесін бағалау жүрғізілуі тиіс. 
( 1 гшідартқа сэйкес тексерілетін үйымның ішкі бакылау жүйесі 
ммиалардан түрады: бухғалтерлік есептің шактык жүйесі, бакылау 
ор іасы, бақылаудың жеке күралдары.

Аудитор ішкі бақылау жүйесі абсолютті абсолютті сенімсіздіктен, 
йірақ белгілі бір дэрежеде нақтылай отырып максаттардың жүзеге 
іісіі іыидығын ескеруі керек.

Ішкі бақылау жүйесін үйрену барысында аудитор тексерілетін 
уйымның қүралдары келесі мақсаттарға қол жеткізе алатындығына көз 
жеткізуі тиіс:

• шаруашылық операциялар қандай жағдайда болмасын 
(іисшылықтың рұксатымен орындалады;

• барлық операциялар дұрыс соммаларда, дұрыс кезеңде 
қцбылданған есептеу саясатына сәйкес тіркеледі;

• сәйкес басшылықтың рұқсатымен ғана активтер жүзеге асады.
• бухгалтерлік есепте тіркелген жэне іс жүзінде бар активтердің 

еойкестігі басшылықпен анықталады.
Ішкі бақылаудың жүйесінің тиімділігі мен сенімділігін бағалауда 

ксміңде үш градация қолдану қарастырылған: жоғары, орташадомен.
Тексерілетін ұйымның ішкі бақылау жүйесін бағалау кемінде үш 

кезеңмен жүзеге асады:
1) ішкі бақылау жүйесімен жалпы танысу;
2) ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін біріншілік бағалау;
3) ішкі бақылау жүйесін бағалаудың жүйесін бағалаудың 

дүрыстыгын дәлелдеу.
Бірінші кезеңде тексерілетін үйымның қызмет масштабы мен 

ариайылығы туралы жэне оның ішкі бақылау жүйесі туралы жалпы 
і үсінік алу керек. Осы кезеңнің қорытындысы бойынша аудиторлық ұйым 
оі жұмысында ішкі бакылау жүйесіне сүйене алатындығына жэне 
сүйенбейтіндігіне шешім қабылдауы тиіс. Соңғы жағдайда аудиторлық 
үйым аудитті аудиторлық пікір осы жүйенің сенімділігіне 
псі ізделмейтіндей етіп жоспарлау керек. Ішкі бақылау жүйесімен жалпы 
тамысу нәтижелері бойынша аудиторлык ұйым осы жүйеге жұмыс 
Гкірысында сүйенуге болады деген шешім қабылдаса, онда ол осы жүйенің 
сенімділігіне біріншілік бағалауды жүзеге асыруы тиіс.

Егер аудиторлык ұйым біріншілік бағалау шараларының 
қорытындысы бойынша ішкі бақылауды бағаласа, онда олар осы 
болжамға сүйене отырып, бірақ бүл жүйеге толығымен сенбестен 
пудиторлық шараларды жоспарлауы тиіс.
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Егер, біріншілік бағалау шарасының корытындысы бойынша 
жүйенің сенімділігі "төмен" деп 5а:ғаланса, оны болашактағы аудиторлық 
шараларды жоспарлау барысында ескеруі тиіс.

Біріншілік бағалау шараларының қорытындылары бойынша шешім 
кабылдаған аудиторлық үйым, аудиторлық тексеру барысында осы 
жүйенің дүрыстығын нақгылау шараларын жүзеге асыруы керек. Осы 
мақсатта бақылау қүралына тестілеу әдістерін колдануға болады.
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ТАҚЫРЫП 5. БАНКТІК АУДИТ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

5Л Банктің жарғылық капиталының қалыптасуын аудиттік 
ісчссеру

Коммерңияльщ банктің қызметін аудиттеу оның мекемелік 
кужаттарын экспертизалаудан, оның жарғылык капиталының д у р ы с т ы іы н  
ісксеруден бастауы керек.

ҚР коммерциялық банктер ақционерлік қоғам түрінде кұрылуы 
мүмкін. Есеп туралы заңға сәйкес жарғылық капитал - акңионерлер кол 
жеткізген коғамның акциясының номиналдык кунынан туралы. Банк 
курылатын ұйымдык -  кұкыкгык форма жарғылық капиталдың 
Калыптасуының реті мен ерекшелігін, оның бухгалтерлік есептегі 
бсйнесін анықтауы керек. Ол банктің жарғылык капиталыныц қалыптасуы 
Гюйынша операцияларға аудит жүргізу тәртібіне де әсер етеді.

Аудиттің максаты банктің жарғылық капиталының қалыптасуы мен
0 ігеруі бойынша операңиялардың ҚР заңына жэне ҚР Үлттық банкінің 
пормативтік актілеріне сэйкестігін анықтау, сонымен катар банктің 
бухгалтерлік есебіңдегі осы операциялардың дүрыстығын тексеру болып 
іибылады.

Банктің жарғылык капиталының қалыптасуы мен өзгеруімен 
ііайланысты операцияларды аудиттеудіц негізгі міндеттеріне томенгілер 
жатады:

® банктың қүрылуы жэне функциалдану заңдылығын тексеру;
• акционерлік банктің жарғылык капиталын калыптастыру 

Гюйынша операциялардың аудиті;
• акционерлерден сатып алған жекеменшік акцияларды есептеудің 

дурыстығын тексеру;
• дивидентті төлеу бойынша мекемешілермен есептесуді тексеру;
® банктің жарғылық капиталының өзгеруі бойынша операциялар 

ііудиті.
Аудиторлык тексеруді жүргізу барысында келесі ақпарат көздері 

уйретіледі: заңды түлғалық күжаттар- жарғы; қүрылтайшылар келісім 
шарты; акңионерлер эмиосиясының проспектісі мен реестрі; акция алуға 
жоне салым салуға келісім шарттар; келісім шартшылар; мемлекеттік
1 іркеу туралы куэлік; мемлекеттік салық инспекциясында, мемлекеттік 
статистика органында, бюджеттен тыс корлардың бөлімшелерінде тіркелу 
іуралы куэліктер; банктік лицензия; мекемелердің жиналыс хаттамалары; 
корреспонденттік есеп шот жэне банктің жинақ шоты бойынша 
кошірмелер; толем тапсырыстары; банк болансына мекемелердің
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мүліктерін кабылдап-өткізу актілері; банктің мекемені меншіктену 
кұкығы туралы куэлік жэне т.б.

Тексеру жүргізу үшін ақпараттык база ретінде келесілер кызмет 
аткарады: баланстык шоттар бойынша есеп регистрлары-кэдімгі 
акциялардың есебінен калыптасқан акционерлік банктердің жарғылык 
капиталы, жекелеген акциялардың есебінен калыптасқан акңионерлік 
банктердің жарғьшык капиталы, банкпен сатып алынған жарғылык 
капиталдың жеке үлесі, қосымша капитал, корлар, несиелік үйымдардың 
кассасы, екінші деңгейдегі банктердегі несиелік үйымдардың 
корреспонденттік шоттары,акция шығару кезінде несиелік үйымдардың 
жинак шоттары, несиелік үйым-корреспонденттердегі корреспонденттік 
шоттар, банк қатысушыларымен двиденттер бойынша есептесу, басқа да 
несиелермен есептесу, жеке шоттар (үшінші ретті шоттар) -акцияны төлеу 
бойынша банк кызметкерлерімен есептесу, банктердің негізгі 
каражаттары, баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар мен айналымдар, 
несиелік үйымдардың төленбеген жарғылык капиталы.

Тексеру барыеында келесі негізгі аудиторлык шаралар жүзеге асады;
• банктің заңды күрылуы мен тіркелуін тексеру;
• банктік операциялардың заңға, жарғыға жэне лицензияға 

сэйкестігін тексеру;
Банктің қүрылуы мен тіркелуінің заңды екендігін тексеру тек 

біріншілік аудитте ғана жүзеге асады, ал аудиторлық фирмамен үзақ 
мерзімді келісім шартка отырғанда бүл шара жүргізілмейді. Тексеруді 
жүзеге асыру барысында ҚР ¥лттык банкінің жоғарыда айтылған заңдары 
мен нормативтік актілеріне сүйену керек. Банктің мемлекеттік 
қүжаттарын экспертизалау ең алдымен банк құрылуы кезіндегі заңмен 
орнатылған шектеулердің сакталғандығын тексеру мақсатында 
жүргізіледі.

Банктіц тіркеу ретінің сакталуын тексере отырып, ең алдымен ҚР заң 
нұсқасына сүйену керек, онда банктің заңда түлғалык кұжаттарының 
безендірілуіне койылатын талаптар, оларды қарастыру мерзімдері мен 
тэртіптері, тиісті жарғылық капиталға байланысты банктердің тіркелу 
ерекшеліктері, заңды тұлғалык құжаттарға өзгертулер мен қосымшалар 
енгізу тэртібі жазылған.

Банктік операциялардыц заңға, жарғыға жэне банктік лицензияға 
сэйкестігін тексеру, ҚР Банк жэне банктік қызмет туралы, заңында 
қарастырылған операциялар мен келісімдердің тізіміне сэйкестігін орнату 
максатында жүргізіледі. Мұндай тексеру қажет, өйткені банктің 
лицензиядан тыс операцияларды орындауы банк лицензиясына қауіп 
төндіреді.
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Ванкпен орындалатын операциялардың заңға жэне жарғыға 
і іпкестігін тексере отырып, банктерге ондірістік жэне сауда кызметтеріне, 
гоиымен катар сақтандырудың барлык түрін жүзеге асыру бойынша 
ііпсрацияларга тпым салынғандығын ескеру керек.

Ванктің жарғылык капиталының төлеміне қабылданған активтерді 
гексеру ҚР Үлттық банкі туралы заңымен нормативтік актілердің 
і плаптарына сүйене отырып жүргізіледі.

Сонымен қатар, үлестерді төлеу барыеында облигациялардың бағасы 
Гіелгілі күндегі нарықтық бағадан асырылмайтындығын кадағалау қажет.

Жарғылык капиталдарды төлеу барысында келесі талаптардың 
гіікгалуын тексеру қажет. Банктің жарғылық капиталды қалыптастыруға 
мемлекеттік бюджеттен тыс органдардың қаражатын, мемлекеттік 
ііиліктегі органдардың қарамағындағы, мемлекеттік объектілердің бос 
икіиа қаражаттары қолданьшмайды.

Банктің кұрылуының және функциялануының заңдылығын тексеру 
келесі тэртіп бүзушылықтарды айыптайды: накты емес мэліметтерді 
үеыну (оның негізінде лицензия беріледі жэне банк тіркеледі); 
ішцензиялардың шегінен шығатын операциялардыц банкпен орындалуы; 
жарғы тіркелген күннен кейін банк кызметінің басталуының бір жьшға 
ксшігуі. Аудиторлар анықгалған кателіктер банк басшысына берілетін 
иудиторлык есеп беруде және аудиторлық қорытындыда жазылуы тиіс, 
ойткені осы тэртіп бүзушылықтар үшін заңға сәйкес коммерциялык 
банктің лицензиясы алынады.

5.2 Акционерлік банктің жарғылык капиталының қалыптасуы 
Гіойынша операциялар аудиті

Аудит барысында келесі негізгі тексерулер орындалады:
• жалпы ереженің сақталуы;
• банктің қүрылуы барысында шыгарылатың акциялардың 

толемдері;
• жариялау кезеңіндегі қосымша акциялар төлемдері;
• акцияны шыгару корытындысы бойынша есеп беруді тіркегеннен 

ксйінгі төлемдер;
• акциялардың созылған төлемдері;
• байланыссыз операцияның дүрыстығы;
Жалпы ережелердің сақталуын тексеру: Банк және банк қызметі 

гуралы, Акңионерлік коғамдар туралы заңдардың, басқада нормативтік 
актілердің талаптарына сүйенеді.

Акциялар келесі тэсілдермен жарияланады:



а) Инвесторлардан ҚР заңына сәйкес жарғылық капиталға салымдар 
қабылдау, ол несиелік ұйымдардың қызметінде қолданылады.

э) ҚР валютасына жэне шетел валютасына акцияларды сату;
б) Несиелік ұйымның шектеулі жауапкершіліктен акционерлік 

қоғамға өту жағдайында акциялардың үлесін қайта қалыптаетыру;
в) Заң тәртібімен несиелік ұйымдардың басқа да жеке кұжаттарды 

аударылған, бірақ толенбеген дивиденттерді капитализациялау.
Акцияның валюталық бағасы барлық инвееторлар үшін бірдей 

болуы керек.
Олай болса, акционерлік банк үшін жарғыльщ капиталдың шамасы 

теңге түрінде анықталатың акциянын номиналды кұнынан тұрады. 
Сонымен бірге несиелік ұйымдардың жарғылық капиталының 
бухалтерлік есептегі бейнесі тек ҚР валютасында жүзеге асады.

Тексеру барысында акционерлік банктің жарғылық капиталы 
акцияның номиналды кұны теңге бойынша есептелетіндігін, ал акцияның 
төлемінен түскен қаражаттар эмисиондық кіріс екендігін ескеру керек. Ол 
есептеуде косымша капитал ретінде бейнеленеді. Банкте шығарылатын 
акциялардың төленуін тексеруді жүзеге асыру барысында, банктің 
кұрылуы барысында акциялар банк тіркелген күннен бастап бір ай ішінде 
жарияланып толығымен төленуі тиіс. Акциялар бөлшектеніп төленбейді. 
Акциялар қүрылтайшылар арасында тек номиналды баға бойынша 
жариялаңуы керек.

Акционерлік банк кұрылуы кезінде шығарылатын акциялардың 
төленуіне тексеру жүргізу тэртібі эмиссия проспектілерін дайындауымен 
жэне кұнды қағаздардың шыгуын тіркеумен жүзеге асады.

Бірінші шығарылымдағы акциялардың заңды жэне жеке тұлға- 
акцияларымен валюта түрінде төленуін тексеру шарасы жоғарыда 
айтылғанға ұқсайды, бірақ жарғьшык капиталға салым салу туралы 
бабтың орнына акцияға қол жеткізу келісім шарты болуы тиіс.

Бірінші шығарылымдағы акцияның шетел валютасында төленуін 
тексеру шарасы бір жағынан осындай валюталық операцияны жүзеге 
асырылуы заңды екендігін тексеруге қоятын болса, екінші жағынан- 
есептеуде оның дүрыстығын тексеру болып табылады.

Тексеруді жүргізу барысында акцияға төлем жүргізу күнінде 
валюталық қаражат теңге немесе шетел валютасының курсы келісілген 
курстан ерекшеленетінін ескеру керек, сондықтан шетел валютасымен 
түекен теңгелік эквивалент акцияның теңгелік номиналына сэйкес 
келмейді.

Біріншілік шығарылымдағы акциялардың материалдык 
құндылықтарымен төленуін тексеру шарасы жоғарыда айтьшған ретпен



түчеге асады, ерекшелігі, бұл жағдайда банк -  эмитентпен акционер 
ираеында акцияның келісілген санына келісім шарт орнатылады. Оған 
коса бүл акциялардың толыктығы мен дүрыстығы банктің негізгі 
кнражатты шарттары бойынша, кэдімгі акциялар есебінен кұрылған 
икционерлік банктің жарғылық капиталы жэне жекелендірілген 
шсциялардың есебінен қалыптаскан акционерлік банктың жарғылық 
кіншталдары шоттары бойынша тексеріледі.

Жариялау кезінде қосымша акциялардың төленуін тексеруде 
косымша акцпялардың шығарылуының ерекшелігін жэне есептеудегі 
Гісинесін ескеру керек. Қосымша акцияларды шығару жэне оның 
(іухалтерлік есепте бейнесі екі кезеңде жүзеге асады:

• бірінші кезең - құнды қағаздың шыгуын тіркеген сэттен бастап 
мп.іғарылым корытындыларын тіркегенге дейін, бұл кезде 
к;итысушылардан өздері жазылған қосымша акцияға төлем түседі;

• екінші кезең - кұнды қағаздарды шығаруының корытындыларын 
прісеу, бұл кезде қатысушылардан түскен ақша банктың жарғылык 
капиталына енеді.

Акцпя толемдерінің қазіргі заманға сәйкестігін тексеру барысында 
қайтадан құрылып жаткан банктің жарғылык капиталының калыптасуы 
мси жұмыс істеп жатқан банктің жарғылык капиталының ұлғаюы 
(нірысында акцияны жариялау мен төлеу тэртібінде айырмашылық бар 
екендігін ескеру керек. Бірінші жағдайда, жоғарыда айтылғандай төлем 
мсрзімі банк тіркелгеннен кейін бір аймен шектеледі. Қосымша 
шығарылымның акцияларын жариялау эмиссия басталған күннен бастап 
бір жыл өткеннен кейін аяқталуы тиіс; бұл акциялар оларды жариялау 
туралы шешімге сәйкес анықгалған мерзімнің ішінде бірақ оларға қол 
жегкізген сэттен бастап бір жылдан кешіктірмей төленуі тиіс. 
)І(арияланған қосымша акцияларды акшалай төлеген кезде гана бөліп 
юлеуге болады. Бұл акцияларға қол жеткізу барысында ең төменгі төлеу 
молшері эр бір акцияның номинальді құнының 25 пайызын құрайды.

Акцияны нақты емес жолмен төлеу тэртібінде де айырмашылыктар 
бар. Қайтадан ұйымдасып жатқан несиелік ұйымның акциясын төлеуге
і үсіп жатқан қаражаттар несиелік ұйымдар тіркеліп болғаннан кейін 
аіпык қоғамда корреспонденттік шотта жинақталады. Рұқсат тіркелгеннен 
іссйін қосымша акцияларды шығару барысында банк-эмитентке 
ісорреспонденттік шотты жүргізу орны бойынша жинак шоты ашылады. 
Лкцияны толеуге түсетін барлық ақша қаражаттары осы жинақ шотына 
иударылады, мұнда олар тежеліп акцияны шығару қорытындысы туралы 
ссеіі тіркелгенге дейін ескеріледі. Тексеру барысында осы жинак 
иютының ақшалай қаражаттарының келесі мүмкіндіктерін ескеру керек.
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ҚР екінші денгейдегі банктерінде эмитент корреспонденттік шотына 
қорытынды шығарылымдар тіркегеннен кейін аударады.

Егер шығарылым корытындылары тіркелмеген болса, акнияны 
төлеуге бұрын акша аударғандарға кайтарылады, жазылу барысында 
акцияны сату сатып алу келісім шарттары бұзылған жағдайда бұрын 
акцияны төлеуге ақша аударғандарға қайтарылады.

Жеке тұлғалар акцияға нақты емес формада да, банктік кассаға 
тұскен нақты акшалар, баска да несиешілермен есептесу несиелік шотына 
тұскенін тексеру кажет жэне үш жұмыс күні ішінде кабылданған нақты 
сомманың эквиваленті тәртіп бойынша оның жинак корына аударылуы 
тиіс.

Шетел валютасымен акцияның төленуін тексеру несиелік ұйым -  
корреспонденттердегі корреспонденттік шоттар атты баланстық шоты 
бойынша -  акция шығару кезіндегі жинақ шоты жеке тұлғаның шоты 
бойынша көшірмелер тексеріледі.

Қосымша акцияның материалдык қүндылықтарымен төленуін 
тексеру жоғарыда айтылғандай жүзеге асады, ерекшелігі -  банк-эмитент 
пен акцияшылар арасында келісім шарт орнатылады.

Акцияны шығару қорытындысы бойынша есеп беруді тіркегеннен 
операцияларды тексеру барысында осы кезеңде барлық шектеулер мен 
тыйымдарға, ақша каражаты жэне материалдык активтерді колдануға 
рұксат беріледі.

Банктің жарғылык капиталына ақшаны және материалдық 
қүндылықтардың кірісінің дұрыстығын тексеру, акцияны төлеуге түскен 
барлык қаражаттың шығарылу қорытындысы туралы есеп тіркелгеннен 
кейін жүргізіледі.

Тексеру барысында қосымша акцияларды жариялау кезінде 
косымша капитал пайда болады, егер акцияның кұны номинальды 
құнынан жоғары болса, қосымша капиталдың есебінен дұрыстығын 
тексеру эмиссионды кіріс шоты бойынша несиелік айналымдарды үйрену 
аркылы жүзеге асады, мүнда ол акңияның сатылуы бағасының соммасы 
номиналдық кұннан жоғары болады.

Банк балансындағы материалдық құндылықтардың енуінің заңды, 
дұрыс екендігін тексеру шарасы келесідей болады.

Заңдылығын тексеру банк -  эмитенттің балансына мүлік тек сәйкес 
кұжат болғанда ғана кабылданатындығына негізделген.

Акцияның толеміне түскен валюталык каражаттардың кірістелуінің 
дұрыстыгын тексеру келесідей болады. Жоғарыда айтылғандай валюталық 
заңмен орнатылған жарғылық капиталдың төленуі казіргі уақытта шетел 
валютасымен жүргізіледі, бірак бухгалтерлік есептегі жарғьшык капитал
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іуріиде есептеледі. Бұл операция есептеу барысында конверсиялы түрінде 
Полады, одан кейін банктің валюталық позициясына енеді. Акционерлік 
Піііік үшін акцияға шетел валютасын төлеу мен бүл қаражаттарды 
жпрғылык капиталға кірістеудің арасында уакытша үзіліс болуына 
(шііланысты курстық өзғеріс туындауы мүмкін.

Жарғылық капиталға валюталык қаражаттың кірістелуінің 
иүрі.істығын тексеру барысында валютаның теңгелік эквивалентімен 
пкцияның номиналдық қүнының арасында айырмашылық эмиссионды 
кіріс шотына енетіндігіне көз жеткізу керек.

Өзіндік акцияны кайта орналастыруда,операцияны тексеру өте 
үлкен назар аударуды қажет етеді. Акцияларды қайта орналастыруда 
кслесі мәселелер орын алады:

1) акцияның номиналды күны;
2) номиналдан төмен қүны.
3) номиналдан жоғарғы қүн.
Сонымен қатар банк сатып алған акцияның дауыс беру кұкығы жэне 

дивиденттер төлену туралы мэліметтердің тексерілуі қажет. Қорытынды 
сатыда банк акцияларының сол уакыттағы нарықтық құны тексерілу 
Кііжет. Бұл үдеріс бір жыл ішінде сатып алған уақыттан кейін жүзеге асу 
керек. Егер бүл акциялар жыл ішінде өз нәтижесін бермесе, акционерлер 
жииалысында жарғылық капиталдың және акциялардыц кажетті деңгейде 
іске асуы туралы мэселені талкыға салу кажет.

5.3 Дивиденттерді есептеу және төлеу бойынша акционерлермен 
оссп айырысуды тексеру

Акционерлермен есеп айырысу аудиті кезінде келесі тексерулер 
жүзеге асады:

• Жалпы ережелердің сакталуы
® Акционерлер жэне заңды тұлғалармен есеп айырысудың 

дүрыстығы.
© Акционер мен зацды тұлға арасындағы есеп айырысудың 

дүрыстығы.
® Акционер мен резидент еместердің арасындағы есеп айырысу.
Келесі эдіс акционерлік банктің тексеру кезінде жүзеге асады. Олар 

дивидент есептеу жэне дивиденттік төлемдер, жарғылык капиталға 
қатысқаны үшін алынған табыстан (дивидент) салык төлеу.

Тексеру барысында жалпы ержелердің сақталуы дивиденттік 
осептеулер жэне олардың төлем коздерінің дұрыс кызметінен көрінеді. 
О ііың төлем көзі жэне банктің иелігінде қалған «Таза» табыс.
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Акционерлік банкте табыстың жетіспеушілігі кезінде артыкшылығы бар 
акциялар бойынша днвидентті төлеу кепілдікке арналған арнайы кордан 
төленеді. Сол аркылы шығындар орны жабылып отырады. Жай акция 
бойынша дивидент мөлшері банк кызметінің жылдық корытындысына 
байланысты аныкталады, артықшылығы бар акциялар бойынша ең аз 
мөлшердегі дивидент эмитент -  банктің кепілдігі болу кажет, ал аз 
мөлшердегі дивидент төлеуге міндетті болып табылады.

Дивиденттік толемнің дұрыстығы жөнінде жылдық акционерлер 
жиналысының шешімдерімен танысуға болады. Егер дивидент есептеу 
жэне төлемі жыл ішінде (ай сайын,квартал сайын)жүзеге асса, сонда 
директорлар кеңесінің шешімін аралық мөлшерде тексеру қажет. 
Қорытынды сатыда салық заңдарын орындалуын ескерту кажет. Яғни, 
олар: жай акция бойынша дивидент салығы төлем көзінен үсталады, ал 
артыкшылықты акция бойынша табыс алушыдан ұсталады:

Дивидент төлеудің дұрыстьгғы және уақытылы орындалуының 
көрінісін баланыс шотындағы дебеттік айналымынан көруге болады: 
«Есеп беру жылындағы табыстың жұмсалуы» егер дивидент ай сайын 
(квартал сайын) есептелсе алдыңғы жылдардағы табыстың жұмсалуы», 
егер дивидент қорытынды жыл бойынша акционерлер шешімімен 
есептелсе «Банк қатысушыларына дивидент төлемдері» шоты бойынша 
кредиттік айналымы тексеру аркылы жүзеге асады. Дивидент аударымы 
акционерлер жиналысынан кейін 10 күн ішінде жүзеге асырылуы қажет.

Келесі кезеңі салықгық мөлшердің дұрыс төленуін қадағалау (банк 
эмитент бойынша). Бұл салык мөлшері акционердің заңды тұлга ретінде 
дәрежесіне байланысты жэне резиденттігіне байланысты.

Уактылы жэне дұрыс төлемдер салык декларациясы бойынша 
тексеріледі. Банк-эмитент орналаскан жердің Салық органдары салыкты 
уақтыы төленуін де тексереді.

Телемдердің дұрыс төленуі бухгалтерлік есеппен салық 
декларациясының балама есебімен жүргізіледі.

Онда кредиттік және дебеттік айналымның «Бюджетке төленетін 
міндетті төлем» шоты «Дивидентке салынатын салық» шоты 
карастырылады. Қорытынды кезеңде дивиденттерді төлеу аударымын 
акционерлік заңды тұлғаларға резиденттер бойынша тексеріс жүргізіледі, 
міне осы мәселені терең меңгеру үшін төлем шоты қажет, ол банктен 
беріледі немесе (корреспонденттік шот) банк-эмитентінің 
корреспонденттік шоты. Егер акционер-заңды тұлға ретінде банк клиенті 
болмаса сонымен қатар дебеттік айналым «Банк қатысушыларына 
дивиденттік төлем» шоты бойынша тексерулер жүзеге асырылады.
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Егер акционерлер жиналысында дивидент аударымдарының 
мшитализаңиясы туралы шешім кабылдаса, онда соңгы кезеңдегі тексеру 
жүісге асырылмайды.

Акционермен есеп айырысудың дұрыстығы - жеке тұлғалармен есеп 
пііырысудан өзгеше, алайда өзіндік ерекшелігі бар. Бұл төлем көзінен 
үсгалатын салык мөлшерінің дұрыс төленуін қадағалау: дивидент, 
икционер жеке тұлға -  резидент жэне жеке тұлға -резидент еместерден 
салық алу.

Тексерудің ерекшелігі -жеке тұлғаларга акционерге аударымдардың 
жүзеғе асырылуын, қолма кол ақша арқылы жэне қолма қолсыз аударым 
ирқылы жүзеге асса банктегі касса шоты тексеріледі жэне банктеғі 
дсиозитке аударымдар тексеріледі.

Тексеру үдерісіндегі акционер -  резидент емеспен есеп айырысу 
срскше, себебі резидент емес заңды түлғаға маңыздысы шетел 
малютасында дивидент толеу ерекшелігі. Тексеру кезінде ескеретін жайт: 
дивидент төлемі акционер-резидент емес түлғаға шетел валютасында 
сссптелгенмен банктің таза пайдасына жататынын, ҚР үлттық 
иалютасының заңдарына сэйкес жүзеге асырылуын білу қажет.

Дивиденттен үсталатын салық шетел валютасында жүзеге асады, ал 
бүл салық аударылғанда салық Кодексіне сай тек ҚР валютасымен жүзеге 
асырылады.

Тексерудегі маңызды кезең банк эмитент төлейтін салық мөлшерінің 
қадағалануы. Акционер-шетел заңды түлғасының дивиденттік 
іолемдерінен үсталатын салык ҚР пайыздық табыс көзі болып табылады. 
<)л пассивті табыс қатырына жаткызылады.

Қорытынды кезеңде резидент емес акционерлерге дивидент 
толемінің, шынайылығын тексеру үшін «резидент емес банк 
корреспондеттік шоты» жэне дебеттік аударымдар бойынша 
«акционерлерге төленетін дивидент» шоттары негізінде тексеру іске 
асырылады.

Егер жалпы акционерлік жиналыс дивидент аударымдарының 
капитализациясын жарияласа қорытынды кезеңге тексеру жүзеге аспайды.

5.4 Баиктің жарғылык капиталын өзгерту операциясыньщ
аудиті

Аудит барысында келесі операциялар тексеріледі: акционерлік 
банктің жарғылық капиталының азаюы, кемуі.

49



Банктің жарғылык капиталының азаюына байланысты тексеру 
үдерісі мына операцияларға байланысты:

• кредиттік мекеменің акция бөлігінің мөлшерін алады;
• акция белігінің наминалды қүнының азаюы;
Жарғылық капитал мөлшерінің азайтылуы кезіндегі бірінші мәселе -  

акция арқылы жабу көздері акционерлерден сатып алған, егер бүл 
жарғылық каппталда көрсетілсе банктің жарғьшық капиталының азаю 
мөлшері үлттық банкке тиісінше тіркелуі қажет.

Акңионерлік банктің жарғылық капиталының азаюы кезінде ҚР 
«Акционерлік қоғам туралы» заңын басшылықка алады. Бүл мәселе 
жылдық жалпы акционерлер жнналысында шешіледі.

Қорытынды бойынша акционерлік банктің жарғыльтк капиталын 
азайтканда акция сату арқылы жабу көзделеді. Бірақта артықшылықты 
акция көрсетілген норматив бойынша яғни 25% - н аспауы кажет. Бүл 
операцияға жол берілмейді.

Акционерлік банктің жарғылық капиталын азайту жолында сонымен 
бірге номиналдык күнын төмендету көзіде бар.эмиссия проспектісін 
тіркеу қүжаттары тіркеу органдарымен қатар ҚР Үлттық бакке де 
тапсырылады.

Тексеру барысында ең алдымен мынаған көз жеткізу қажет: 
жарғылық капиталы азайту жөніндегі шешімге дауыс беру нәтижесінде 
2/3 бөлігін күрау кажет екендігі, сонымен катар таза актив салмағы 
бухгалтерлік баланс бойынша жарғылық капиталмен резеривтік 
капиталды таразылау кажет.

Аудиторяға тексеру жүргізу барысында мынаған көз жеткізу қажет, 
ол акционерлер шешімі бойынша қабылданған капитализацияланған 
соммалы қатысушылар арасында пропорциональды түрде тең бөлген 
бөлімді ескерген жөн.

Жарғылық капиталды өсіруді тексеруді пайдаланбаған қалдықты 
арнайы бағытқа арналған жинақтауға үқсас түрде болады. Бүл процесс 
дебеттің айналмым - «Арнайы бағыттағы қор», «Жинақтау қоры» шоты 
бойынша тексеру жүргізіледі.

Жарғылық капиталды моЛайтуды кайта бағалауда мынаны ескеру 
кажет, капитализаңияға кететін ресурстар олар: банк балансындағы негізгі 
корды қайта багалаудан түскен қаржьшар. Бүл ҚР Үкіметімен 
қабылданады.

Тексеру барысында жарғылық капиталды молайту акционерлік банк 
шот есебінен капитализицияланған қаржылар жэне аударымдарды 
тексерген жөн, бірақта теленбеген дивпденттерді тексерудің кажеті жок.
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Капитализациялау шарттары мынаған бағытталады: резервтік кор, 
кмііта бағалау қоры, миссикалық табыс, ариайы жэне жинақ қорының 
калдығы. Мұның барлығы банктің баланс «жарғылық капитал мен 
мспшікті капитал арасындағы айырмашылық» шотында анық көрсетіледі.

Акционер жиналысында кабылданған шешім бойынша 
каіштализация алдында бағалы кағаздарды тіркеу қажет,одан соң олардың 
кирытынды есебін тиісті орғандарға тапсыру қажет.

Тексеру барысында капитализацияланатын банк меншігі жинақ 
мютына бағытталмауын ескеруі керек.

Жарғылык капиталды молайтуда акционерлерге төленетін дивидент 
есебіне тиіспеу қажет. Себебі оның өз ерекшелігі бар. Олар жинактау 
мютында жатуы тиіс. Бұл үшін «Несиелік мекеменің кореспанденгік 
мютынан» «Несиелік мекеменің акция шығару барысындағы жинақтау 
корына» бағытталуы қажет. Операция дүрыс орындалуын кореспанденттік 
және жинақтау шотының қүжаттарынан байқауға болады.

Қорытынды сатыда капитализацияланған дивиденттің жарғылық 
капиталға аударымының дүрыстығы жэне толықтылығы тексеріледі.

5.5 Банктің жарғылық капиталымен операңияларды іске асыру 
коііндегі кездесетін бүзушылықтар

Өзінің жарғылык капиталын калыптастыру жэне өзгертумен 
байланысты болған коммерциялык банктердің операцияларын ҚР ¥лттық 
банкі реттеп жэне бақылап отырады. Әйткенмен де, осы операцияларды 
жүзеге асыру кезінде банктер көптеген кателіктерге жол береді. Ең бір жиі 
кездесетін бүзушылықтар мынадай топтарды біріктіруі мүмкін: банктің 
жарғылык капиталын қалыптастыру кезіндегі кателіктер; жарғылық 
капиталды өзгерту бойынша операциялардың бір бөлігіндегі қателіктер; 
лцвиденд бойынша қатысушысы бар есеп-қисаптар бөлігіндегі қателіктер.

Жарғылық капиталды калыптастыру кезінде мынадай қателер 
ескеріледі:

• эмиссия проспектісінде, бағалы қағаздар жэне т.б. 
ші.іғарылымдары нэтижесі жайлы есептерде анык емес мэліметтердің 
усынылуы;

• акцияларда, жарғылык қорларда орнатылған үлестің сақталмауы;
• ҚР ¥лттық банкінің алдын ала рүқсатынсыз банктің 

акңияларының кобірек үлестерін алу;
• акционерлер (қатысушылар) -  жеке түлғалар үшін жалпы беттік 

міоттың басқарылуы;



• акционерлердің жеке шоттары бойынша калдьщтардың баланстар 
жэне реестрге сәйкес келмеуі;

• акцняны алу (үлес салу), келісім-шарт айырбас (жарғылық 
капиталды материалдық активпен төлеу кезінде) келісім-шарттың 
болмауы;

• шет елдік валютада акцияны төлеу бойынша (үлес) 
операцнясындағы бухгалтерлік есепте дүрыс емес бейнелеу;

• жарғылық капиталдың төлеміне түсетін, материалдык 
күндылықтардың банктегі балансына кажетсіз уақытында кірісу;

• есептелгендер капитализациясы, бірақ акционерлер төлемеген 
дивидендтер, оларды банктің жинақтаушы қорына алдын ала тіркемейді;

• акцияларға (үлес) қайта жол беруді растайтын сәйкес 
қүжаттарсыз акционерлердің (қатысушылар) жеке шоты бойынша 
козғалысты жүзеге асыру;

• номиналдан төмен бағадағы жеке акңиялар (үлес), пайдаға деген 
салығы бойынша салык салынатын қорды кішірейтпейтін шығындар 
қүрамын жүзеге асыру кезінде туындаған теріс нәтижелерді тіркемеу;

• дивидендті төлеу бойынша қатысушылар бар есеп-қисаптар 
болімінде;

• эмиссия проспекті тіркеуі жэне жарғылык капиталды толық төлеу 
уакыт аралығында ерте жіберілген акңиялар бойынша дивидендтерді 
төлеуді жүзеге асыру;

• компотенттік үйымның (жалпы жиналыс немесе директорлар 
кеңесі) сәйкес шешімінің болмауынсыз дивидендтерді төлеу;

• көздерден (кэдімгі акция жэне үлес бойынша) салықты үстап 
калусыз дивидендтерді төлеуді жүзеге асыру;

• табысқа (дивиденд) деген салық жалақысын бүрыс қабылдау, 
жеке алғанда акционердің -  шет елдік заңды тұлғаның дивидент төлеуі 
кезінде;

• банктің таза пайдасы жеткіліксіз кезінде (болмаған) ерекше 
күкьщты акциялар бойынша дивидентті төлеу үшін резервтік кор 
кұралдарын пайдалану.
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ТАҚЫРЫП 6. БАНКТЕГІ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ 
АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ

6.1 Құндылыктарды түгендеу, оларды сактау және есеп 
кисаптарынын реттілігін тексеру

Клненттерге үзіліссіз кассалык қызмет ету банктің маңызды 
фупкцияларының бірі болып саналады. Клиенттерге кассалык қызмет ету 

үлттык жэне шет елдік валютада ақшамен, басқа да қүндылықтар және 
төлемдік қагаздармен операциясы бойынша заңды жэне жеке түлгаларга 
корсетілетін қызметтер кешені. Банктегі кассалық жүмыс -  үлкен көлемді 
исүмыс, оның барысында кассалық операциялар жүргізумен ішкі 
бақылауды бүзу жагдайымен байланысты жүйелік тәуекелдер туындайды.

Кассалық операциялар аудитінің мақсаты банкте кассалық 
операцияларды жүргізу және есепке алу турасынан заңдардың талаптарын 
сақтауын тексеру, үймыдагы жетіспеушіліктерді аныктау жэне кассалык 
жүмысты жүргізу болып табылады.

Аталған мақсатқа сәйкес кассаны аудиторялық тексеру жэне 
кассалық операциялардың негізгі мэселесі мыналар болып табылады:

• қүндылықтарды түгендеу, олардың сақталуы жэне есебінің 
реттілігін тексеру;

• үйымнан ақшаларды қабыладудың реттілігін тексеру;
• ақшаларды үйымдарға берудің реттілігін тексеру;
• банктің жүйелік кассасын жэне кассалық қүжаттарды сактау 

шешімдерінің реттілігін тексеру.
Тексеру кезіндегі акпараттык коры ретінде қызмет етеді:
кассалык жүмыстың үйымдык мэселелерін тексеру барысында -  

ақшалық күралдар жэне құндылықтарды сақтауға жауапты лауазымды 
гүлғаны тағайындау жайлы банк басқарушысының үйғарымы жэне 
бүйрығы; толык жэне коллективтік (бригадалык) материалдык 
жауапкершілік жайлы келесім шарт; қолма кол акша жэне басқа 
күндылықтар есеп кисабының кітабы; кабылданган жэне берілген ақшалар 
(күндылықтар) есеп қисабының кітабы; кіріс жэне шығыс кассалық 
күжаттардың тіркелу журналы; кіріс жэне шығыс бойынша кассалык 
журнал; күннің кассалық күжаттары; банктегі жүйелік жүмысшылардың 
қолдарының үлгілері; шотқа иелік ету күқығы бар клиенттердің 
лауазымды тұлғаларының колдары үлгілерінің карточкасы; қабылданған 
кұндылықтары бар сөмкелер жэне бос сөмкелер есеп кисабының 
журналы; кешке қабылданған ақшасы бар сөмкелер мен бос сөмкелер
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жайлы анықтама; қолма қол ақшалық қайта есептеу бойынша бақылау 
тізімі жэне басқа да кассалық операциялар бойынша кұжаттар.

Ережеге сай, кассалық күжаттарды тексеру таңдау бойынша жүзеге 
асырылады, ягни, таңдалған күндердегі кассалық күжаттар тексеріледі.

Банктің кассалық жүмысын тексеру, ережеге сай, жүйелік кассалар 
және сақталуларда (қоймалар) қолма қол ақша жэне қүндылықтар 
ннвентеризаңиясының тексерілу уақыт аралығындагы нэтижелерді 
үйретуден басталады. Инвентеризаңия ҚР валютасында, шет ел 
валютасында жэне қүндылықтарындағы қолма қол ақшаның фактілік 
қалдыктардың сэйкестігін орнату мақсатында жүргізіледі; олар банктің 
жүйелік кассасында орналасады; ақшаларды сақтау жэне қүндылыктарды 
сақтау (қоймапарда) реттілігін банктің қадағалауын тексеру; банк 
сақтайтын орнатылған реттіліктер жэне касса ревизиясын жүргізу 
мерзімін тексеру.

Түгендеуге кассалық тораптан тыс операциондық касса, банкоматтар 
және кассаларда орналасқан барлык қүндылықтар жатады. Түгендеу 
мынадай жағдайда материалды жауапты тұлағалардың қатысуымен 
жүргізіледі, оның жүргізілуі банк кассасының орнықты жүмысын бүзбаға 
жағдай жасайды. Инвентаризация барасында:

а) ақшаларды жэне басқа да күндылықтарды сақтау шарты 
тексеріледі:

• қоймада колма қол акша жэне басқа да қүндылықтар металл 
шкафтарда, сейфтерде, стеллажда сақталынады ма, ол бөлменің кілті касса 
меңгерушісінде болады;

• теңгелік қолма кол ақша, шет ел валютасы жэне шет елдік 
валютадағы төлемдік қағаздар бөлек сақталынады ма; банкноттар 
қызметтері бойынша қораптарда, монета -  қызметі бойынша қаптарда, 
шет ел валютасы жэне шет елдік валютадағы төлемдік қүжаттар -  аталуы 
жэне қызметі бойынша сақталынады ма;

• бағалы қағаздар жэне бағалы қағаздар бланкілері аталуы, 
шығарылуы жэне қызметі бойынша қорапталуы жэне түптеліп сақталады 
ма;

• қүндылықтар түсу мерзімі бойынша, ал бір мерзімнің ішінде — 
кұндылыктың реттілік номері бойынша жіктелген ба;

э) қолма қол ақша корабы жэне түптердің саны бойынша тексеріледі, 
монета -  қаптарындағы белгілер жазуы бойынша, осымен банктноттың 
толық емес қорбы мен түптері толык кайта есептеуге ұшырайды. 
Ақшаның жалпы соммасы қолма қол ақша лоне басқа да құндылықтар 
есеп кисабының кітабы деректерімен салыстырылады;



б) қораптағы құндылық түріне қарай корапталган қатал 
есептеулердің чектік, үлестік кітапшалары және басқа бланкілер олардың 
қораптың жоғарғы жапсырмасындағы жазуы бойынша шартты бағасы 
оойынша тексеріледі, одан баска, даналық жэне парақтық қайта есептеуге 
үшырайды және қолма қол ақша жэне басқа қүндылықтар есеп қисабы 
кітабымен еалыстырады;

в) баска қүндылықтар олардың номинальды жэне шартты бағасы 
бойынша жапсырмасындағы, бандероліндегі жэне белгілеріндегі 
жазулары бойынша тексеріледі жэне таңдап алынған түрде даналық жэне 
иарақтық қайта есептеуге үшырайды, сосын қолма қол ақша жэне басқа да 
қүидылыктар есеп қисабы кітабымен салыстырылады.

Банкнотты, монетаны жэне басқа да қүндылықтарды қайта 
есептегеннен кейін, жэне оларды қолма қол ақша жэне басқа да 
күндылықтар есеп қисабы кітабымен салыстырып тексергеннен кейін 
қолма қол ақшалар жеке шоттармен салыстырылуы жүргізіледі.

Қатаң есептегі маркілер, әртүрлі қүндылықтар бланкілер жэне 
күжаттар жеке шоттармен салыстырылады.

Мынаған көз жеткізу кажет, банктегі жүргізілген түгендеудің 
потижееі комиссияның барлық мүшесі қол қойған актілермен 
рэсімделгеніне. Актіде болуы кажет: түгендеу л<үргізу күніндегі
бухгалтерлік есеп бойынша жэне күндылықтар есеп қисабы кітабы 
бойынша ееептелетін, акшалык күралдар және басқа қүндылықтар 
соммасы; қүндылықтар жэне қолма кол ақша кұралдарының фактілік 
соммасы; түгендеу кезінде табылған акшалық құралдар мен 
қүндылықтардың артықтары мен жетіспеушіліктері. Есеп қисабтағы 
күпдылыктардып фактілік қолма қолдығының айырмашылықтарының 
апықталуының себептері түсініктеме хаттарымен түсіндіріледі және 
росімделеді.

Соңғы кадамда банк орындап отырған, кұндылықтар ревизиясының 
орнатьшған реттілігі жэне жүргізу мерзімі, олардың нәтижесін рәсімдеу 
жэне анықталған жетіспеушіліктерді жоюдың шаралары қабылдануы 
тексеріледі. Артыкшылықтарды дүрыс кірістеу текееріледі. Әсіресе, 
ревизия нәтижесінде анықталған айыпты тұлғаның жетіспеушілікті төлеуі 
үшін есеп шығарылғаны қатаң тексеріледі.

6.2 ¥йымнан қолма кол ақшаны кабылдау реттілігін тексеру

Тексеру қолма қол ақшаны кабылдау жэне осы операцияларды 
бухгалтерлік есепте дұрыс көрсету бойынша банк орындайтын кассаык
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операцияларды жүргізу жүмыс істейтін ережелерін орнату максатымеп 
жүргізіледі.

Кіріс кассасының кассирінің есеп кисап реттілігі күні бойы түскен 
жэне меңгеруші жіберген акшалык сомма, сонымен катар осыларға 
қажетті құжаттарды рэсімдеу жэне толтыру. Заңды тұлғалар тек қана 
өзінің төлем есебіне (ағымдық) қолма кол ақшаны өткізуіне болады; 
олардың қарыздарын жэне пайыздарын колма қол ақшамен өтеуіне 
болмайды.

Қолма қол ақшаны кабылдау реттілігін тексеру процедурасының 
күрамына кіреді:

а) қолма қол жарналарының хабарландыруларын дүрыс рәсімдеуінің 
тексерілуі:

• цифрлар соммасының жазбалар соммасына сэйкес келуі;
• операңиялық жұмысшының қолының қолма қолдығы жэне үлгіге 

тепе теңдігі;
• кажетті реквизиттердің (жарналардың номерлері, мерзімдері, 

тағайындалуы жэне т.б.) толтырылуы;
• хабарландырудағы, квитанциядағы жэне ордердегі катесі 

туырланғандардың болмауы;
э) клиент шотына қүралдардың өз уақытында есептелуін тексеру 

(операцнялык кассаға түскен кұралдар шотқа сол жұмыс күні есептеледі, 
ал кешкі кассаға -  келесі күні). Кешкі касса операциясындағы кірістер 
бойынша кассалық журналда көрсетілген қолма қол жарналардың 
хабарламасы бойынша құралдарды енгізу мерзімі мен соммасы клиенттің 
шоты бойынша кошірмеге қосымша тіркелген кешкі кассағы ақшалар 
жарналары жайлы клиенттер реті немесе хабарландыру ордері бойынша 
жеке шоттардағы жазбалармен салыстырылады;

б) банкке келіп түскен ақша бойынша қүжаттык рэсімдеудің 
дұрыстығын тексеру:

• қолма қол жарналардағы жарияланған әрбір сомманы кассалы 
кіріс бойынша журналдағы соммамен кіріс бойынша тексеру;

• кіріс бойынша кассалық журналдағы жалпы сомманы 
кабылдщанған акшалар соммасы жэне кассаға келіп түскен ақшалық 
құжаттардың саны жайлы кассир анықтамасымен салыстыру;

• кассалық журналдардағы кассалык жұмысшьшардың жэне 
операциондық жұмысшылардың қолтаңбаларын тексеру -  қабылданған 
акшалар жэне кассаға келіп түскен ақшалық кұжаттардың саны жайлы 
кассир анықтамасында;
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• операциялык күннің аякталғанынан кейін келіп түскен кіріс 
қүжаттарының «Кешкі касса» баспасының тексерілуі;

• кассир касса меңгерушісіне беретін, есеп қисап кітабындағы 
Кіібылданған жэне жіберілген қолхатты ақшалар (кұндылықтар) жэне 
кііссир анықтамасы бойынша келіп түскен соммалардың сэйкестігін 
тексеру;

в) бухгалтерлік есепте кіріс операцияларының өз уақытында 
корсетілуін тексеру (банктің айналымдық тізімі жэне клиеиттердің жеке 
шоттары деректері бар кассалық күжаттар бойынша операциялардың 
мерзімін жэне соммаларды салыстыру).

Аудит барысында инкассатордан берілген қолма қол ақшасы жэне 
басқа да қүндылықтары бар сомкені қабылдау, сонымен қатар қайта 
ссептеу кассасында оларда есептеу кезінде келесі тексерулер орындалады:

а) кұндылықтары бар жэне бос сөмкелердің есеп кисабы 
журналында операциондык жэне кассалық жүмысшылардың, эрбір күнгі 
инкакссаторлар үжымының мүшелерінің қолтаңбалары болуы;

э) қолма қол ақшасы бар жэне бос сөмкелер жайлы анықтама, 
сонымен қатар кайта есептеу кассасы жүмысшыларын бақылаушының 
колтаңбасы анықгамасын дүрыс рэсімделуін;

б) банк баскарушысының сейфтер кілтінің жэне шкафтың немесе 
үстел корабының қосымша кілтінің комплектінің бекітілуі жайлы 
үйғарымы, онда күзет бойынша қабылдау және сақгалынатын 
күндылықтардың өткізілуінің бақылау журналы орналасқан;

в) қолма қол ақшаны кайта есептеу бойынша бақылау тізімінде 
есептеу кассасының кассирі жэне бақылаушы жүмысшысының 
колтаңбалары;

г) санаганға дейін жэне санағаннан кейін кешкі кассада 
инкассирленген акшаны есеп қисапта дүрыс көрсетілуі.

6.3 ¥йымдарға қолма қол ақшаны дүрыс берілу реттілігін 
гексеру

Тексеру банк орындайтын қолма қол ақшаның берілуі жэне осы 
операциялардың банктің қаржылық жағдайына теріс әсерін тигізетін 
бүзушылықтарды қақпайлау үшін бухгалтерлік есепте дүрыс көрсетілуі 
бойынша кассалық операциялардың ережелерін оындау мақсатында 
жүргізіледі.

Қолма қол ақшаны беру реттілігі кассалық жүмысшылардың сәйкес 
күжаттарды толтыруы. Заңды тұлғалар төлем түрінде төлем акы, 
зейнетакы жэне жэрдемақы, үй шаруашылығына қажеттілікті жэне іс-
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сапар шығындарын, ауылшаруашылык өнімдеріне алуына болады. Соңғы 
жағдайда қызметтің бұл түрі клиенттің қүжаттарында алдын ала қаралуы 
тиіс. Одан басқа, банк клиенттің кассалық тәртібін тексере отырып, 
шоттан қолма қол алынған кұралдардың мақсатына назар аударуы кажет.

Қолма қол ақшаның берілу реттілігін тексеру процедурасына 
жатады:

а) ақшалық чектердің дұрыс рәсімделгенін тексеру, соның ішінде чек 
номері және бақылау маркасы номерінің сай келуін, цифрлік сомма жэне 
колмен жазылған сомманың сай келуі, ақша мен мәлімет алушының 
қолтаңбасы болуы, оның жеке куэлігі, акшалық чектерін рәсімдейтін жэне 
тексеруге келген лауазымды тұлғалардың қолтаңбасы болуын;

э) орнатылған реттілікте куэланған, баспа жэне шотты колдануға 
құқығы бар клиенттердің лауазымды тұлғаларының қолтаңбалары ұлгісі 
жазбасының оның карточкасында болуын, чектік кітапшадан алынған 
ақшалық чектердің номері жэне олардың ақша берілген чектердің 
номеріне сәйкес келуін;

б) акшалық чекке қойылған тұлға қолтаңбасын қолтаңбалар 
карточкасындағы (таңдау) қолтаңбамен салыстыру;

в) шығын бойынша кассалық журнал бойынша берілген сомманың 
берілген ақша анықтамасына сай келетінін тексеру;

г) шоттардан берілген соммалардың шығарып тасталуын тексеру 
(акшалық чекте көрсетілген шот номері жэне сомманы шығын бойынша 
кассалық журнал және клиенттердің жеке шоты бойынша сомма мен шот 
номерімен салыстыру);

д) клиент ақша өткізбей-ақ бір мезгілде ақшалық шек жэне колма 
қол жарнаны өткізуді жариялау жасайтын операцияны тексеру (бірінші 
құжатта шығын бойынша жэне кіріс бойынша бірдей соммалардың жэне 
клиенттердің шот номерлерінің болуын, немесе осы деректерді кіріс және 
шығыс кассалық журналмен салыстыру);

е) заңды тұлғалардың іс-сапарлар шығынына шет ел валютасын беру 
кезінде анықтама формасын рәсімдеу дұрыстығын, шығын бойынша 
кассалық журналдағы жазбаның анықтама деректеріне тепе-тендігін 
салыстыру);

ж) бухгалтерлік есепте шығыс операцияларының оз уақытында 
көрсетілуін тексеру (клиенттердің жеке шоты деректері жэне банктің 
айналмалы тізімін күннің кассалық кұжаты бойынша сомма мен 
операцияны жүргізу мерзімін салыстыру).
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6.4 Банктің операциялық кассасын тұжырымдап бекіту және 
кассалық кркаттарды сактауды тексеру

Операциялық каееаны тұжырымдап бекіту реттілігі, сонымен қатар 
қажетті қркаттарды кұру жэне толтыру.

Операциялық кассаның бекітілуінің дұрыстығын тексеру барысында 
келесі аудиторлық процедуралар орындалады:

а) қабылданған ақша жайлы анықтама және кассаға түскен ақшалык 
қүжаттар саны, берілген ақшалар анықтамасы жэне есеп бойынша 
илынган сомманы есеп кисап кітабындагы қабылданған және берілген 
(қүндылыктар) акшалардыц қалдығымен салыстыру;

э) кассалык жұмыскер берген кұжаттардың саны мен соммасы, 
бсрілген анықтамасы, жэне кассалык тораптан тыс операциондык касса 
жұмыскерлерді берген анықтамаларды салыстыру;

б) кассалык жэне инкассаторлык жүмыскерлерден кабылданған 
ііқша соммасы, алынған анықтама, банкомат баспасы, бақылау тізімі, 
қүндылықтар бар сомке жэне бос сөмке есебі журналының сәйкестігі 
салыстырылады;

в) кассаға түскен акшалай құжаттардың саны жэне кабылданған 
ақшалар соммасы жайлы анықтамадағы, берілген ақша соммасы жэне есеп 
ретінде алынған акша соммасы лсэне күныдылғы бар жэне бос 
сөмкелердің қабылдануының есеп журналы бар анықтамада 
операциондык жұмыскерлердің қолтаңбалары тексеріледі;

г) эр күндегі кассалық күжаттарды каттау жэне калыптастыру 
реттілігінің орындалуын тексеру;

д) әр күндегі кассалық айналым жайлы кұрама аныктамалар 
бойынша деректерді баланстық (валюта түрімен) жеке шотпен 
салыстырады;

е) қолма қол ақша жэне баска да құндылықтар есеп кітабындағы 
қалдықгар баланстағы калдықтармен салыстырылады;

ж) кассалық кұжаттардың сақталу реттілігін орындау тексеріледі -
• эрбір операциондық күнде кассалық күжаттардың болек 

папкалары тігілуін;
• мерзімі 5 жылдан асқан кассалық кұжаттар жеке бетінде арнайы 

белгісі бар бөлек папкаларда тігілуін;
• кіріс жэне шығыс күжаттары бойынша айналым есептеу 

лентасының болуын, есептеу лентасында, колма қол акша жэне 
бухгалтерлік есепте берілген басқа да қүндылықтардың есеп кітабында 
нәтижелік сомма ұқсас па (кассылк журналдар жэне баланстан тыс шоттар 
айналымы бойынша басып шығарулар);
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•  типтік штамп (белгі) эрбір папканың жеке бетінде желімденуін;
•  негізгі бухгалтер, касса меңгерушісі, папканы қалыптастырган 

кассалык жұмысшы қолтаңбасы папканың жеке бетінде болуын;
• касса меңгерушісі жауапкершілігімен кұндылыктарды сақтау 

орнында соңғы 12 айда кассалық кұжаттардың сақталуын.
Берілгендерді компьютерлік өңдеу (КОД).
Осыған орай, нормативтік актілерге сәйкес, бухгалтерлік 

қүжаттардыц қағаздық үлгі ретінде басылып шығарылуын, камтамасыз 
ету мүмкіндігін тексеру қажет.

6.5 Кассалық операцияларды жүргізу барысындагы кездесетін 
қателіктер

Көбінесе банк қызметкерлерінің кассалық операцнялар жүргізу 
барысында келесі тнптік қателіктер орын алады жэне оларды келесідей 
топтауға болады: үйымдағы кассалық қызметтің қателіктері;
күндылықтарға тексеру жүргізгендегі пайда болган қателіктер; тіркеу 
барысында аныкталған қателіктер.

Үйымньщ кассалық бөлімшесіндегі кызметте жіберілетін типтік 
қателіктер мыналар:

• кассалық операцияларды орындау барысында кассалык қүрал -  
жабдықтардың болмауы немесе қүрал -  жабдықтардың талапқа сай 
болмауы.

• эрбір касса қызметкерлеріне жэне инкассатордың кызметіне 
байланысты арнайы нүсқаулықтың болмауы;

• банктің косалқы жэне инкассаторлық қызметкерлерімен толық 
материалдық жауапкершіліктің келісім шартта көрсетілмеуі;

• банктің бас бухгалтеріне жэне орынбасар жетекшісіне банк 
басшысының кұндылықтардың сакталуын жэне оларға деген 
жауапкершілік үкімінің болмауы;

• қүндылыктарға тексеру жүргізгенде банктің операциондык 
кассасындағы нақты акшалай калдыктың белгіленген минималды калдық 
мөлшерінен томен болуы;

• күтпеген жағдайда жүргізілген тексерудің уақтылы жүргізілмеуі;
• жауапкершілігі міндетті тұлғаның кезекшілігі ауыспайынша 

кұндылықтардың сақталуына тексерудің жүргізілмеуі;
•  тексеру жүргізуге бұйрықтың, актінің болмауы;
•  тексеру комиссиясының құрамына банк басшысы немесе бас 

бухгалтердің тағайындалуы;
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• тексеру корытындысында ақшалай жэне баска кұндьшықтардың 
иакты ақшалай калдыктың есеп кітабында берілген бухгалтерлік есеппен 
сойкес келмеуі;

• нақты ақшалар мен басқа да кұндылыктар операциондық күн 
амкталганда сақтау бөліміне түгелімен өткізілмеуі;

• қоймадағы ақшалар мен басқа да қүндылықтардың сакталу 
і лртібінің бүзылуы;

• есеп кітабындағы нақты акшалар мен басқа да құндылықтардың 
иомерленбеуі, сондай — ақ нақты қалдык пен түзетуге жіберілген міндетті 
і үлғалардың колының койылмауы.

• кассалық операцияларды нақты ақшалай тіркегенде жэне 
орындағанда;

• кіріс жэне шығыс кассалық құжаттарында түзету мен тазартулар 
болғанда;

• кіріс жэне шығыс кассалық құндылықтарында, барлығы бірдей 
талапқа сэйкес формада болмауы;

• кіріс кассасындағы сандармен жазылған сомма, әріптермен 
жазылған соммамен келмеуі. Сондай-ак операциондық қызметкердің 
қолтаңба коймауы, кисынының келмеуі кіріс жэне шығыс кассалык 
журналының болмауы немесе дұрыс емес жүргізілгендігі;

• операциондык күнде берілген сомманы сол операциондық күндегі 
клиенттің шотымен салыстыруы, ал операциондық күннен кейінгі 
сомманың, ендігі жұмыс күнімен салыстырылмауы;

• қабылданған акша соммасы мен келіп түскен ақшалар колемі 
жөніндегі қүжаттардың айналымы туралы анықтамасы, операциондық 
озык қызметкердің, кассалық журнал айналымына сәйкес келмеуі;

• - операциондык күннің соныңда кіріс құжаттарына «кешкі 
касса» деген мөрдің қойылмауы;

• бақылаушы қызметкерлердің кайтып есептеу кассасында нақты 
ақшаларды қайта есептеу жөнінде, бақылау ведомостын жүргізбеуі;

• карточкадағы мөр мен қолтаңба үлгісі клиенттердің берілген чек 
кігабында көрсетілмеуі, клиенттердің ақшалай чектің нөмері накты 
ақшалармен жүргізгенде жэне ақшалай чектің нөмері карточкадағы 
қолтаңбаның үлгісіне сай келмеуі, үлгісі ақшалай чекпен толтырылған 
карточканың үлгісіне сай келмеуі;

• ақшалай чекпен бақылау маркасын алып тастамаған, ақшалай 
чекте эріптік жэне сандык түрде көрсетілген, ақша алушының 
қолтаңбасы, берілген паспорт немесе жеке куәлігі көрсетілмеген 
жағдайда;
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• клиенттің нұскауынсыз нақты ақшаны бірінші немесе екінші 
қолтаңба иесіне берілуі;

• нақты ақшаны шаруашылыққа қажеттілігі үшін заңды тұлғаға 
белгіленген корсеткіштен асырып бергенде; операциондык күннің 
соңында кассирдің шығыс кассасындагы берілген ақшалар мен түскен 
соммалардың анықтамасы туралы есеп болмаса; есеп бойынша каржы 
алғанда касса меңгерушісінің есеп кітабында қабылданған жэне берілген 
ақшаларға түлғалардың міндетті колтаңбаларының қойылмауы;

• бір күндік кассалық айналым анықтамасының, берілген айналым 
ведомстінің шотымен сэйкес келмеуі жэне есеп кітабындағы нақты 
ақшалар мен баска да қүндылықтардың, қалдық баланс шотымен сай 
келмеуі;

• есеп кітабында касса қызметкерлерінің барлық акша 
қаражаттарын касса меңгерушісіне өткізгеннен кейін, кабылданған жэне 
берілген ақшалар туралы касса меңгерушісінің қолтаңбасының болмауы;

Банктік іс -  тэжрибе талдауы көрсеткендей, кассалық 
операңияларды тіркеу мен орындау барысында жіберілетін қателіктері 
жоғары көлемде. Банктің кассалық операциясын жүргізу барысындағы 
көптеп жіберілетін қателіктер, ең соңында қаржылық қателіктердің дүрыс 
болмауына әкеп соғады, бүл жағдайда каржы кызметкерлерінің өз 
қызметін аса пайдалануын туындатады.
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ТАҚЫРЫП 7. БАНКТЕГІ ЕСЕПТЕСУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН 
АУДИТОРЛЫК ТЕКСЕРУ

7.1 Үйымның шотын ашу мен жүргізу ережелерін тексеру мен 
юідағалау

Банк клиентінің қолма қолсыз-есеп айырысуы маңызды болып 
іабылады.Салықтық және төлем ережелерін нығайту мақсатында, 
клиенттердің есеп операңиясының ағымдағы шоттарын ашуда қатал 
тэртіп орнатылған. Өзіндік жэне клиенттік есеп операциясын банк ең 
басты корреспонденттік шот арқылы орындайды, банктің тіркеуіндегі 
ашық тәуекел есеп операциясы боліміндегі сеттер, сондай-ак тікелей баска 
банктермен корреспонденттік карым-қатынас орнатады. Есеп 
ііііырысудағы аудиттің мақсаты, банктік төлем ережелерін жэне осы 
операциялардың бухгалтерлік есепте анықтылығын көрсетуді қадағалау.

Есеп айырысуда аудиттің максатын жүргізу барысында келесі 
іексерулер орындалады: үйымның шотын ашу жэне жабу барысында 
ережелерді сақтау; банкаралык есеп айырысуда жүргізу.

Ақпараттық базаны орындаудағы тексеруге жататындар: тексеру 
барысында клиенттің шотын ашу үшін -  шот алу туралы өтініш, 
мемлекеттік тіркеу кұжатының көшірмесі, растаушы қүжаттың көшірмесі, 
қолтаңба мен мөрдің үлгісі бар карточкалар, салық инспекциясының 
гізімінде түратындығы туралы анықгама, зейнетакы қоры, міндетті 
медициналық жэне элеуметтік сақтандыру коры, босалқы емес корлар, 
банк басшысының шот алу жөніндегі рүқсаты, заңды түлғамен қауіпсіздік 
қызметінің рүксаты.

Аудитті жүргізуде келесі тексерулер орындалады:
• Клиент пен резиденттің шотын ашуға сүйену;
• Валюталык шоттың ашылуына сүйену;
• Клиент пен резиденттің шотын жүргізу ережелерін кадағалау;
• Шоттарды жабу ережелерін кадағалау;
• Клиент пен резидент емес шотты жүргізу ережелерін қадағалау.
Аудиторлық қызметтердің орындалу әдістерін анықтап, қарап

шығайық:
Тексеруді жүргізу барысында клиент пен резидент шоттарын ашуға 

сүйене отырып, заңды түлға клиенттерінің таңдауына карайды (сол 
клиенттердің ісіндегі қайталанбалы аудитта, яғни ашылған шоттардың 
тексеру пернодында). Ең біріншіден заңды істердің толыктығы жэне 
тіркелген күжаттардың дүрыс орындалуы.
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Істің заңдылығының күрамына келесілер жатады: клиенттің есеп 
операциясының шотын ашуға өтініші, мемлекеттік тексеру куэлігінің 
ноториалдык тексеру кошірмесі, ноториалдық бекітілген келісім-шарт 
жэне жарғы көшірмесі, сондай-ақ ноториалдық бекітілген немесе 
тіркелген үйымның қолтаңбамен мөрдің үлгісі бар екі карточка 
(ноториалдық бекітілген түрде).

Егерде, болімше мен еншілес үйым есеп операцняларының 
субшотын жергілікті орны бойынша ашса, онда карточка бас үйыммен 
толықтырылады. Бүл жағдайда карточкаға еншілесті құру мен 
операциялық нүсқау өтініші жөнінде бүйрық қосылады, осы субшот 
арқылы орындау рүқсат етіледі.

Клиенттің салық инспекциясында түрғылықты орны бойынша 
есепке түрғандығы ҚР зейнетақы корында, міндетті медициналық жэне 
элеуметтік сақтандыру қорында, босалқы емес қорларда, статистикалық 
органдарда міндетті тэртіп бойынша тексеріледі. Банктерде операциялық 
тэуекелдерді томендету максатында, банктің қауіпсіздік қызметі мен 
заңды қызметі эрбір істің заңдылығы бойынша қорытынды жасайды.

Тек осыдан соң ғана клиентпен банктің шот туралы келісімшарты 
жасалып, банк басшысы бухгалтерияға шот ашу жайлы үкім шығарады.

Тіркеудің дүрыстығы мен уақытылы ашылған банктің шотын 
қорытынды бойынша тіркеу кітабынан тексереді. Ол үйымдық қүқықтык 
белгілері мен өзіндік формалары бойынша жүргізіледі жэне баланстык 
шоттың номенклатурасына сай келеді.

Сондай -  ақ, клиент шот номері өзгеру жағдайында тіркеу 
кітабындағы шоттың өзгеруі тексеріледі, ал салық органдары клиенттің 
түргылықты жеріне шот номерінің өзгергендігі туралы хабарлама 
жібереді. Резидент емеске ашылған шоттың түрі резидентке катысты 
категорияларға сэйкес келуі жэне үқыпты орындалуы валюталық шот ашу 
барысында тексерілуі қажет. Содан соң, резидент еместің заңды ісінің 
қалыптасуы толык тексеріледі.

Резидент емеске теңгелік шот ашуға қажетті қүжаттар тізімі 
резидент еместің санаты мен шот түріне байланысты жэне оларға 
келесілер жатады:

• Резидент емес заңды түлға;
® Резидент емес банктен басқа;
ҚР-ның елшілігіндегі заңды шетелдік қүжаттар, сондай-ак бүл заңды 

түлғаның сол мемлекеттегі заңды тұлғалық күкықтық мэртебесін 
растайтын құжаттары:

® бөлімшенің жетекшілік жағдайы туралы тәртіпке сай 
куэландырылған ереженің көшірмесі;
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• шотқа иелік етуге ісұкы.гы тұлғаның қолтаңбасы бар, тэртіпке 
слйкес куэландырьшған карточка;

• резидент емес банктер -  бұл бөлімшенің жағдайы туралы 
кошірмесімен кұқықтық мэртебесін растайтын құжаттан басқа, резидент 
вмес банктің атынан мэмілелер жасауға жэне де резидент емес банктің 
иютына нелік ету құқығын беретің, тұлғалардың қолтаңбаларының үлгісі 
Сіар альбом үсынады.

Арнайы жетекшілер -түлғалардьщ қолтаңбаларының үлгісі бар 
карточка, шотка иелік етуге қүкығы бар , шетел мемлекетінің жетекші 
біісшысының қойылған қолтаңбасы жэне мөрмен куэландырылған;

Халықаралық үйымдар - халықтар үйымдарын растайтын, 
халықаралық үйымның морі бар қүжаттар;

Шотқа иелік ету қүкығын беретің, түлғалардың қолтаңбаларының 
үлгісі бар карточка, сондай -  ак халыктар үйымның мөрі басылуы тиіс 
шетелдегі заңды елшіліктің қүжаттары, яғни заңды түлғаның, қүқықтык 
мэртебесін растайтын мемлекеттік заң сондай -ақ заңды тұлғаның қай 
жерде жеке кэсіпкер ретіңде тіркелгендігі жайлы қажетті құжаттар мен 
мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар;

түлғалардың қолтаңбаларының үлгісі бар, тәртіпке сәйкес 
дэлелденген карточка;

ҚР заңына сәйкес шот ашу барысында басқада қажетті қүжаттар 
уақтылы тексеру барысында банктің салық органдары салык 

гөлеушіге конвертирлік пен конвертирлік емес арнайы шот ашу 
барысында орындалуы барлығына бірдей белгіленген тэртіп бойынша 
хабарлама жібереді. Есеп кітабында банктің ашылган шоттарын тіркеудің 
дүрыстығы мен уактылығын баланстық шоттың номенклатурасы мен 
сәйкес жұргізілуін тексереді.

Клиент -  резиденттің шоттарын орындауда, тексеруде, белгілі 
гэртіпті сактап, келесілерді ескеруі қажет:

кезекті төлемі мен шоттағы калған қалдық каражатына байланысты 
клиенттің шотына толемді банк иесінің белгіленген тапсырмасы 
бойынша жүргізу кажет;

клиенттің тапсырмасынан тыс шоттан акшалай қаражаттарды игеру, 
тек сот шешімі бойынша сондай -  ақ заңдық белгіленген тэртіпке немесе 
банк пен клиенттің алдын -  ала жасалған келісім шарты бойынша 
жүргізіледі.

Банк клиенттің ақшалай қаражаттарын анықтау мен бакылауға, 
заңда немесе келісім -  шартта корсетілмеген қүқықтарды жүргізуге 
кұқығы жоқ.
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Клиенттің шотынан каражаттарды шегеруді тексеру таңдаулы түрде 
жэне клиенттің тзріғалық шотынан шығарылған ұсыныстарына негізделе 
отырып жүргізіледі:

• шоттағы ақшалай каражаттардың нақтылығы, барлық талапты 
канағаттандыруға жеткілікті сомманың болуы, шотка кірістіру, сондай -  
ақ клиенттің тапсырысы бойынша шоттан каражаттарды жэне басқа да 
күжаттарды шегеруді тэртіп бойынща (күнтізбелік кезекшілік) жүргізеді, 
егер де ол керісінше заңда карастырылмаса;

• шоттағы каражаттар талапқа сәйкес қажеттілікті 
қанағаттандыруда жеткіліксіз болса, онда ақшалай қаражатты шегеру, 
келесі түрде жүргізіледі;

® бірінші кезекте соммаларды орындалу кұжаттары бойынша 
шегереді, акшалай қаражаттарды қайта есептеу мен шоттан беруді 
қарастырады, жэне денсаулық пен өміріне келтірілген зиянды өтеу 
талаптарын қанағаттандыру үшін, алиментті талап етеді;

• екінші кезекте түлғалардың еңбекакысы мен демалыс 
жәрдемақылары үшін, акшалай қаражаттарды қайта есептеу мен шегеру, 
сондай-ақ еңбек келісім шартымен жұмыс істеушілер, мэміле бойынша 
төлемді құжаттар бойынша, авторлық келісім-шартқа сиақы төлеудің 
орындалу кұжаттары бойынша жою жүргізіледі;

® үшінші кезекте бюджеттік жэне бюджеттік емес корларға төлемді 
жүргізуді қарастыру бойынша, төлемдік қүжаттарға жою жүргізіледі;

• төртінші кезекте орындалу кұжаттары бойынша шегеру, ол басқа 
да ақшалай талаптарды қанағаттандыруды карастырады;

• бесінші кезекте күнтізбелік кезек бойынша басқа да төлемдік 
қүжаттарға жою жүргізу;

Күнтізбелік тәртіппен келіп түскен күжаттарға бір кезекте түрған 
талаптарға сэйкес, қаражаттардың жойылуын тексеру. Келесі саты 
бойынша клиенттің шотындағы есептік операция каражаттарының толем 
тэртібін жүргізу барысындағы жеткіліксіздікті тексеру.

N2 картотека бойынша клиенттің шотына ақшалай қаражаттардың 
келіп түсуіндегі төлем қүжаттарының орындалу тэртібін кадағалауды 
тексеру. Төленген соммаларды уактылы шегеруін жэне күнтізбелікпен 
төлем кезектілігін қадағалауды бақылау.

№ -ш і картотекадағы толемді толығымен өтеуге келіп түскен 
каражаты жеткілікті болмағанда, боліп толеген жағдайдағы кұжаттар 
тексеріледі.

Бір күндегі боліп жүргізілген төлемдерді, материалдық төлем 
ордерлері бойынша тексеру жүргізіледі.

%
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7.2 Клиенттердін шотынан колма қолсыз есеп айырысу 
опсрацияларын жүргізуді тексеру

Тексерудің ең маңызды бөлігі болып, клиенттің шотынан 
қиражаттарды уактьшы шегеруді орындауды бакылау болып саналады. 
( Імерациондық уакыт кезіндегі кабылданган ақшалай есеп операциясының 
күжаттарын,ендігі жүмыс күніне дейін орындау керек. Ал, нактылай 
мүмкіндік болса -  сол күні орындалады, керісінше банктік шот немесе 
толемдік қүжаттар келісім-шартта көрсетілмейді. Мысалы, төлемдік 
күжаттар бойынша қайта есептеу. Төлем мерзімінің белгіленуі. 
Уиктысынан кеш ендігі жүмыс күнінен кейінгі, шоттан қаражаттарды 
шегереді. Дүрыс орындалмаган жағдайда клиент баикпен қайта 
қаражаттандыру ставкасы бойынша, қаражаттар соммасын пайыз түрінде 
талап ете алады.

Иесіне тиісті шоттан банктік уақтылы емес немесе дұрыс емес 
жолмен соммаларды алған жағдайларда, аналогтық айып-пүл санкциялары 
қарастырылады. Аудит барысында, клиент өзінінің түлгалык шотынан 
шығару аныктамаларына уактылы және тэртіп бойынша орындауды 
жүргізу бақылайды. Олар клиенттерге анықтаманы қағаздық тасымалдау 
жэне мерзімі бойынша таныстыруы міндетті. Аныктама шығарылу 
тэртібіиің өзгеруі, тек қана шот иесінің талабы бойынша орындалады. 
Қорытынды сатысында тексеру кезеңі бірінші қантардан бастап, клиенттің 
гүлғалық шотыньгң қалдығьгн аньгктауды тексереді.

Накты ағымдагы есеп операциясьг шоттық қалдығьг клиенттің банкке 
жазбаша түрде ұсьгнған бас бухгалтермен жетекшінің қолтаңбасы 
гексеріледі (колтаңбалары мен мор үлгісі бар карточкасы айқьгндалған 
бірінші немесе екінші түлға). Тексеру кезеңінің бірінші қаңтарына дейін 
баланс калдығын растаушьг анықгама уактьгльг көрсетілуі тиіс. Клиент - 
резидент емес шоттардың тэртібін кадағалау, тексеру барысыида 
жоғарьгда айтылгандай, резидент шоттардың жүргізу тәртібіне қарай 
барльгғына ортақ ереже бойынша орьгндауьг керек. Резидент еместің 
рубльдік шотьгн жүргізуге катысты шоттың түріне байланьгстьг 
категорияльгқ жэне спецификальщ ерекше санаттар боладьг. Осының 
барлығьгн резидент емес шоттьгң эр түрлі типтегі операцияларьгн 
орыидауда белгілі бір шектеулер қойғандьгғын тексеру кезінде ескеру 
керек.

Әр уакытта клиенттің отініші бойьгнша банктік шот келісімшартын 
үзуге боладьг. Бүл шоттьгң жабьглуьгна негіз боладьг. Осыған сай келетін 
шотта акшалай қаражаттың жоқтығынан есеп айырьгсу күжаттары
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нактылай төленбеуі, клиенттің шотына қатысты банктік шот 
келісімінартына өзінің ыңғайына карай, үзуге кұкығы шектеулі.

Банктік шот келісімшартын банк талабы бойынша үзу, сот арқылы 
келесі жағдайлар бойынша жүргізіледі: клиенттің шотындағы сақтаулы 
тұрған ақшалай каражаттар минимальды мөлшерден төмен болғанда 
банктік ережелер мен келісімшарттар қарастырылған, егерде осы сомма 
банктің ескертуімен ағымдағы айдың ішінде қалпына келмегенде, бүл шот 
операңиясы ағымды жыл ішінде орындалмағанда, керісінше 
келісімшартта қарастырылмағанда Қорытынды сатысы бойынша шотты 
жапқанда чектік кітапшалармен чектерді банкке қайтару фактілері 
тексерілдеді.

Бұл чектік кітапшалар міндетті түрде чекті жартылай жою жолымен 
азаяды. Әсіресе, қолтаңбаға арналғандар: операңияның уақтылығымен 
шоттарды тіркеу кітабы бойынша жабылған шоттың нақты белгілеуі жэне 
жабылған шот бойынша қалған қүжаттарды басқа банкке ауыстыруға 
байланысты тексеріледі.

Клиенттің шоты бойынша қолма-қолсыз есеп айырысуды 
орындаудағы тексеру. Қолма-қолсыз есеп айырысу маңызды 
қағидаларының бірі. Субъеістілердің қолма-қолсыз есеп айырысудың 
нарықта еркін таңдауы, шаруашылык келісімшарттың нығаюы жэне 
банктің келісімшартқа қатысты араласпауына. Клиенттің тапсырысы 
бойынша төлем, инниңиатор клиенттің өзі болғанда, төлеуші келесі 
формадағы колма-қолсыз есеп айырысады: Төлем тапсырмасы бойынша 
есептелғен аккредитивтер бойынша қаражат алушы бенефициар бойынша 
есеп айырылысады. Төлеушінің келісіміне қатысты төлемді жүргізу 
акңепт төлемі талап тапсырмасы арқылы орындалады. Акңептсіз шоттан 
қаражатты шегеру, төлеушінің үкімінсіз, келісімінсіз, тек инкассалық үкім 
жэне төлем талабының көмегі арқылы орындалады. Аудитті жүргізуде 
клиенттің шоты бойынша колма-қолсыз есеп айырылысуды орындаған 
банктік тексерулерге келесілер жатады:

• Толем тапсырмасы бойынша есеп айырылысу:
• Аккредитивтік есеп айырылысу;
• Төлем талап тапсырмасымен есеп айырылысу;
• Инкассалық үкім бойынша төлем талабымен есеп айырылысу.
Барлығынан бұрын төлем өкімі белгіленген талапқа сай болуын

тексереді. Төлем өкімі, банкке қағаз тасымалдаушы түрінде, тэртіпке 
сәйкес толтырылған иелік етуші тұлғаның өзіндік қолтаңбасы қойылған 
үлгіге сәйкес мөрмен бекітілуі қажет. Байланыс каналымен берілетін 
электронды төлем окімі бойынша эр банк осындай кұжаттардың өзіндік 
қабылдау тэртібін, қорғалуын, түгендеу мен растауды анықтайды. Төлем
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окіміндегі көрсеткіштерге катысты белгіленген талапқа сай келуін 
тексереді. Олар: есеп айырьшысу кұжагтарының номері, күні, айы,
імыгару жылы, төлеушінің аты-жөні, біркелкі салықтык номері, оның 
банктегі шотының номері, қаражатты алушы банктің атауы мен 
корсеткіштері; төлем нүсқауы; толем соммасы ( эріптік жэне сандық).

Төлемнің нүсқауы анық корсетілуі қажет немесе де алдын -  ала 
і оленген -төлем талаппен шот -  фактура номері колданылады. ҚҚС -  сыз 
болса, онда ҚҚС қосылмаган деген нақты жазуды тексереді. Банк 
юлемдік екімді орындауда түзету мен толыктырулар болғандығын 
байқайды.

Келесі келіп түскен төлем өкімін уактылы орындалуын тексереді. 
Аккредитивтік есеп айырысу жүмысын тексеру барысында, қадағалаушы 
банк элементі ретінде жэне орындаушы банк ретінде немесе 
аккредитивтің түрі бойынша анықталады (кепілденген немесе 
кепілденбеген толем). Жабылған аккредитивтермен есеп айырылысуды 
гексеруде, элемент банк аккредитивтік топтаманы таңдауға талдау 
жүргізеді, ол банкте ашылған тексеру кезінде орындалады. Топтаманы 
талдау, операңияларды тексеру максатында жэне аккредитнвтерді ашу, 
оларды орындау мен жабуға байланысты орындалады.

Аккредитив ашу тэртібін қадағалауда, аккредитивке толтырылған 
отініштің дүрыстығына коңіл аудару керек жэне аккредитивтік етініштің 
барлық көрсеткіштерінің нақтылығын тексеру керек: аккредитивтік
орындалу мерзімі, (аккредитивті жабудағы айы, күні) жеткізушінің аты -  
жөні, банк атауы, аккредиттивті орындаушы, аккредитивті орындау орны, 
толық жэне накты қүжаттың атауы (яғни аккредитив бойынша толемді 
жүргізуге карсы); түгендеу тәртібімен таныстыру мерзімі толықтырылған 
үсыныстың өтініште көрсетілуі; көрсетілген, берілген кажеттілерді 
аккредитив түрінде, тауарды кайта артуға қызмет көрсету үшін 
аккредитивтің ашылуы; кайта арту мерзімі; аккреднтив соммасы; 
аккредитивті өткізу тэсілі бойынша толем (қүжаттық жолмен толемақы 
акңепт немесе ауыспалы вексел есебі). Аккредитивтік етініште қосымша 
басқа да шарттар болуы мүмкін, мысалы: банк бөліп төлеуді рүқсат етпеу, 
жүкті бағытынан өзгерту, белгіленген орындарда тауарларды арту жэне 
т.б.

Аккредитивті орындаудағы тэртіпті қадағалауды тексеру, 
аккредиттивтік есебі уақтылы жүргізілгендігіне байланысты. Орындаушы 
банктен сәйкесінше қүжатты алғанда (шоттың реестрі тауарлык 
жеткізушілік қүжаттар және т.б), эмитент банк міндетті түрде оларды 
жолдаушы хат түрінде сатып алушының колхатына негізделіп береді, егер
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ол реестр шотыңда банк соммаларын төлеуге шығыс операцияларын 
міндетті түрде аккредитив бойынша жүргізу қажет.

Процедуралык тексерулерде банк аккредитивті жабу тәртібін 
қадагалауда, аккредитивті мерзімі өткеннен кейінгі немесе мерзіміне дейін 
жабылғандығына тэуелді болудың түрлі нүскалары болуы мүмкін.

Бірінші нүсқа бойынша, аккредитивтің уактылы жабылуын тексеру, 
аккредитивтің мерзімінің өтуі, күжаттар жеткізуші банктен қосымша 
уакытта почталық жолмен орындаушы банктен элемент банкке жіберіледі.

Екінші нүска, төлеуші толык немесе жартылай аккредитивке өтініш 
берген жағдайда орын алады (егер аккредитивке келісім бермеген 
болғанда) немесе жеткізушінің аккредитив мерзімінен өткенге дейін 
колданудан бас тартқан өтініші бойынша аккредиттивтік шартта 
карастырылған болса, бас тартуға болады. Қандай жағдай болсын 
орындаушы банк, элемент банкке міндетті түрде аккредитивті жабу 
туралы ескерту хат жібереді. Аккредитивті мерзіміне дейін жабуды 
тәртіпке сәйкес тексереді.

Кепілденбеген аккредитивпен есеп айрысуда, эмитент банкте 
келесілер анықталады: кепілденбеген аккредитивті ашу үшін, эмитент
жэне орындаушы банк арасында корреспонденттік қатынас орнату 
арқылы ашылады. Егер клиенттің шотындағы қаражат жеткілікті болса, 
онда эмитент банк, орындаушы банктен қүжаттарды, сонымен бірге шот 
реестрін жэне корреспонденттік, НОСТРО шотынан шығарылу қағазын 
алады, өйткені клиенттің шотындағы дебетке аккредитив бойынша 
шегерілген сомманы жеткізуді орындаушы банк атқарады. Шығыс 
операцияларын бір мезгілде көрсетілген сомма бойынша орындауға 
міндетті.

Осындай кұжаттарды талдауды тексеру, аккредитив бойынша 
жүргізілген төлемдермен көрсетілген шот бойынша төлем айналым 
соммасының сэйкестігі аркылы орындалады.

Тексеру барысында клиент - сатып алушы (негізгі борышкердің) 
есеп операциясының шегерім соммасы бойынша дүрыстығын, ол үшін 
элемент банк төлегенін, онда борышкердің есеп айырысу ағымындағы 
шотынан шығарылу қағазын ғана емес, пайызы мен қарызды шегергендегі 
куэлігін қарау қажет және алдын -  ала резерв соммасы шығындарының 
болу мүмкіндігі үшін банк кірісінен құралған резерптік сомманы тексеру 
кажет.

Кепілденген аккредиттивтің уақтылы жэне тэртіп бойынша 
жабылуын қадағалауды тексеру, жоғарыда көрсетілгендей аккредитивті 
отеу толемімен, айырманы кепілденген аккредитивтің жабылуынан кейін 
ешқандай каражаттардың қозғалысы орындалмайды. Ойткені, өтеу
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орындаушы банкке аударылады. Орындаушы банктегі жеткізуші банк 
мккредитивтік өтеуінің есеп айырысу бойынша тексеру, банкке тексеру 
кезіңде келіп түскен аккредитивтік жэне оларды орындау мен жабуға 
Пайланысты операцияларды тексереді.

Тексеру жүргізу барысында орындаушы банктегі аккредитивті 
іііиудагы тэртіпті қадагалауда, келіп түскен аккредитивтер бойынша 
келесідей аудиттарге коз жеткізуі қажет: толтырылганда барлык
корсеткіштердің болуы; почталық аккредитивте элемент банктің 
қолтаңбасы мен басылган мөрдің болуы керек; ал телеграфтық 
аккредитив бойынша телебагдарламалық бөлім қызметкерлерінің

«сенімді кілт» деген мөртаңбасы қойылу керек. Сондай-ақ, келіп 
іүскен аккредитивтердің тіркеу журналындагы тэртібін жэне 
жеткізушінің аккредитивті ашу бойынша хабарламаеының тэртібін 
қадағалауды тексереді.

Жеткізушіге хабарлама аккредитивті алганнан кейінгі банктік 
жүмыс күнінде берілуі кажет. Орындаушы банктегі аккредитивтік 
отеумен еееп айырысуды тексерудегі маңызды сатысы жеткізушінің төлем 
қүжаттарын бақылау болып табылады.

Ең басты арттырылған жэне басқа да қарастырылған шарттардың 
аккредитивтік күжаттары бойынша орындаушы банкпен қарастырылған 
аккредитивтік шарттар: реестр шоттың дүрыс толтырылуын, өтініштің 
үлгісіне сәйкес жеткізушінің қолтаңбасы мен мөрінің болуын, ол 
күжаттарды аккредитивтің мерзімі өткенге дейін карастырады. 
Лккредитивтік шартында акцептік жазудың нақтылыгын тексеру қажет.

7.3 Есептесу операциясын орындау кезіндегі кездесетін 
қателіктер

Банктердің есептесу операциялары тексеру кезінде жіберілетін 
негізгі кателіктерді былайша топтастыруға болады: клиент есеишоттарын 
үйымдастыру кезіндегі қателіктерді; банкаралық есептесулерді 
ұйымдастыру кезіндегі кателіктер; есептеу операцияларын бухгалтерлік 
есепте көрсетудегі қателіктер.

Клиент есепшоттарын енгізудегі өте көп кездесетін кателіктер:
• клиенттердің заңды іс-кагаздарының толық болмауы;
• тұрақты куэліктің болмауы жэне уақытша куэліктің ғана болмауы;
• койылған қолдың жэне олардың көшірмесінің дүрыс болмауы т.б.
• салық мекемелерінің клиент есепшоттарының ашылғандығын 

(мерзімінде) уақытылы жабылмауы;
• есепшот ашу кезінде талаптардың толық орындалмауы;
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• клиент есепшоттарын жасыру (жабу) кезіндегі қателіктер;
• есепшоттағы қаржыны баска істерге жүмсау;
• талаптарға толык сай емес төлем кұжаттарын орындауға 

кабылдау;
• ҚҚС бөлінбеген немесе ҚҚС алынбайды деген ескертпелердің 

болмауы;
• есептесу операцияларын растайтын төлем кұжаттарының 

болмауы;
• №2 картотекалық жұмыс механизмін дұрыс жүргізбеу;
• №2 картотекадан ішінара төлеуді дүрыс жүргізбеу;
• банк клиентінің есепшотына түскен қаржыны, оған нақты 

себептер болмай тұрып мезгілінде есепке алмау;
• орындаушы банктің аккредитация бойынша төлеу тэртібін бұзуы;
• орындаушы банктің аккредитивті мезгілсіз жабуы;
• толассыз шығынға шығаруға немесе акцептсіз шығынға шығаруға 

деген талаптардың орындалмауы.
• банкаралық есептесумен оны ұйымдастырудағыжиі кездесетін 

кателіктерді:
• есепшот ашуға қажетті кұжаттардың толык болмауы;
• респондент банктердегі НОСТРО есепшотының орындаушы 

банктегі ЛОРО есепшотымен сэйкестігін күнделікті бакылаудың 
жоктығы;

• ЛОРО есепшотын жабу кезінде есепшоттағы калған акшаның 
уакытылы аударылмауы.
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ТАҚЫРЫП 8. НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ АУДИТОРЛЬЩ 
ТЕКСЕРУ

8Л Активті несиелік операцияларын тексеру

Қайтарымды қарыз операциялары банк бизнесінің негізгі бөлігінің 
бірі. Клиенттерге қарыз беру оның табысының негізгі бөлігін кұрайды. 
Сонымен бірге банктің ресурстық базасын құрау үшін қарыз тарту 
(пассивті қарыз операпиялары) кажет болады. Бүл жылдар бойы 
тексерілген,сыналган әдіс.

Аудиторлық тексерудің мақсаты-банктің карыз беру 
операцияларының кабылданган тәртіпке сай болуын, олардың бугалтерлік 
есепте дүрыс көрсетілуін, оларды болдырмау^ды, қарыз қауіптілігін азайту 
болып табылады.

Алға қойылған мақсатқа байланысты аудиторлық тексеру кезінде 
мынадай негізгі тексерулер жүргізіледі:

1. Қарыздың активті операциялары;
2. Қарыздың пассивті операциялары;
3. Келісімді жабу (тоқтату) кезіндегі қарыздың ақшасыз түрі;
4. Влюталық карыз операциялары.
Тексеру кезінде акпараттық база ретінде қызмет ететіндер:
• банктің карыз беру саясаты;
• карыз беру бөлімінің жағдайы;
• карыз жөніндегі акпараттар;
• оз міндеттерін етеу жөніндегі қүжаттар;
• банкаралык нарықтағы қызмет;
• банк жетекшілігінің қарыз есепшоттарын ашу немесе жабу 

жөніндегі нүсқаулары;
• банктің қарыз беру жэне үйымдастыру жолындағы басқа 

қүжаттар;
• Баланс есепшотында карыз операцияларыныңдұрыс көрсетілуін 

тексеру барысында келесі келесі баланс есепшоттары бойынша талдау 
есептері берілгендері зерттеледі.

Банктің өз клиенттеріне қарызға акша беруі жөніндегі эдіспен іске
асады:

• клиенттің банктегі есепшотына ақша аудару;
• карыз беруші клиентке карыз бағытын ашу;
• «овердрафт» түрінде карыз беру.



Банктің қарыз беру операцияларын аудиторлык тексеру 
барыеында мына мәселелер тексеріледі:

• банкте карыз беру жұмыстарын ұйымдастыру жэне карыз беру 
құжаттарының түгел болуы;

• қарыз келісімдері бойынша өз міндеттерін уақытылы аткару 
жөніндегі қүжаттардың дүрыс жасалуы жэне олардың сақталу тэртібі;

• негізгі қарыздан уақыты өткен пайыздарды, келісімшарттарды 
дүрыс орындамаған жагдайда, шегеріп тастау;

• банктің келісімшарттарын дүрыс жэне мерзімінде орындалуын 
бақылауы;

• карыз беру үшін банкте карыз алушы үйым немесе жеке түлганың 
барлық жағдайын тексеруі шарт.

Банк ішінде міндеттердің дүрыс бөлінуі тексеріледі, жиі жағдайда 
қарыз инспекторы мен есепші (бугалтер) кызметін бір адам атқарады.

Тексеріліп отырған банктің қарыз беру саясатын зерттей отырып, 
оның етратегиялық багытын (мақсат,прннңип т.б.) бағалау кажет.

Қарыз беру (несие) комитетінің жүмысы, оның кұрамы тексеріледі, 
қарыз беруші комитетінің жиналыстарының протоколдары, олар 
қабылдаған шешімдердің іске асырылуы т.б. тексеріледі.

Қарыз дайындалатын кұжаттар қарыз алушының жағдайын 
тексеруді талап етеді. Бұл кұжаттар құрамына:

• қарыз алуға деген өтініш;
• жылдықесеп;
• соңғы есеп мерзіміне дейінгі бугалтерлік баланс (салык 

инспекцияеының белгісімен);
• оларды растайтын аудиторлық қорытынды;
• жоспарланған кіріс пен шығыеты көрсететін бизнес жоспар;
• қарыз алынып отырған мерзім ішіндеғі тиімділікті көрсететін 

карыздың технико-экономикалық негізі;
• қарыз келісімшарты;
• қарызға кепілдік;
• карыз алушы мекеменің (жеке түлғаның) кіреді.
Мұнан басқа қарыз алушы нотариус бекіткен қүрылтайшы 

құжаттарды тапсыруы тиіс.
Қарыз беру келісімшартының жасалуының дұрыстығы оның 

құрамында мына құжатардың болуын талап етеді:
• келісімшарт жаеалған уакыт;
• екі жақтың толық реквизиттері;
• қарыз мөлшері жэне оның екі жақтың өзгерту мүмкіндіктері;
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® карыздың максаттары;
® қарыздың берілетін жэне негізгі сомманың қайтарылу мерзімі;
• бұл мерзім кей жағдайға байланысты өзгеру мүмкіндіктері;
® келісімшарт бойынша даулы мәселелердің каралу тәртібі т.б.
Мұнан баска қарыз келісімшартында осы шартты жолаушылардың 

кү_кығы мен шартка шартка отыру мүмкіндіктері -  олардың колы 
койылған кұжаттармен расталады.

Уакыт мерзімін үзарту жасалған кезде олар қосымша 
келісімшартпен корсетіледі.Қарыз келісімшарттарын орындау жөніндегі 
қүжаттардың дүрыс жасалуын тексеру, аудиторлық тексерудің аса 
маңызды бөлімі болып табылады.

Іс жүзінде кепілдік жөніндегі келісімшарт жасауда жөн қателіктер 
жіберіледі.Кепілге койылган зат мемлекеттік органның (үйым) жалпыға 
бірдей тәртіп бойынша тіркелуінен өтуі қажет.

Кепілдік келісімшартының негізгі шарттары:
• кепілге қойылатын зат жэне оның ақшалай кұны;
• кепілдік беріліп отырған міндеттер кезінде жэне дұрыс 

орындалуы;
• кепілге қойылған заттың мекенжайы т.б.
Кепілдік жөніндегі келісімшарт л<азбаша түрде жасалуы тиісті. 

Келісімшарттың белгіленген үлгі бойынша жасалмауы оның жарамсыз 
болып шыгуына алып келеді.

Құжаттардың сақталуын тексеру кезінде, эдетте мына жағдайлар 
ескеріледі:

• қарыз келісімшартының бірінші нұсқасы (түпнүска);
® кепілдік келісімшарты;
® кепілдік берілген міндеттер;
• багалы қағаздар т.б.карыз беруші банктің қоймасында сақталады.
Бұл құжаттардың екінші нұсқасы банктердің карыз беру қызметінде

сақталады. Ай сайын қарыз беру қызметі қарыз келісімшарттарының 
қарап, көріп отыруы кажет.

Алдымен қарыз беру жэне қайтару реті тексеріледі-заңды тұлғалар 
есепшотқа каржы аудару аркылы, жеке тұлғалар аудару немесе жартылай 
төлеу аркылы өтейді. Бұл жағдайда банктердің жэне осы банктен карызға 
алған ақшаның есебіне оның қарызын жаппауға бақылау қажет.

Кепілдіктер мен кепілге қойылған заттарды дұрыс бағалау қажет. 
Бұл жерде бағалы кағаздарға (олардың белгілі мекенжайы жоқ) баса назар 
аудару керек. Бағалы қағаздар кепілдікке қойылған жағдайда, қарыз
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алушы жак депозит бөлімінен бұлардың кепілдікке қойылғандығы 
жөнінде анықтама алып келуі керек.

Берілген қарыздың уақытылы жэне толық көлемде қайтарылуы мен 
кепілге қойылған заттардың қайтарылуы маңызды кезең (саты) болып 
табылады.

Егерде келісімшарт бойынша қарыздың негізгі болігі уақытылы 
қайтарылмаса, ол қарыз мерзімі өткен қарыздар тізіміне косылады жэне 
оған айыппұл салынады.

Сонымен бірге есепте оеы қарызга салынған айып пайызы банк 
есебінде бар ма, элде жок екендігі тексеріледі.

Тексеру кезінде карыздың жеке есепшоты келесі жағдайларда 
жабылатынын ескеру қажет:

1) егер қарыз тэуекелдің бірінші тобына ауысса;
2) қарыз алушы қарызының пайыздарын жапкан жагдайда;
3) негізгі қарыз мөлшерін баланстан шығарып, баланстан тыс шотқа 

ауыстырған жағдайда.
Бірінші жағдайда жіктеу кезінде екінші немесе үшінші тәуекел 

тобынан бірінші топқа ауыстырылған қарыз соммасы, осы уақытқа дейін 
алынған пайыздар тіркеліп келген шоттан сол күні келесі баланстық 
шотқа ауыстырылады.

Екінші жағдайда қарыз алушыдан пайызды өтеу үшін қаржы түскен 
кезде,банк пайдасына түскен кезде, банк пайдасына түкен қаржыларды 
есептеуші баланс шотына түсіріледі.

Үшінші жағдайда баланстан шығарылып, баланстан тыс шотқа 
өткізілген қарыз мөлшері (төлету мүмкін болмаған жағдайда) тиісті шотқа 
түсіріледі.

Қарызды кепілмен қамтамасыз етуді тексерген кезде, кепілген 
қойылған заттың бағасына қойылған талаптарға баса назар аудару қажет. 
Ол былайша саналады:

• қарыз мөлшері;
® қосу осы қарызға тиісті пайызмолшері;
• кепілғе қойылған затты откізуге кеткен шығын қосылады.

Аудиторлык тексеру кезінде банк толық жүмыс істеп түруы тпіс. Ең
алдымен банктің күнделікті бақылау (қарыз келісімшарттарымен жүмые) 
жүмысы тексеріледі. Банк қарыз алушыларды мерзімінде қарыз кайтаруын 
ескертті ме, банк кызметкерлері қарыз алушы мекемелерде болып, 
олардың қаржы жағдайларымен танысты ма, кепілғе қойылған заттардың 
қалай сақталғандығын бақылады ма т.б. Тексеру қорытындысында қандай 
шаралар қолданылғанына назар аудару керек.
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Тексеру барысында банктің карызды жэне оның пайыздарын 
кайтару жұмыстарын калай ұйымдастырып отырғанына баса назар 
аударылады. Банкте төлеу мерзімі өтіп кеткен карыздардың пайда болу 
себептері -  қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлауы, 
келісімшартта көреетілген міндеттерді сақтамау, қарызды басқа максатқа 
пайдалану т.б. талданды ма? Қандай кемшіліктер мен келісімді бұзу, 
қарызды мерзімінде қайтаруға кеселін тигізетін анықтауға назар аудару 
керек.

Банктің төлеу мерзімі өтіп кеткен қарыздарды қайтару үшін 
(төлеудің жаңа кестееі, косымша кепілдік т.б.) жаеаған жүмыстарын 
тексеру қажет. Ең соныңда қарызды қайтаруға мәжбүрлеу (еот т.б. заң 
органдары арқылы).

8.2 Пассивті несиелік операцияларын тексеру

Аудиторлық тексеру (пассивті қарыз операцияларын) кезінде 
гөмендегі негізгі тексерулер жүзеге аеырылады:

• қарыз алу қүжаттарын жасаудағы реті оларды қайта жасау 
(пролонғаңия);

• алынған карызды дүрыс жасақтау;
• қарызды алу мен қайтарудағы дүрыс есеп;
• мерзімі откен карыздарды жоққа шығару (списания);
• карызды пайдаланғаны үшін төленетін пайыздың дүрыс 

есептелуі.
Әрбір келіеімшарттың толықтыгын тексеру барысында, эрбір 

алынған қарызға қосымша келісімшарт жасауға тиіс. Ол болмаса 
(қосымша келісімшарт) пассивті келісімшарт жасаудағы дөрекі тәртіп 
бүзу болып саналады.

Қарыз келісімшартын қайта жасау (уақыт мерзімін үзарту) қосымша 
келісімшарт негізінде алынған банкаралық қарыз (мерзімінде 
қайтарылмаған) орнатылган тэртіп бойынша уақыт мернзімін ұзарту 
жасалуы тиіс.Жаңа қосымша келісімшарт, бүрынғы қарызды жабу үшін 
жасалуына жол беруге болмайды.

Алынған қарызды қамтамасыз ету мен қүжаттарды реттеуді тексеру 
барысында, банкаралык несие алған қарыздың кепілі ретінде -  мүлік 
кепілдігі, оган қоса бағалы қағаз, үшінші ұйым, банк кепілдігі 
жарайтынын ескеру керек.

Шоттардағы есеп, оны қамтамасыз еткен сомамен яғни, кепіл 
мөлшері, кепілге қойылган зат бағасымен есептеледі.
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Жинақ дербес шотта алынған несиені қамтамасыз етуші ретінде 
банк-кредиторға берілген кепілгерлік шоттын жүргізілуін текееру керек.

Қолма-қолсыз жолмен алынған жане жабылған несие, яғни несие 
келісім шартындағы (косымша келісім-шарт) негізгі карыз сомасы жеке 
тұлға шотындағы аналитикалық есепке сайкес келеді.

Несиеге алынған негізгі қарыз сомаеы мен оған берілген 
камсыздықтың есепте дұрыс көрсетілуі таңдаулы түрде тексеріледі. Бүл 
жерде еекеретін жағдай, кепіл есебінде берілген игіліктер мен қүнды 
қағаздар банк балансынан жойылмайды, олар онда сәйкес баланстық 
қүнмен есептеле береді.

Тексерудің келесі кезеңі алынған несиені уақтылы жэне толык 
өтелуін жэне кепілдікке қойылған заттарды қайтақырып ды (кепілдікте 
жатқан қүжатсыз қүнды қағазды блокировкадан шығару, индоссамент 
бойынша вексельдерді алу т.б.) болып табылады.

Мерзімінде жабылмаған несиені уақтылы төленбегендердің 
қатарына шығаруды тексеріу, пассивті несие операцияларды аудиттеудің 
елеулі бөліміне жатады.

Несиені пайдаланғаны үшін пайыз есептеу жэне төлеу
операцияларының дүрыстығын тексергенде, тартылған ақша
қаражаттарына пайызды операциондық күн басындағы бет есепке сэйкес 
негізгі карыз қалдығына есептейді. Сонымен қаржының тартылған күні 
пайыз есептеу кезеңіне қосылмайды, ал шарт бойынша банк мідеттемсін 
орындаанда бөлек бет есеп шоттын жабу күні пайыз есептеу кезеңіне 
қосылады.

Тексеру кезінде пайыздарды уактылы есептеуді жэне оларды
бухгалтерлік есепте толык көрсетуді айына бір реттен кем емес жэне 
есепті айдың соңғы жүмыс күнінен кешіктірілмеуі керек. Егер пайзды 
есептеу кезенінің бастапқы күні жэне пайызды төлеу күні бір айға түссе, 
онда есептелген пайздар жүйелі есепте керсетілмейді, ал олардың 
мерзімді төлемі бірден шығындар шотында көрсетіледі.

8.3 Несиелік келісім-шарт ақшалай емес түрде жабылганда 
несиелік операцияларды тексеру

Мүндай тексерудің кажттілігі тексерілген банкте, егер несиелік 
келіеім-шарт сауға,жаңашылдық шартпен, бірін-бірі кешу арқылы 
жабылған болса туындайды.

Аудит барысында келесідей несиелік операциялар, сауға,
жаңашылдық, бірін-бірі кешу арқылы несие шарты жабылса тексерілуі 
мүмкін.



Бұндайда тексерілуші банк банк-кредитор жэне кредитор банкі және 
қарызгер банкі ролінде болуы мүмкін. Осыған байланысты екі жағдайды 
да тексеруді қарастырамыз.

Сауға екі жақты міндеттемелердің тоқтатылуна бірден-бір негіз бола 
илады. Сауға ету келісіміне кол қойылғанда несиелік шарт міндеттемесі 
қарызгер-банкісінің кредитор- банкісіне мүлікті берумен тоқтатылады. 
Ііүл жағдайда несиелік шарттың мэні өзгереді: акшалай қаржы орнына 
ісредитор-банк меншігіне тауарлы-материалдык қүндылықтар беріледі.

Мына жағдайда тексеріледі, қарызгердің-банкі несиені жэне оның 
пайызыи қайтаруын сауға мүлікпен, мысалы қүралдармен (ғимарат, 
бітпеген қүрылыс, қүрал жабдық, көлік қүралы) қайтарса, онда кредитор- 
банк осы объектлерді алғанын баланстан тыс шоттарда корсетуі тиіс. Ол 
іиоттарда какпиталдык салым ды қаржыландыру коздері,ал ол көздер 
жетіспегенде немесе мүлдем болмағандамүмкін болар қаржы көзінен 
артық капиталдық салым шышысымен корсетуі керек.

Откізілген мүлік күны несие қарыз сомасына тең эквивалентті 
иемесе одан жоғары болуы мумкін. Әдетте, келсім-шартта жалпы несие 
сомасына тең (ҚҚС косқанда) мүлік кұны корсетіледі.

Қарызгердің банкінде тексеру проңедуралары келесіге сайып келеді. 
ІІІегіну келісіміне қол койғанда несие келісім шартын жабу операңиясы 
мен жаңа міндеттеме пайда болуын корсететін жүргізілімдер орындалуы 
керек. Шегіну операңиясы жүргізілгенде, мерзімі откен пайыздар есеп 
берілген кезеңнің шыгыстарына енгізілуі тексеріледі.

Тексеру барысында негізгі қүралдар кредитор-баикке откізу- 
қабылдау актісімен берілгеніне жэне откізілген мүлік баланстан жалпы 
бекітілген тэртіппен шығарылғанына кез жеткізу қажет.

Тексерудің келесі кезеңінде шегінуге байланысты пайда болған 
шығысталған негізгі кұралдардың қаржылық нэтижелері дұрыс 
анықталғанын бақылау қажет.

Өйткені алынған сома негізгі қүралдарды сатқаннан түскен 
қаржыдай болып қарастырылып, ол сомаға ҚҚС есептеліп, бюджетпен 
есептесуге шығыс етіледі.

Тағы бір нэрсеге тексеру барысында мэн беу керек: банктер негізгі 
қүралдарды кіріске алғанда сатып алынған бағаға ҚҚС қоса отырып алады 
да, тозу (износ) есептеу арқылы банктің шығысына апарады. Сондықтан 
шегініс шарты бойынша негізгі қүрал берілгенге дейінгі амортизциялау 
арқылы шығысталмаған ҚҚС сомасы бірін-бірі кешуге қабылданыуы 
мүмкін.

Егерде несиелік шарт бойынша карыздың жалпы сомасы берілген 
мүліктің қалдық құнынан асатын болса, онда ҚҚС шығысталғаннан соң,
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берілген объектінің қалдык кұнынан артык мөлшерлі карыз еомасы 
банктің табыеына жаткызылуы тніс.

Банк кредитода тексеру келесі жүйелерден турады. Қайтарылымды 
үсыну жайлы келісімді рэсімдеу барысында талап жабылады.

Тексеру барысында болуы мүмкін. Несиелік келісім шарттың жалпы 
қарызы, өткізетін нысанны қалған сомаеына тура келуі ҚҚС қосқанда.

Қарыз сомасың мүліктің бағасынан коп, яғни қарызды жабуға 
жетпеуі.

Жалпы қарыз қалған сомадан аз болуы, яғни откізілген нысанның 
кұны қарыздан коп болуы,онда ҚҚС алғанда есеп айрысыпдалған сомасы 
банктың пайдасына жіберіледі.

Сонымен катар уақыты еткен нееиелердің үстеме пайызымен түскен 
пайданы осы операия болған мезгілдің есепті уакытына енгізілгеніне көз 
жеткізу керек. Тағы да ссудалык карыздардын кайтпай калу мүмкіншілігі 
негізінен кұралған резерв соммасының жоғалу мүмкіншілігі, кері 
кайтумен жабылуы банк пайдасына енгізілуі қажет. Сонымен бұрында 
құрылған резерв сомасы банк пайдасына қайта қайтарылады да пайда 
салығын кобейте отырып салық төлеу базасына отырады, (егер де 
уақытында резерв сомасы шығындарға отырғызылса), немесе бұл базаны 
ұлғайтпайтын базаға отырғызылады (егер резерв шығындар есебінен, оны 
кемітпей құралса).

Несие келісім шартын жабудын тексеру барысында міндеттеме біту 
формасынын новациясымен де тоқтайды. Осы бапқа сэйкес екі жақтың 
келісімі бойынша осы жактармен алғашкы міндеттемелерді, басқада 
міндеттемелерге, баскада өзгерістерге немесе орындалуларды ауыстыру 
мүмкін. Осынын салдарынан несиелік келісім шарттын міндеттемелері 
Банк -  қарыз берушіге векселді Міндеттемеге айырбасталады. Ережеге 
сайкес, банк- қарыз берушінін берген векселінін кұны қайта тіркелген 
карыздың эквивалентіне дэл келуіне байланысты, бұл операцияда 
қаржылык ешкандай озгерістер болмайды.

Банк несие берушінің есебінде операциялардың коріну процессі 
осныдай. Банк қарыз берушімен несиелік келісім шарттын новациялық 
келісім шарттпен тоқтатылуы есепке алуда жоғарыда айтылғандай 
корсетіледі. Сонымен қатар жабылған несиенін үстем ақысы мен 
пайыздан түскен пайдасы, новация жасалған мезгілдегі шығындарға 
отырылғанын тексеру шарт|

Банк қарыз алушының өзінің жеке векселін шығарылыуы жэне оны 
банк қарыз берушіге беруі бойынша операцияларды есепке алудағы 
корсетулердің дурыстығын тексеру бірнеше түрмен жүреді, ол пайыздык 
немесе пайыссыз вексель болуына байланысты. Банк қарыз берушінің

80



иайдасы болып, векселді жабу барысында алған есептелінген пайызы 
искселде көрсетілген пайздык ставкаға байланысты болады.

Қарыз алушы банктегі операциялардың есепте көрсетілуінің 
дурыстығын тексеру келесі пропедурада. Банк карыз берушінің талабын 
қанағаттандыру новацнясы туралы келісімге қол қою барысында, келісім 
шарттың бітуі бойынша айтылған есеп көрсетіледі. Сонымен қатар келісім 
шарттын жабылу новацпясынан алынған пайыздар, банктің пайдасына 
талапқа сай отырғанын тексеру қажет. Одан басқа осы несне байынша 
жоғалтып алу мумкіндігі бойынша құралған резерв банк пайдасына қайта 
келтірілгеніне көз жеткізу керек.

Қарыз алушы банктің новация келісім шарты бойынша қарыз 
беруші банктегі несие беруде жоғалтып алу мумкіндігі бойынша кұралган 
резервті бөлу жайлы фактыны тексеру керек.

Өз ара жабу жолымен несиелік келісім шартыи жабу операциясын 
гексеру барысында толык немесе оз ара жабуда болшектеп жабу, ( 
мысалыға векселмен) уақыты жеткен немесе талап ету мерзімі 
көрсетілмеген болуы мұмкін. Бірінғай талап етуде банк қарыз алушы әз 
иекселін банк қарыз берушіге беруіне болады. Банктің осы талабы 
сомасына сәйкес келсе, онда оз ара жабу тиімді болады, ал керісінше 
жағдайда, оз ара жабу аз сомаңа жүреді.

Мүндай жағдайда банк қарыз алушыны тексеру келесі процесте 
жүреді. Міндеттеме біткендігі жайлы келісім шартка кол қою біржақты 
қарама қарсы өз ара жабумен ( банк карыз берушінің векселімен), карыз 
алушы банктің есебінде корсетілуі кажет. Сонымен катар жабылған 
несиенің үстем ақысы банктің шығындарына оз ара жабу мезгілінде 
енгізілгенін есепті уақытта отырғызылуын тексеру керек.

Сонымен катар негізге алға жон, карызды қайта келісу барысында 
сома эквивалетке сайкес келсе онда, ешкандайда қаржылық операциялар 
гуындамайды, кері жағдайда ешкандай пайда салығын төлеу базасына 
эсер етпей, шығындарға отырғызылады, немесе пайда салығы мен 
айналым салығын үлғайта отырып банктың пайда шотына отырғызылады.

Банк несие берушіні тексеру операциясында ол келесі тәртіпте 
болады. Өз ара жабу жолымен несиелік келісім шартын жабу 
операциясын тексеру барысында толык немесе өз ара жабуда болшектеп 
жабу, ( банк қарыз берушінің векселмен) уақыты жеткен немесе талап ету 
мерзімі көрсетілмеген болуы мүмкін. Осы мен катар жабылған несиенің 
үстем ақысы мен пайздары сол операция болған уақттыағы есеп беруге 
пайда ретінде отырғызылғанын тексеру кажет. Сонымен қатар резерв 
сомасы банктың пайдасына қайта отырғызылғанын керіу кажет.
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Соңгы бекіту сатысында өз вексельдерінің карыз беруші банктен 
алған векселмен, карыз алушы банктың келісім шарты бойынша өз ара 
жабудың қарама карсы міндетемесі есептік көрсеткіште дұрыс 
көрсетілуін тексеру кажет. Бүл есеп беруде ез векселдерін жабу 
операциясы ретінде көрсетіледі. Тексеру барысында вексель пайызды ма 
немесе дисконтты ма, мерзімінде жабылғанын немесе кешігіп 
жабылғанын анықтау қажет.

8.4 Несиелік операцияларды жасаудағы кездесетін қателіктер

Несиелік операциялар көпжақты жэне күрделі, сол себепті оларды 
жүргізгенде несиелеу жумысының бөлек бағыттары бойынша топтауға 
болатын баькте көптеген кателікіер пайда болады: несиелік жұмысты 
ұйымдастырудағы кешіліктер; неснелік шартты жэне келдік 
операңияларды рэсімдеудегі кемшіліктер; активтік және пассивтік 
операцияларды жүргізгенде жэне оларды бухгалтерлік есепте 
көрсеткенде; несиелерде мүмкін болар шығындар резервін құрғанда, 
пайдаланғанда және түзетулердегі кемшіліктер.

Несиелік жұмысты ұйымдастырудағы кемшіліктер:
® несиелік саясат ережесінің болмады;
• несиелік операңияларды жүргізуге лимиттер мен шектеулер 

қойылптауы;
• берілген саудаға негіздің жеткіліксіздігі;
• қарыз алушыға қаржылык жағдайын сараптаусыз жэне 

бағалаусыз несие берілуі;
• қарызгердің несиелік тарихын сараптап қарамау;
• кредиттік жасалымның бизнес-жоспарын, техникалық 

экономикалық негізін тексермеу;
• несие берілгенде, банкпен қабылданатын тәуекелге баға 

берілмейді;
• берілген несиенің жұмсалу бағыты бакыланбайды;
• несиелік шарттың орындалуына, қарызгердің қаржылык 

жағдайына бақылау осал ұйымдастыру:
• берілген несиелер бойынша мезгілсіз төлем қарыздар себептеріне 

еараптау жүргізілмейді.
Несиелік шарттарды жэне кепілдік операцияларды рәсімдеудегі 

қателіктер:
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® несиелік шарттарда кажегті мэліметтердіңболмауы (қарызгердің 
іөлем риквизиттерді, иееиеиің берілу, қайтарылу мерзімі,оиың пайызы, 
шарты орыидамағаиы үшін штраф санкңиялар т .б .);

• несиелік досье толық рәсімделмейді (тэн, бизнес-жоспар, бағыты 
келісім -шарт т.б.); кепіл шартының заңламалықтарға сай тіркеулерінің 
болмауы;

• жылғымайтын мүлікке кепілдік шарт жасағанда, карызгердің 
жылжымайтын мүлікке қүқығы растайтын қүжаттың болмауы, 
сақтандыру помостің болмауы т.б.);

• колік күралына кепілдік шартын түзгенде карызгердің меншігін 
растайтын қүжаттың болмауы, техникалық паспортының көшірмесі, 
сақтандыру плюсі т.б.;

• бағалы қағаздарды кепілге алу шартын түзгенде, бағалы қағаздарға 
меншігін растайтын күжаттардың болмауы, тіркеу көшірмесі, кепілдегі 
бағалы қағазда тежеу қоюды растайтын қүжат т.б;

Активті жэне пассивті жүргізгенде жэне оларды бухгалтерлік есепте 
кореетудегі қателіктер:

• кепіл заттарды баланстан тыс шарттарда дүрыс көрсетпеу, 
кепілдегі мүлікке аналитикалық есеп жүргізбеу;

• төленуге (алынуға) тиіс пайыздарды есепте уақтылы көрсетпеу, 
мезгілінде толенбеген пайызды сәйкес шатқа уақытылы шығармау;

• мезгілі откен несиелерді сэйкес шотка уакытылы шығармау;
• несиені пайдаланғаны үшін пайыздарды алдағы кезең табыс 

(шығыс) шотынан есепті кезеңнің табыс (шығыс) шотына уақгылы апару;
• банктің табысына сауға шарты жаңарту шарты, біртума 

міндеттемелерді ескеру, цессия негізінде жабылған несиелік шарттар 
бойынша пайыздың уақытылы енгізбеу;

• несиелерден мүмкін болар шығындарға бөлігіне резервтерді 
қүрганда, пайдаланғанда жэне түзетулердегі қателіктер.

• қамтамасыздық критерилерімен несиелерді классификаңиялауды 
дүрыс жүргізбеу (мысала, несие камтамасыз етілгенге жатқызылған, бірақ 
кепілдің нарықтық бағамы несие бағасынан төмен);

®қарызгердің векселіне несие рэсімдегенде , вексельді ақшасыз 
несиеге жатқызбайды.

• бүрыннан несиесі барына қарамай, қарызгер несие алғанда, жаңа 
алған несиені сол топтың тэуекеліне апармағандықтан, сол топтың 
тәуекелін, соған сай мүмкін болар шығындар резервне аударымын 
төмендетеді. Банкпен есепке алынған вексельдерғе, банктің 
кепілгерліктерінен ондірілмеген момаларға резервтер қүрылмайды;
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• тәуекел тобы өзгергенде резервке түзету уактылы жүргізілмейді, 
валюталық несиелік операциялар резервіне уакытылы түзетулер 
жүргізілмейді. Есепке алынған дисконттык вексельдің негізгі карыз 
сомасы деп, нақты сатып алынған бағасы емес,векселдік сома (вексельдің 
номиналы) алынғандықтан, резер мөлшерді дүрыс анықталмайды;

• несиені мезгілімен төлемегенге шығарғанда, мезгілі өткен 
резервтерді есептеу бойынша шотқа қүрылған резерв сомасын апармайды;

• баланстан мезгілі өткен пайыздарды шығарғанда резервтерді 
колданғанда;

• резерв есебінен немесе баскада көздерден баланстан тыс шоттардан 
карыздарды шығарғанда дүрыс корсетімеуі;

• Сот орындарының ірі, жеңілдікпен немесе калтамасыз етіммеген
несиелерді ондіру үмітсіз екенін мойындайтынын дэлелдейтін
процессуальды қүжаттар болмаса да баланстан шығарылуы туралы шешім 
қабылдау;

• жергілікті басқару органдарың кепілділігімен берілген несиелердің 
камсыздан категориясына апару;

• ақшасыз формада несиелік шарт жабылғанда, бүрынғы резервке 
төлемдердің банктің табысына кайта қалпына уақтылы келтірмеу;

• қамтамасыз етілмеген несиелер бойынша резервті салық 
салынатын пайданы төмендететін, банктің шығысына дүрыс апармауы;

® салықтық есепте резервті құруға жэне калпына келтіруге 
байланысты операциялардың дүрыс келмеуі.



ТАҚЫРЫП 9. БАНКТЕРДІҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 
ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АУДИТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

9.1 Мемлекеттік бағалы қағаздармен операцияларды тексеру

Коммерциялык банктердің бағалы кағаздармен операцияеы банктік 
қызметті аудиттаудың өте күрделі обьектісі, бүл банктермен кор 
нарығында өз есебінен, не клиенттердің тапсыруымен жүрғізілетін көп 
түрлі операциясымен түсіндіріледі. Қорлар операцияларын аудиттеудің 
мақсаты банктердің жүмысында кемшіліктерді анықтау үшін жэне қорлар 
тәуекелін томендету үшін, банктермен жасалатын бағалы қағаздармен 
жасалатын операцияларының заңдылыктарға сәйкестігін жэне 
бухгалтерлік есепте дүрыс көрсетілуін анықтау.

Келтірілген мақсатқа сай банктердің бағалы қағаздармен 
операцияларын аудиттеудің негізгі міндеттері операңияларды тексеру:

- мемлекеттік бағалы қағаздармен;
- пайлық бағалы қағаздармен;
- карыздык міндеттемелермен;
- вексельдермен;
Төменде келтірілген әдістемелер бағалы кағаздардың депозитарлык 

есебін аудиттеудің іс-әрекетін қозғамай корлық операциялардың 
бухгалтерлік есепте көрсетудің сенімділігін тексеруге арналған.

Қорлар операциясына аудит жүрғізудің акпараттың көзі болып 
табылады:

Бірінші реттік кұжаттар, бухгалтерлік есептің тіркеуіне жазбалай 
кіргізуге негіз болатын (қор бітімдерінің азаматтык -  құқықтың шарттары, 
бітімге тапсырыс, басқарымдылык жазбалар, биржалық куэліктер, 
трейдрлердің есебі,бөкерлердің есебі, нарықтық бағалар туралы 
ақпараттар, акционерлер тіркеуінің кошірмесі бағалы кағаздар 
сертификаттарын алу-беру актілері, бағалы қағазға меншік құқығын кайта 
тіркеуғе керекті басқа да құл<аттар, кассалық жэне банктік қүжаттар;)

Құжаттарды тексеру, эдетте таңдалып, яғни жекелеген күндердің, 
жекелеген күндердің, жекелеген клиенттердің, соның ішінде банктердің 
кұжаттары теріп алынып тексеріледі.

Мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялар ұйымдастырылған 
бағалы қағаздар нарығында қатысушылар болып дилерлер жэне 
инвесторлар болып табылады.

Банктердің мемлекеттік бағалы кағаздармен операцияларын 
аудиттағанда келесідей тексерулер жүргізіледі:

• Банк -  дилердің ішкі есебін ұйымдастыру;
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• Есепте өзіндік (дилерлік) операциялардың дүрыс көрсетілуін;
• Есепте брокерлік операцияларды дүрыс көрсетілуін;
• Есепте дилер емес, банктердің инвестициялык операцияларын 

дүрыс көрсетілуін.
Банк- дилердің ішкі есебінің үйымдастырылуын тексеру барысында, 

бірінші ретте банкпен дилерлік кызметті жүргізудің негізділігіне көз 
жеткізу керек. Бэрінен бүрын банктің кәсіпкерлік қаіысушылыкка жэне 
жүргізетін кызметтерінің түрлері - берілген лицензияга сәйкестігі 
тексеріледі. Кэсіпкерлік кызметке мына түрлер жатады: дилерлік, 
брокерлік, трасттык, депозитарлык.

Банктің ішкі есебін үйымдастыруды тексеру барысында, бағалы 
қағаздар нарығының кәсіпкерлік қатысушысы -  есептік тіркеуліктердің 
жэне ішкі есепті қүрудың талаптарына сай ішкі есептің ережесін жасайды.

Келесі кезеңде нормативті қүжаттарға жэне бекітілген. Ережеге сай 
тіркеүліктердің есебін толық жэне дүрыс жүргізілуін тексереді. Есептік 
тіркеүліктердің бітімдердің бағалы кағаздардың эр-бір түріне, эр-бір 
үйымдастырылған нарықтың операцияларына жүргізілуіне көз жеткізу 
керек.

Ішкі есептің тіркеүліктеріне жазбаны енгізудің негізділігін бақылау 
тексерудің елеулі кезеңі болып табылады. Жазбаны енгізудің негізі 
кызметін атқаратындар: бітім жасауға тапсырыс; басқарушылық жазбалар; 
берушілік окімдер; бағалы қағаздарға меншіктік қүқығын тіркеуді 
растайтын қүжаттар (тіркеүлікті үстаушының, депозиттардың 
көшірмелері) , бағалы қағаздардың сертификаттарын алып беру актілері, 
баскада бағалы кағаздарға меншік иесін қайта тіркеуге қажетті қүжаттар.

Келесі кезеңде ішкі есептің келесідей тіркеуліктерінің толықтығы, 
дүрыстығы жэне уақтылы жүргізілу тэртібі тексеріледі: бітімді есептеу 
тіркеулігі, ептеудің есеп тіркеулігі, бағалы қағаздарды есептеу тіркеулігі 
жэне есептің тіркеулігі.

Бітімдердің есептік тіркеулігін жүргізу тэртібін тексергенде қажетті 
реквизиттердің бар екендігіне көз жеткізу керек; бітім күні, жасалған жері, 
бітімге тапсырыс номері, бітімнің түрі (сатып алу, сату, т.б. түрі), 
шарттың номері жэне күні,корреспонденттік шот номері, эмитенттің 
атауы, бағалы қағаздар атауы жэне саны, бір бағалы қағаздың қүны, табыс 
сомасы, бітімнің басқалай шығындары, бітімнің қортынды сомасы. Есеп 
жүргізудің есеп тіркеулігін жүргізу тэртібін жүргізуді тексеру, 
есептеулерді есепке алуды аналитикалық шоттарда жүргізу арқылы 
бақылау жүргізуді сайып келеді: ақшалық қаражатты эрбір клиентпен, 
багалы қағазды әрбір клиентпен. Онан басқа, тіркеулерде орындалмаған
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міндеттемелер туралы мәліметтер текееріледі (міндеттеменің пайда 
болған жэне орындалған күні).

Банктің өзіндік (дилерлік) операцияларын есепте дұрыс көрсетілуін 
гексеру барысында, дилерлік банкте сатып алуға, ағымдағы қайта 
бағалауға, облигацияларды сатуға (жабуға) байланысты операцияларды 
бақылаудан откізу.

Дилерлік қызмет белгілі бір бағалы қағаздарды сатып алу немесе 
сату қүнын көпшілікке жария ету жолымен, өз атынан жэне өз есебінен 
бағалы қағаздарды сатып алу- сату бітімін жасау болып табылады.

Тексеру жүргізгенде,дилер банк облигацияның кезекті
шығарылымын орналастыруға айналым мерзімі өткен шығарылымдарды 
жабуға аукционға қатысуына (алғашқы нарық) болатынын ескеру керек.

Дилер - банк облигаңиялардың екінші реттік нарығында 
облигацияларды сатып алу -  сатуды жүргізе алады. Бірінші және екінші 
реттік нарык операцияларын тексеру іс-әрекеті үксас. Есептеу орталыгы 
сауда нэтижесімен қатысушыларының өзара есебін жүргізеді: банк барлық 
қатысушылар алдында нетто- қарыз беруші немесе нетто- қарыз алушы 
болуы мүмкін.

Облигацияны сату (жабу) операциясын есепте көрсетілуінің 
дүрыстығына тексеру жүргізілгенде облигацияларды сату жэне жабуға 
байланысты дилерлік- банктің бухгалтерлік есебінде жазба өткерілімдер 
үксас келеді, бірінші жағдайда облигацияның жабу қүны (номиналдық 
қүны) көрсетілсе, ал екіншіде -сату қүны (сатқандағы қүны). Одан басқа 
дилер-банктен облигацияны жабқанда комиссия үсталмайды.

Брокелдік операциялардың есепте көрсетуді тексергенде дилер 
баьжтің брокелдік қызметі сенім хат немесе тапсырыс шарты негізінде 
бағалы қағаздармен бітім жасалу екендігін ескеру керек. Дилер- банктер 
бүл жағдайда клиенттермен түзілген брокерлік шарт негізінде каржылық 
брокердің қағидатын атқарады. Бүндай шарттарға эдетте бітім жасауға 
бөлек тапсырыс жасалады.Мүндай тапсырыс барлығын әрбір шарт 
бойынша тексеру қажет.

Тапсырыстың клиент жағын тексергенде мынандай реквизиттердің 
барлығын тексеру керек: заңды түлғаның толық атауы (жеке түлғаның — 
фамилиясы, аты, тегі) ; брокерлік шарттың нөмері, күні: бітімнің түрі 
(сатып алу, сату, т.б); эмитенттің атауы; бағалы кағаз түрі, катигориксы, 
саны; бір бағалы қағаздың қүны немесе оны анықтау шарты; тапсырысты 
орындау мерзімі: клиенттің тапсырысының күні және уақыты.

Тапсырыстың брокерлік жағын тексергенде, онда барлық керекті 
реквизиттер көрсетілгенін бақылау керек: бағалы қағаз түрі, категориясы, 
сана; бір бағалы қағаздың қүны; бітімнің жасалған күні, уақыт.
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Келесі кезеңде дилерлік- банктен бітім жасалғаны туралы үкімдік 
жазба кұрылытынын бакылау қажет.Дилер- банктен үкімдік жазбаның 
уақтылы жэне дүрыс жасалғаны тексеріледі.

Дилер- банктен брокерлік шарттардың есебін толык және дүрыс 
жасалғанын тексерғенде, клиенттермен қүрған брокерлік шарттарда, 
дилер- банк мүндай есеп беруғе міндетті екенін көрсеткеніне кол жеткізу 
керек. Берілген есепке дилер -  банкпен ҚҚС көрсетіліп, брокерлік 
қызметке үсталған төлем сомасының шот фактурасы тіркеледі.

Клиент үшін облиғация сатып алу операциясын есепте көрсетудің 
дүрыстығын тексергенде, клиенттің белгілі бір шығарылымдағы 
облнгацияны сатып алу үшін жэне келешек комиссияны төлеу үшін 
аударылған қаражаттарды кірістейтін пассивтік Бағалы кағаздар және 
басқадай қаржалық активтермен брокерлік операцияларға клиенттер 
қаражаты баланстық шоттың аналитикалық есебін таңдау жолымен қарау.

Бүл қаражаттар дилер- банктің ҚР Үлттык банкідегі 
корреспонденттік шотына, не болмаса баска несиелік мекемелердегі 
сондай шотқа түсуі мүмкін.

Тексерудеғі елеулі кезең болып эрбір брокерлік шартқа ашылатын, 
бет есептерде бөліп жүргізілетін, «Бағалы қағаздар жэне басқадай 
қаржылық активтермен брокерлік операцияларға клиенттер қаражаты» 
шотының дебеттік айнаЛымың негізділіғіне бақылау жүргізу. Мүнан 
басқа, шартқа сай дилер- банкпен клиенттен алынған комиссиялық 
сыйақыны шығыстаудың негіздігін тексеру керек. Онда ҚҚС бар. 
Заңдылыққа сай брокерлік кызметке салык салынады. Жоғары аталған 
шоттан шығысталған комиссия сомасы дилер- банктің пайдасына (ҚҚС 
есептелген) апарылғанын, «Бағалы кағаздар операциясынан алынған 
табыстар» шотының кредитіне комиссиялык сыйакы (ҚҚС-сыз) сомасы ал 
комиссиялык сыйақы ҚҚС «Салық бойынша бюджетпен есеп» шотының 
кредитіне апарылғанына көз жеткізу керек.

Қорытынды кезенде дилер- банктегі бет есепте шарт бойынша 
пайдаланылмаған қаражаттың клиентке толық қайтарылуы тексеріледі. 
Дилер- банкте «Бағалы кағаздар жэне баскадай каржылық активтермен 
брокерлік операцияларға клиенттер қаражаты» шотының дебетімен 
ережеге сай келмейтін брокерлік операциялар жүргізіледі ме жоқпа 
бақыланады (мысалы,несие жабуға т.б. мақсатсыз бағыттарға). Клиенттің 
облигациясын сату (жабу) операциясын есепте дүрыс көрсетілуін тексеру 
келесі тэртіпте жүргізіледі. Теріп алу аркылы брокерлік шарттар, бағалы 
қағазды сатуға тапсырыс, тапсырмалык жазбалар сатуға бітім жасауды 
растау, дилер- банктің есебі.
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Жоғарыда аталған баланстык шоттың бет есептеріне сай дилерлік 
есеп негізінде клиенттің сатылған (жабылған) облигация ісүиының 
аударылғанын тексеру керек.

Қорытынды кезеңде клиентке орындалған шарттар бойынша 
қаражаттарды аударудың толыктығы тексеріледі.

Жоғарыда аталған баланыстық шоттың пайда болған кредиттік 
калдығы (үсталған комиссия: ҚҚС сомасына кемтілген клиенттің 
сатьшған облигаңиялар сомасы), клиентке каржы аударылғанда 
шығысталуы керек, ал клиенттің бет есебі лшбылады.

Клиенттің облигациясын сатудан (жапқаннан) қаржылық нәтижесі 
соңғыдан аныкталады.

Дилер емес банктердің инвеститциялык операцияларын есепте 
корсетудің дүрыстығын тексеру келесідей түжырымдаудан түрады.

Дилер емес банктер мемлекеттік облигацияларды өз меншігіне 
дилер- банктер арқылы сатып ала алады.

Облигацияны сатып алу операциясын тексергенде дилер- банкке 
каржы аударуға негіз болатын брокерлік шарттар таңдау жолымен 
қаралады. Бағалы қағаздар мен басқада қаржылық актнвтермен брокерлік 
операциялар бойынша сенім таныткан-үйымдардың жекелеген бет 
есебінде инвестор банк есебінде дилерге аударылған каражат 
көрсетілгенін тексеру керек.

9.2 Валюталык операцияларды аудиторлық тексеру

Валюталық қызметтерді аудиторлық жөндеуінің максаттары 
өнімділігі бар банктердің шетел валютасымен жасалатын кызметтердің іс- 
жүзіндегі заңға сәйкестігін анықтау, бүл қызметтердің бухгалтерлік есепте 
банк жүмысындағы жеке меншік кемшіліктерді жэне валюталык 
тәуелділікті томендетуді дүрыс көрсетілу болып табылады.

Көрсетілген максатына сай келетін аудиторлық тексерудің негізгі 
міндеттері:
- валюталық есеп шоттарды қайта бағалау жэне ашык валютаның 
үстанымын белгілеу;
- банктің ішкі валюталық нарықтағы конверция қызметтерін нактылау;
- банк қызметін пайдаланушылардын есепшоттарының ашылуының жэне 
жүргізілуінің дүрыстығын сактау;
- шетел валютасын клиент тапсырысы бойынша сату жэне сатып алу;
- клиенттің экспорт жэне импорт кызметтерін орындау;

Шын мэнінде валюталық қызметтерді тексерудің негізгі міндеттері 
элдеқайда ауқымды. Мысалы: валюта ауыстыру кызметтері мэселелері.
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Кассалық жэне жылдам кызметтер, валюталык несие беру мэселелері 
карастырылмаған. Банктің валюта қызметінің жасалу заңдылығын тексеру 
үшін: банк ішіндегі нүсқау; банк аралық конверңиялық қызметтердің 
өткендігін растайтын қүжаттар; банкаралық валюталық биржалардың 
кұжаттары; банк клиенттерінің қүжаттары; арнайы транзиттік есепшотта, 
валюта мөлшері жэне осы есепшоттар бойынша қызмет жүргізуінің 
заңдылығы; валютаны экспорттық сатудағы клиент жеңілдігінің 
заңдылығы; іс-сапар шығындары; экспорт жэне импорт акредитив 
кұжаттары; валюта есепшотынан клиент тапсырмасымен аудару; 
операциялары бойынша кұжат көшірмесі;

Валюталык операциялардың дұрыс көрсетілуі;
Баланстан тыс есепте валюталык операцияларды тексерудің 

дұрыстығын корсету;
Бухгалтерлік есеп берудің басқада кұжаттары, бухгалтерлік журнал, 

қарыз алушы ұйымдардың есепшотындағы қор, банк баланстары.
Құжаттарды тексру әдетте таңдау бойынша жүргізіледі.
Таңдалған кұжаттар жеке күнге немесе жеке клиентке қатысты 

тексеріледі.
Аудит негізінде мынадай негізгі теңдеулер орындалуы тиіс.
• валюталық кызметтердің аналитикалық жэне синтетикалық 

стандарттарының сақталуы;
• валюта қорында бағалау тэртібінің сакталуы;
• кезекті бағалаудың дұрыс көрсетілуі.
• ашык валюта позициясының баланстан тыс кұралы.
• ашык валюта позициясын белгіленғен міндетін сақталуы.
Валюта қызметінің аудит; валюта операциясы неғізіндеғі

аналитикалық жэне синтетикалық есеп стандарттарының сақталуын 
тексеруден басталады. Тексеруге кіріспестен бұрын банк корындағы 
лицензия, валюталық қызметтер жасауға сай болатындығын анықтаған 
жөн.

Банк ішіндегі мұндай операциялар жасауға арналған нұскаулармен 
танысу керек; Ашық валюталык ұстаным есебінен валюта сату жэне сатып 
алу, шетел валютасын клиент тапсырмасы бойынша сату жэне алу, 
валюта ауыстыру қызметтері, халыкаралык есеп айырылысу есепшот 
кызметтері, жылдам қызметтер жэне т.б.

Тексеріліп отырған банктің есеп жүргізу саясатын тексеру кезінде 
мына жағдайларға көңіл бөлген жөн:

• Конверциялык кызметтерде колданылатын есеп.
• Банкте қандай валюта кызметінің аналитикалық есеп тэртібі 

қолданылады.
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• Валюта корының бағалауын тексеру кезінде баланстық жэне 
баланстан тыс есепке алынған бөлімге жетекшілік ету тэртібін сақтау 
қажет.

• Бүгінгі күнде банк активі мен пассивінің тек теңге түрінде 
бағалануына назар аудару керек.

• Банк активтері -  шетел валютасындағы шығындар, шетел 
валютасымен кеткен шығындар, акционерлік қоғам катысуымен шетел 
валютасына күрделі қорын салу:

• Банк пассивтері -  шетел валютасынан кіріс, уставтың қоры, банк 
сатып алған акңиялар, фондтар.

• Банк активтері мен пассивтері ҚР Үлттық банкі белгілеген 
бағамға сай келуі керек;

9.3 Валюталық есеп шотты қайта бағалау және ашық 
валюталық үстаным операцияларын тексеру

Қайта бағалау жүмыстарын тексеру кезінде, олардың ресми багамға 
сэйкестігіне назар аудару керек.

Валюта есепшоттарын бағалауды тексеру барысында олар: 
тиімділері -  «Мүлікті шетел валютасында бағалау -  тиімді айырым» 
есепшоттарына жататындығына байланысты көз жеткізу.

Сонымен қатар, қызметтік күш бухгалтерлік есептен басталуын 
тексеру керек.

Ашық валюта үстанымындағы лимнттің белгіленген сэйкестігі 
корытынды үстаным аркылы өтеді. Банк белгіленген лимитті сақтамаған 
жағдайда валюталық тэуекелді азайту, жіберілғен қателіктерді түзеу 
жолында қандай жағдай қолданылғандығын ескерген жөн жэне 
қолданғандығын тексеру керек.

Банктер өз есебінен немесе, ашық валюта үстанымы есебінен шетел 
валюталарын сатып алу жэне сату операңияларын жүртізуі, валюта 
бнржалары арқылы немес олардан тыс банкаралык валюта нарығында, 
заңды жэне жеке түлғалармен өтуі мүмкін. Биржалық валюта нарығын 
аудиттік тексеру, биржадан тыс валюта қызметтерін тексеру эдістерінен 
озгеше болғанымен, ерекшеліктері болғандықтан бірге қарастырылады.

Аудит барысында мынадай негізғі тексерулер жүргізілуі керек:
- шетел валютасын биржадан тыс сатып алу;
- шетел валютасын биржадан тыс сату;
- шетел валютасын биржадан сатып алу;
- шетел валютасын биржада сату;
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Бұдан былай «ЬОСЬАЫ» типті конверциялык кызметтерді (олар тек 
баланс шоттарында ғана көрсетіледі) аудиттік тексеру эдістері туралы 
айтамыз.

Биржадан тыс шетел валютасын, сатып алу кызметін тексеруге 
кіріскенде, эуелі банктің өз ішіндегі нұскаларымен жэне бұл қызметтердің 
есепке алынуымен танысу керек. Олар валюта заңдылығының барлық 
талаптарын толық қанғаттандыруы, орындалып отырған валюта қызметін 
методологиялық сауатты көрсетуі, ҚР ¥лттық банкінің барлық нормативті 
талаптарын барынша қанағаттандыруы керек.

Клиенттердің міндетті жэне кері сату (шетел валютасы) кызметтері 
тек банк аральщ валюта биржасында өткізілетіндіктен, клиенттен валюта 
сатып алу ерікті түрде немесе оның құны бнржа саудасындағы бір шоттан 
төмен болған жағдайда өтеді. Бүл кезде банк пен клиент арасындағы 
сатып алу, сату туралы тиісті келісімшарт жасалған ба, немесе жокпа соны 
тексеру керек.

Клиенттен валюта сатып алу кызметтердің дұрыс көрсетуін тексеру, 
валютаның түрлі кодтарын аналитикалық зерттеуі, іске асырылады. 
Тексеріп отырған банк есепке конверсияльщ кызметтерді пайдаланатын 
болғандықтан дебиторлық қарыз валюта алуда, кредиторлық қарыз 
валютаны жоюда көрсетілгендігін тексеру керек.

«ЬОСЬА№> кызметі бойынша күні, откен уақытпен сай келуі керек 
болғандықтан, сатып алынған валюта дер кезінде жүргізілуін қадағалау 
керек. Келесі сатыда банктің осы іс бойынша өз міндеттемесін орындауы 
тексеріледі. Бүл банктің координациялық есебіндегі теңгені клиенттің 
есепшотына ақша түсіру аркылы іске асырылады. Бүл кезде клиенттің 
есепшотына ақша түсіру арқылы іске асырьшады, жэне клиенттен 
кызметақы қабылданбайтындығын ескеру қажет.

Шетел валютасын сату қызметін тексеру банк рүқсаты берілген 
қызметкер жүзеге асырады. Ол клиенттен банктен шетел валютасын сатып 
алуға тапсырыс алады. Бүл жерде оның клиент валютаға деген 
қажеттілігін растайтын, мүндай қызметті өткізуге ҚР ¥Б-нің рүксаты, 
лицензия кажет. Мүнда клиенттің тапсырысы мен сол уакытка белгіленген 
валютасының түрі (бағалы) тексерілуі керек, Сонымен бірге банк пен 
клиенттің арасында сату-сатып алу келісім шартының баржоғы тексерілуі 
қажет.

«Ьосіау» қызметі бойынша қате өткен валюта, сатып алу уакытымен 
сай келуі тиіс болғандықтан, банк қор есеп шотына сомманың түсуін 
жэне клиенттің есепшотына тиісті сомманы енгізуді бақылау қажет.

Шетел валютасын биржадан сатып алған жағдайда мынадай 
ерекшеліктерді есепке алу керек. Валюта биржалары аркылы өтетін



қызметтер үшін, ішкі күжаттарды 100 пайыздык камтамасыз ету міндетті 
болғандыктан, банктың биржаға аударған каржысы кайсы есепніотта 
көрсетілуі керек, - деген сауал туындайды.

Бүл каражаттарды есепке алудың мынадай түрлері (варианты) болуы 
мүмкін. Банкаралык валюта биржаларында отетін қызметтер күнды 
қағаздардың үйымдасқан нарығына катысты болғандыктан, валюта 
нарығының есеп айрысу шотында белгіленеді.

Өткен кызметтер жөніңдегі биржа куэлігі тексеріледі. Себебі 
биржада банк сатып алған валюта сол күні есепке алынады, ал кызмет 
туралы мэліметті банк келесі күні ғана алады, сондықтан банк түскен 
қаржыны қүжатпен бекіткендігін тексеру қажет.

Ең соңында валюталық қор, шоттағы (сумма-биржа қызметіне 
үсталған соммадан басқа) каржы көлемі мен оның дүрыс көрсетілгендігі 
тексеріледі.

Сатып алынған валюта мен оған толенген теңге арасындағы 
айырмашылықта "Өткізілген курстың айырмашылықтары" 
корсетілгендігін қадағалау керек.

Жоғарыда корсетілғен тексеру қызметі, банкаралық валюта биржа 
мүшелеріне, осыған байланысты биржа саудасына қатысушыларға 
арналған. Биржадағы саудаға қатыспайтын банктерден бүл қызметтерді 
тексеру жоғарыда айтылғаннан өзгеріссіз.

9.4 Клиенттердің валюталык есеп шоттарын ашу мен жүргізу 
ережелерін тексеру

Өкілеттілігі бар банк қолданылып келе жатқан валюта заңдары 
бойынша заңды түлғаларға, валюталық есепшоттың үш түрін ашады: 
транзиттік,ағымдағы және арнайы транзиттік.Бүл есепшоттардың 
жүргізілуі эр есепшоттың міндетіне байланысты

Аудит барысьінда ереженің мына сақталуы мына түрлері 
тексеріледі:

- валюталық есепшот ашу;
- клиенттердің транзиттік есепшоттарын жүргізу;
- клиенттердің ағымдағы валюталық есепшоттарын жүрғізу;
- арнайы транзиттік валюталық есепшоттарды (АТВШ) жүргізу.

Заңды түлғаларға валюталық есепшот ашуда ережелердің сақталуын 
тексеру кезінде банк есепшотының келісімшартына көңіл бөлінеді.Бүл 
бөлімдер шетел валютасындағы есепшоттар бойынша Нүсқауларға сай 
болуы керек. Бүл нұскаулар бойынша бір келісімшартпен үш валюталық 
есепшот ашылуы тиіс: транзштік,ағымдағы жэне арнайы транзиттік. Бүл
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есепшоттар түрлі шетел валюталары бойынша ашылу мүмкін жэне эр 
түріне үш есепшот ашылуы тиіс.

Валюталык есепшот ашу үшін клненттердің берген кұжаттарының 
дүрыс екендігін тексеруі және салық органдары клиентке валюталық 
есепшот ашылғандығы жөнінде мэлім етілуі керек.

Клиенттердің транзнттік валюталық есепшоттарын жүргізуде 
ереженің сақталуы тексеріледі. Ол валюта корының клиент есепшотына 
толық түскендігін тексеруден басталады. Бүл жерде мына талаптар 
ескерілуі керек: барлық валюта клиенттің транзиттік есепшотында 
түгелдей көрсетілуі керек. Дегенмен мына жағдайларда бүл ереже 
сақталмауы мүмкін:

а) делдалдық үйымның транзиттік есепшотынан экспорттық 
түсімнің бір бөлігі аударылғанда;

э) клиенттің валюталык транзиттік шотына арнайы транзиттік 
валюталық шотқа түсуғе тиісті валютасы түсірілмейді.

Келесі кезеңде клиенттердің транзиттік есепшоттарына түскен 
валюталар міндетті сатылуға тиістілігіне карай жіктеледі. Сатылуға 
міндетті еместер:

а) міндетті түрде сатудан калған каржы,(шетел валютасы ағымдағы 
емес есепшоттарда) жэне ішкі валюта нарығында шетел валютасымен 
алынған мүлік;

э) жарна ретінде жарғылык капитал жэне капиталға қатысудан 
түскен дивидент; фонд, қор қүндылықтарын сатудан акция, облигация, 
сонымен бірге кор қүндылықтарынан түскен дивидент,қарыз түріндегі 
пайда депозит, қайырымдылық түрінде түскен салым жэне орындалмай 
калған импорттық операциялардан қайтарылған қаржы т.б.

Көрсетілғен уақытта қажетті қүжат тапсырылмаса немесе тексеруші 
банк валюталық пайданың бір бөлігін сатса, клиенттің транзиттік 
валюталык есепшотынан түскен каржының бүрын аударылмағандығына 
көз жеткізу керек

Соңғы сатыда клиенттің транзиттік валюталык есепшотындағы 
міндетті сатуға жатпайтын жэне клиенттің міндетті сатудан калған 
қаржысының ағымдағы есепшотынан шығарылу толықтығы тексеріледі.

Клиенттің ағымдағы валюталық есепшотын тексеруде оған келіп 
түскен нақты жэне аударылған қаржының заңдылығын тексеру кажет. Бүл 
кезде нақты төлеу тек қызметкерлер шетелге іс-сапармен шыққан кезде 
ғана жүретіндігін ескеру керек. Ағымдағы валюталық есепшотқа ендіру 
бүрын нақты валюта іс-сапарға белінген жэне бүл валюта ағымдағы 
есепшоттан алынған жағдайда ғана мүмкін.
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Клиенттің ағымдағы валюталық есепшоттарына шетел 
налютасынан нақты емес түсімдер түсуін тексеру жалпы ережеге сай 
өткізіледі; міндетті сатудан калған қаржының бір бөлігі, міндетті сатуға 
жатпайтындар. Оның барлығы клиенттің транзиттік есепшотынан 
ағымдағы шотқа түсірілуі керек. Ережеден ауытқу тек кана аралық 
үйымның транзиттік есепшотынан делдал экспорттық пайданың міндетті 
сатудан қалған бөлігі аудару негізіңде мүмкін болады.

Клиенттердің ағымдағы есепшоттарынан валютаны жою мәселесін 
тексеру ерекше мән беруді талап етеді. Ағымдағы валюта операцияларды 
гек заңды түлғалардың калауы бойынша койылмастан бүрын өтеді, ал —ҚР 
ҮБ- операция капитал қозғалысына катысты болған жағдайда; белгіленген 
жағдайларда ғана мүмкін. Басқа операциялар ҚҚА лиңензиясы бар кезде 
ғана іске асырылады.

Клиентке банк арнайы транзиттік валюталық шот (АТВШ) пен 
қатар, ағымдағы , транзиттік шоттарды бірғе ашып береді. Бүл клиенттің 
валюта нарығында шетел валютасын сатып алуы, қайта сатуы жэне бүл 
операциялардың есебін алу үшін қажет.

Тексеру клиенттің арнайы транзнттік есепшоты бойынша валюталық 
операция қажеттілігін зерттеуден басталады.

Ішкі валюта нарығынан (ІВН) шетел валютасын сатып алуға 
берілген күжат, келісім-шарттар көшірмесі (валюта сатып алуға неғіз 
болған) олардағы толықтырулар мен өзгерістер т.б. тексеріледі. Осының 
аркасында валюта сатып алуға деғен мүқтаждық негізделеді.

Қазақстан территориясына товар келгенге дейін өтетін валюта, 
сатып алуға арналған келісім-шарттар үшін банкке сатып алушы қаржы 
аударғандығы тексеріледі. Клиент жүк-көліктік күжаттар көшірмесін 
(товардың территорияға жеткізілгендігін растайтын) өткізген соң, келісім- 
шартта есепшоттағы артылған валюта кайтарылатындығы көрсетілуі тиіс.

Келесі сатыда шетел валютасының толық және уақтылы түсуін 
тексеру қажет.

Тексеру кезінде басты назар АТВШ -тан шетел валютасын шегеру 
мен оның тиісті мақсатқа жүмсалуына аударылу керек. Бүл жерде ІВН -да 
сатып алынған шетел валютасын жою болған немесе болмағанын тексеру 
қажет. Сатып алынған валютаны депозитке салу үшін АТВШ -нан 
аударуға тиым салынады.

Клиенттің АТВШ -да сатып алынған шетел валютасының сақталу 
мерзімін тексеру аса маңызды саты болып табылады. Резидент валюталык 
нарықга теңгеге сатып алған жэне оның кызмет көрсетуші банктегі АТВШ 
түскен шетел валютасы, иесінің үкімімен тапсырыта сатып алуды 
негіздеп, жеті күн ішінде аударылуға тиісті.
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Клиенттің АТВШ -ғы каржыны қайта сатуды барынша бакылау 
керек. Бұл жерде клиент АТВШ -нан бүрын шегерілген, бірақ 
қолданылмауна байланысты қайта құйылған шетел валютасы да қайта 
сатуға жататындығын ескеру керек:

• импорттық келісім-шарттың орындалмауына байланысты 
аванстық төлем;

• окілетті банктердің аккредитивтер шоттарындағы депонент 
сомалар;

• резиденттер түрлі негіздерде бүрын аударған сомалары.
Соңында кайта сатудан түскен теңгенің клиент есепшотына түсуін

қадағалау.

9.5 Клиент тапсырмасымен өтетін шетел валютасын сатып алу
-  сату операцияларын тексеру

Аудит кезіңде мына тексерулер іске асырылады:
• жалпы ережені сақгау;
• клиент тапсырмасы бойынша шетел валютасын сатып алу 

қызметінің толық көрсетілуі.
• клиент таисырысымен кайта сату кызметтерінің толык керсетілуі;
• клиент тапсырмасымен шетел валютасын міндетті сату кызметін 

дұрыс көрсетілуі;
Жалпы ережелерді сактау, банктің ішкі ережелерін оку, валютаны 

клиент тапсырысы бойынша сату, сатып алу т.б. басталады. Мұндай 
қызметтер негізінде (клиент есебінде, банк атынан) өкілдігі бойынша банк 
клиентпен, валюта бнржасы арасында делдалдык қызмет атқарады.

Бүл жерде шетел валютасын сату жэне сатып алу операңияларын 
есепке алу эдісі үлкен рол аткарады, айырманы банк кірісіне емес, оны 
клиентке аударуды камтамасыз етуге қауқарлы екендігін тексеру керек.

Банк операциясы жүргізілгенде клиенттен төлемақы алады. Бүл 
жерде биржаны банктен алатын төлемакысы, банктің клиенттен алатын 
төлемакысына эсер етпеуі керек. Клиенттің валюталық операцияларды 
жасауда заңдылықтарды сақтауын тексеру барысында мынадай нақты 
жағдайларға көңіл аудару керек:

Заңды түлға валюта заңдылықгары талабына сай ІВН шетел 
валютасын сатып ала алады; заңды тұлғаның импорттық келісім- 
шарттарға төлеуі үшін; акңия иелеріне дивидент төлеу (шетел 
валютасымен), заңды тұлғалардың қарыздык несиені жабуы жэне 
ағымдағы қызметтерді орындау.
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Клиент ІВН шетел валютасын сатып алуына болады, банк 
комиссиндық марапаттауды төлеуі қажет.

Клиент тапсырмасы бойынша шетел валютасын сатып алу 
кызметінің толық корсетілуін тексеру, банк клиенттеріне келіп түскен 
гапсырысты тексеруден басталады. Ең алдымен, ІВН-да шетел валютасын 
сатып алудың негіздері тексеріледі.

Сатып алу тапсырысы Банкаралық валют биржасында (БВБ) өткен 
жағдайда, өкілді банк тапсырыснда корсетілген саудасы басталғанға дейін 
клиент тапсырысын толық орындалғандығын жэне дұрыс көрсетілгендігін 
гексереді. Сонымен катар, кызмет БВБ өтпеген жағдайда тапсырыс 
құжатталмайды, яғни рэсімделмейді.

Келесі кезең, сатып алушы банктің, оның өзі қызмет көрсетуші 
клиент тапсырысы бойынша БВБ сатып алу кызметтерін тексеруге 
дайындалады.

Клиенттен биржада, белгілі валюталык соммада сатып алуға 
тапсырыс кабылдаған банк -  саудаға катысушы, одан бір күн бүрын 
биржаға жэне валютаға тең теңгені депозиттеуі керек.

Сатып алынған валютаның клиент есепшотына уақтылы түсуі 
тексеріледі. АТВШ сатып алынған шетел валютасы тапсырыс 
қабылданғаннан соң, үш күн ішінде, клиент есепшотына толық көлемде 
түсуі тиіс.

Клиенттерден толемакы қабылдаудың жөні оның банк есепшотына 
толық түсуі тексеріледі. Бүлар оның АТВШ шотынан алынғанда, валюта 
сол үшін алынады.

Клиент тапсырысы бойынша валютаны кайта сату операңияларына 
дұрыс көрсетілгендігін тексеру- қайта сатуға берілген тапсырыстан 
басталады. Егерде, берілген мерзімде, жеті күн ішінде клиент АТВШ 
валюта шегерілмесе, банк келесі күні қайта сатылуга тиіс вапютаны 
депозиттеу керек.

Шетел валютасын қайта сату кезінде, банкаралык валюталық 
биржаның біркелкі сауда сессиясында өкілетті банк биржада сауда 
басталғанға дейін сатылуға тиісті валютаны депозиттеуге тиіс.

Банк пайдасына ұсталған төлемақы мен клиент шотына түсетін 
қаржының дер кезінде түсуі жэне дұрыс рәсімделуі тексеріледі.

Шетел валютасын клиент тапсырысы бойынша міндетті түрде сату 
қызметін тексеру, жоғарыда көрсетілген қайта сату қызметіне үксас. 
Тексеру барысында, мына кұжаттар мұхият зерттеледі: экспорттық 
контракттар көшірмесі, экспорттық пайдалы міндетті сату клиенттің 
шетел валютасы транзиттік есепшотынан аударуы.

97



Тексеру клиенттің транзиттік валюта ееепшотынан міндетті сатуға 
арналған шотка каржыны депонеттеу мерзімін бақылудан басталады. 
Міндетті сатуға арналған каржының БВБ- ға аударылуын, сатылған 
валюта үшін теңғелей каржының түсімін тексеру жоғарыда келтірілген 
тәртіппен жүргізіледі.

9.6 Клиентгің эксиорттық-импорттық операцияларын тексеру

Банктік экспорттык-нмпорттық операңиялар халыкаралык 
коммерпиялык есеп айналымына байланысты. Оларға түтынушының 
экспорт-импорт есеп -  қисабы, екі жакты жэне көп жақты тауар өнім 
тасымалының келісім-шарты, кызмет көрсетуімен жэне жүмыс орындауы 
жатады.

«Халықаралық саудада» тауардың қойылған басты үш есебі бар 
(кызмет көрсету, жүмыс орындау): банктік аудару ісі, инкассо,
аккредитивтер.

Аудитте келесі есептік тексеру шаралары қолданады:
1) Банктік аудару жолымен экспорттық.
2) Банктік аудару жолымен импорттық.
3) Аккредитивті кепілдік бойынша импорттык.
4) Аккредитивті жабдық бойынша импорттық.
5) Банктік аудару жолымен импорттық.
6) Инкассо формасы бойынша экспорттық.
7) Аккредитивті кепілдік бойынша экспорттық.
8) Аккредитивті жабдық бойынша экспорттық.
Экспорттык банктік есеп қисапты тексеру барысында келесі 

нормативтерге сүйенген жон, олар клиенттің экспорттық товарын заңды 
түрде орындау.

Аудиттағы экспорттық келісім шартта бірнеше қүжаттар 
карастырылады: келісім-шарт көшірмелері, оларға өзгертулер мен
толыктырулар, экспорттык келісім-шарттық куэлігі, неден банктік тексеру 
карточкалары, төлем карточкалыры жэне одан баска. Кеденнен берілген 
«кіруғе мүмкін» деген жазуы бар. Берілген декларация ол берліген күннен 
бастап, 10 күн ішінде банкке көрсетілуі тиіс. Егер валюталық түсіммен 
есеп карточкалардағы соммадағы акша саны екі түрлі болатын болса, онда 
экспорттык келісімде оң көрсетіліп, клиентке өз соммасын толықтыру 
керек. Ол үшін шоттық карточкадағы сомма тура екенін негіздеп растау 
керек. Сонымен қатар, онда өнімді толықтыру жолы көрсетілуі тиіс. 
Клиенттің экспорттық валюта транзиттік шотындағы аударылған онім 
еоммасын тексеру шарт, баскада банкке түскен күжаттардың келісімімен



төлем бұйрықтары көрсетіліп жэне міндетті түрде тексеріліп түруы керек. 
Мысалы, шетел тұтынушысына оның керекті кұжатын аударып бергені 
үшін тністі ақысын алу жэне валюталық транзиттік тасымал тек шетел 
тұтынушысынан тиісті кұжаттары ұсынылғаннан соң ғана ақша 
тасымалданады. Келесі кезеңде экспорттық валюталық тасымалының 
барлық операциясы көрініп тұруы керек. Бүл істі банк өз қаражатына 
тұтынушыға аударып бере алады. Іс тұтынушының қаражатына ғана 
жасалады.

Одан баска банк ішіндегі кіріс кұжаттар мысалы, тіркеулер, телеграф 
бойынша жіберілген күжаттарда толық тексеріліп, қадағаланып отырады. 
Инкассо формасы арқылы тексерілетін құжаттар «инкассо ережелері» 
бойынша орындалады. Банк ремитент, онда инкассо кұжаттары жэне 
келісім-шарттары кіреді.

СИФ жэне СИП тасымалына міндетті түрде сактандыру полюсі 
кіреді. Барлык сақтандыру құжаттары заң бойынша тасымалдаушы 
фирманың атына жазылуы керек.

Тауар есебінде шетел фирмасына жеткізген коммерциялық кредит 
жэне тасымалдаушы басқа тауарлармен бірге жедел шығындарды да 
жібереді. Оның бэрі шетел фирмасына жинақталады.

Экспорттар клиенттің банкке қабылданған кұжаттарының барлығы, 
клиент экспорттарының өзіндік шот жэне шетелдік валюталар кодымен 
екендігіне көз жеткізу керек.

Келесі кезеңде, барлык кіріс қүжаттарын дұрыс толтырылуын 
клиенттерден келіп жатқан бұйрық -  хаттар, тиесілі ісі бойынша басқа 
құжаттармен тіркелуін және оларды резидент емес банкіне жіберіліп 
тұрғанын, кадағалау керек. Коммиссиондық марапаттау жэне банк 
президенті мен төлеушінің орнын толтыру сияқты жеңілдіктерге барлық 
инкассо бұйрығы бойынша кадағалануы тиіс. Еғер, коммиссия 
бенефиссар -  экспортерлеріне ұсталса, онда ол сомма төлем акыда 
ұсталынып қалады.

Банк ремитентке инкассирлык сомма түскенге дейін, баланстан тыс 
шот сальдосы валюта курстық бағамының өзгеруінен қайта бағалануын 
тексеру керек. Экспорттық аударымдар келесі жолмен қарастырылады: 
шетел банкімен инкассо бойынша жарты төлемақы түскені жайлы 
хаттама келген соң, ол экспортер клиенттің сұранысы бойынша 
инкассолық бұйрык арқылы қаражаттың сұраулы мөлшері ғана алынады. 
Егерде, шетелдік импортермен тасымалдану кұжаты төленбеген болса, 
инкассомен қайта орнатылған құжат шетел банкіне қайтарылады. Кеш 
есептен ары карай, экспортерлар аударылымды жасауына байланысты түп 
нұсқа құжаттар -  алынған тұтынушыға кайтарып берілген соң, клиентпен
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кол қою аркылы инкассо қаражаты баланссыз шотпен кысқартылып 
алынады.

Экспорттық кепілдіктер оның акредиттелген соммасымен, төлемнің 
ережелеріне байланысты болып келеді. Мысалы, экспортты орындап 
жатқан банк төлемі (ЛОРО шотымен шетел банк иммитентімен 
кепілденген аккредит) немесе банк төлемдерді имитентке қарсы төлеу. 
Кепілденген экспорт бойынша шетелдік банк -  имитент бенефисар 
төлемін, ол банкте каражат қалмаған күндеде орындауға міндетті. 
Сонымен қатар, кепілдік сомасының дұрыс көрсетілген немесе 
корсетілмегендігін, шетелдік валютада, оның ҚР-ның ¥лттык банкінің 
теңгелік эквивалентін аккредиттеуге берілген хаттың күні курсымен 
тексерген жон.

Орындаушы банкке ЛОРО банк имитент шотын аккредиттік 
есептерін тексеру барысында орындаушы банк барлық төлемдерді 
орындағанына көз жеткізу керек. Ол үшін ЛОРО жэне транзиттік 
экспортер клиенттің валюталық шотымен кұжаттары толық зерттелуі 
керек.

ЛОРО -  дан қаражат онда артылып калған кезде ғана толығымен 
шешіліп алынатынын ұмытпаған жөн. Сонымен қатар, онда қаражат 
жетіспеген жағдайда немесе толығымен болмаған жағдайда имитент 
банкіне орындаушы банкпен лимит шеңберіндегі овердрафты кредит 
ұсынуы мұмкін. Егер бұл жағдайда ЛОРО шотында қаражат жеткіліксіз 
болса, онда орындаушы банк шетел имитент банкіне аккредитивтеуге 
қаражат соммасын толықтыруды талап ретінде жібереді. Банк сомадан 
комиссия қаражатын орындаушы банк ұстайтынын көрсетеді, егер, 
аккредиттеу шартында келісілсе (бенефисар үшін шығынсыз).

Жабық аккредитивтік экспорттық кызметтер келесі жолмен 
қарастырылады. Эмитет банк (шетел банкі) аккредитив шыққан сэттен 
аккредитив шотының каражатын санап шығуға міндетті. Тексеру 
кұжаттарымен толык танысу арқылы басталады. Яғни, кіріс аккредитімен 
экспорттаушының толемі шетел банкінде қабылданған құжаттарды 
тексеру барысында, баланстык шот кандай екендігін, жабық есепке жэне 
орындаушы банкке түскенін толығымен кадағалау шарт.

Резидент емес, жабык каражаттарды алған жағдайда оған 
толыктандырылған (орындаушы) сомманы қайтаруға кепілдік 
береді.егерде экспорттаушы клиент, өзінің клиент міндеттерін толық 
атқармаған жағдайда мұндай кепілдіктің баланссыз есепте жүргізілетінін 
білген жөн.

Экспорттаушы клиентпен берілғен аккредитивтік ақынын дүрыс 
толык орындалуын кадағалау келесі жолдармен орындалады: шетелдік

%
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валюта жэне эквивалент теңгенің ҚР Үлттык банкі курсымен каражаттың 
клнент шотына аударылған күні бойынша.

Дэл сол уақытта, қызметке шығынның барлығы сай 
жүмсалғандығын немесе жүмсалмағандығын анықтау керек. Егерде, 
экспортаушы сомманы ашык толығымен жұмсамаған жағдайда, ол 
ясүмсалмаған каражатты банк имитентке қайтаруы тиіс жэне сол 
қызметтің шығынына қайтарылған қаражаттың өтелуі керек. 
Импортталған банктен аударылған каражаттар банкпен толык қадағалауда 
болуы тиіс. Оның ішінде, ҚР -ның территориясына негізделген, 
импортталған тауарға аударылған қаражат болуы керек.

Сол себептен, импортталған тауарлар аудиторлық тексеруде 
тексеріп көрсетілген еңбектер, аударылған сомма кіргізілген тауарлар 
жэне еңбектер қаражат жетпей қалмауы керек. Ал, бүл іс-шараны банктік 
аудару арқылы жасағанда, клиенттің берген арызынан бастап зерттеледе. 
Олардың дүрыс толтырылғандығы немесе толтырылмагандығы 
тексеріледі. Ол ең басты аударылым жолы шетел валютасының шетел 
банкіне аударылуын қадағалауы шарт.

Импорттық аударылым келісім шартында аударылымды растайтын 
резидент емес банктің каражат күжаты бар екендігіне көз жеткізу керек. 
Оларға мыналар жатады: контрактілар, келісімшарттар, импорт
тауарларды карастыратын еңбекақы. Жүкті кедендік декларациялар еркін 
колдануға арналған шығарылымдар бойынша сай толтырылған, кедендік 
декларациялар жүктің қабылданғандығын бекітетін күжат. Қойма 
қаражаттары орындалған жүмыс актісі, лоне көрсетілғен еңбектердің 
қүжаттары. Егерде осы конрактілер бойынша импортталатын тауар 
еңбектеріне қаражат толығымен немесе аванс ретінде төленген болса, 
онда паспорттарды тексеру барысында клиент авансты төлеген күннен 90 
күннің ішінде клиентке басқа еңбекакының жэне көрсетілген еңбек ақы 
қаражаттарының төленгенін растайтын қүжат керек.

Егерде клиент ол міндетін аткармайтын жағдайда, импорттаушы 
клиент ҚҚА -тан капитал козғалысына байланысты валюталык операция 
орындауына рүксатнама алады. Егер клиент импортер лицензияны 
уақытында корсетпесе, ондай жағдайда толықтырылған банк валюталық 
агент ретінде клиенттің сай келетін валюталық агент ретінде 
міндеттемісін орындағанын жариялап, сай келетін қүжатнама, капитал 
қозғалысына байланысты оның орнына санкция бойынша сай келетін 
штрафттардың барлығын толеу керек.

Егер импорттаушы бір сэтте экспорттаушы болса, ағымдағы ісаражат 
қалдығы калған болса немесе импорттаушы импорттық келісім-шарт 
бойынша кредит алынған болса,мүндай жағдайда толем акыны
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импорттаушының шотына ағымдағы валютасымен және келісім шартқа 
отырған ағымдағы банкімен орындалады. Егер импорттаушы сауданы ішкі 
нарықта ішкі валютамен орындаса,онда импортталған тауарды арнайы 
транзиттік валютасы бойынша орындайды,және дэл сол банкте 
шығындарды толтыруда, банктің аудару ісінде төлемдердің пайдасына 
есептеуде,мұндай аудармалар мына төменде нұсқалардың біреуімен 
орындалады:

а) аудармалы -банк төлемдерді аудармалы импорттаушының 
есебінен аударады, шетелдік банк-бенефиңар есебінен аударма жасайды;

э) аудармалы-банк жэне корреспандент банк төлем акыны 
аудармашы (импортердің) қаражатына орындайды;

б) аудармашы банк жэне корреспандент банк барлық шығындарды 
бенефиңардан отеп алады;

Импорт бойынша жэне инкассо формасында келесі жолдармен 
тексеріледі: өклетті банк инкасснрлік банк ретінде, шетел банк -
ремитетінің инкассалық банктер бұйрыкіарын орындап, клиентке 
импарттаушы комерңиялык кұжаттарын оның акңевтіне жэне төлеміне 
қарсы беріп отырады. Мұндай қызметтер кұжат төлемімен комиссиялық 
ұстамымен байланысты өтеді.

КепЬіденген аккредитивиен есеп айрысу импорт шешімдері келесі 
жолмен карастырылады: өклетті эмитент банк кепілденген акредитті оз 
импорттаушы клиентіне ашып, шетелдік акредитивтік валюта жэне 
теңгелік эквивалент (ҚР Үлттык банкінің курсымен) бойынша орындайды. 
Басты көнілді шетел банкімен ағымдағы транзиттен келген қркаттағы 
клиенттің валюталық шотында аккредитивті тиесілі сомманың жоқтығына 
болген жон, себебі мұндай жағдайларда төлемді гарант банк орындайды. 
Импорттаушы-клиент гарант -  банкпен төленген құжаттарын жол 
барысында, дүрыс төленғенін қадағалаудан баска, резерв соммасы банк 
есесіне пайда алып келгеніне де көз жеткізу шарт.

Банктік іс-тәжірибе жүмысында банк эмитенттері акредит орындауы 
мен қатарласып, валюталық кредиттік жол ашып жататыны да кездеседі. 
Мүндай жағдайда клиент -  импорттаушының шотында қаражат болмаған 
жағдайда, оған кредиттік жолда төленеді. жабық импорт акредитив 
шешімдер алуан түрлі, бірақ ол қай банк орындаушыеы екендігіне 
байланысты болып келеді. Мысалы, өклеттік банк -  эмитент немесе банк 
резидент емес. Екеуінде де валюталық сомма тапсырыс беруші клиенттің 
банк эмитентімен орындалады. Аккредитивтелген эмитент банк қаражаты 
клиенттің озінің валюталық қаражатымен немесе заң бойынша котракт 
бойынша ішкі нарыктан сатып алынған валюта бойынша, осы ағымда 
үсынылған шетелдік валютамен төлеуге мүмкіндігі бар. Сонғы ұсынылған
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ұсыныста, барлык креднттік келісім шарттар дұрыс толтырылғандығын 
дұрыс қадағалаған жөн. Одан баска, еғер де эмнтент банк бір сәтте 
орындаушы банкте болса, мұндай жағдайда құжаттар шетел банкімен 
алынған соң, акредитивтер төленіп жатқандығын тексеру кажет. Көлік 
құжаттары, коммерциялық шот, сақтандыру кұжаттары тексеріледі. Осы 
эр бір кұжаттардың дұрыс толтырылғандығы кадағаланады.

Сонында кұжаттардың дұрыс төленгені акреднтив жағына, комиссия 
мен банк есесіне клиенттен ұсталған кұжаттар бойынша бенефисар үшін 
шығынсыз програмасымен толық тексеріледі. Осылардың ішінде басты 
эмитент жұмсалмаған каражат болып табылады. Себебі ол каражат 
ағымдағы клиенттің валюталык шотына ауысуы тиіс. Еғер орындаушы 
банк реттінде шет ел банкі болса, онда акредиттивті сомма толығымен 
акредитивтік мерзіміне өтуі тиіс. Тексеру барысында резидент емес 
экспорттаушы оның адресіне ашык акредитивті колданбаған болса, 
мұндай жағдайда орындаушы банк эмитентке аударуы тиіс.

9.7 Валюталык операцияларды орындау барысында кездесетін 
кателіктер

Көп кателіктер, банктермен валюталык операцияны жасап жатқанда 
болады. Мысалға солардың шетелдік валютада болатын бірнеше 
кателіктерін карастыра өтейік:

Қайта бағалау жэне ашық валюталық ұстанымын енгізу операциясы: 
тұтынушының сұранысы бойынша сатып алу жэне сату валюталық 
кателіктер, тұтынушылардың валюталық шотын енгізу, тұтынушылардың 
экспорттық -  импорттык операциясы.

Қайта бағалау жэне ашык валюталық ұстанымдарды орындау 
қателіктері:

• банк шетел валютасына резидентің акциясын алғанда жоғары 
бағалап жіберу;

• шетелдік валютамен төленғен банк капиталына жоғарғы баға
беру;

• мемлекет ішіндегі валюталык ауысымның жоғары бағаланбауы;
« келешекке бөлінген шетелдік валютада табыс немесе шығынның 

жоғарғы бағалануын мүлдем орындалмауы;
• шетелдік валютамен алынғанда табыс шығыс пазициясының 

валюталық операңнясында күнді дұрыс қоймауы;
• конверңиялық келісімдік типтерің дұрыс анықталмауы сияқты 

қателіктер күнделікті кездесіп жатады;
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Конверциялык келісім-шарт тнптерінің дұрыс
орындалмауы;мысалыға валюталык келісім жасаған үшінші күні кате 
еңғізілғен күнге жатыстырады , себебі валютальщ келісімге дейін калған 
күн валютальщ келісім жасасқан мекемелердің бір демалыс күніне немесе 
мейрам күніне сәйкес келеді.

БВБ аркылы келісім-шарт жасасқан шетелдік валютаны сату 
барысында, биржаға орай сауда ауысады. Ал келісімдері толығымен 
ертеңгі күні қарастырады.

Категориялық конверциялық операциялар жасасканда банк шотында 
мүлдем теңгелік валюта жок келісімдер де жасалып жіберіледі. 
Түтынушылық сұранысы бойынша шетел валютасын еңгізу, сату жэне 
сатып алу кезіңдегі операциялык кателіктер. Клиентке ақшаны кайта 
аудару барысында, оның алдынғы арнайы валюталык транзиттік шотынан 
шығының тасымалдаған шотына қарай қайта олардың АТВШ емес 
транзиттік шотына ақша аударуы. Клиентпен сатылымға берілген 
экспорттьщ орындау барысында енгізілген нэтижелердің бүзылуы. 
Экспорттаушы клиенттің валютасын сатылымға қойғандығы келісімге 
еңгізілген келісім-шарттардың бүзылуы. Өз атынан өз валютасына сатып 
алу, біркелкі сауда сесссиясында сатылымға койылуы. Шетел валютасын 
сатып алу үлесінде реквизотордың болмауы,бірнеше шығу шарттардың 
күжат бойынша сәйкес келмеуі. ІВН бойынша резидент бүйрығымен, 
шетел балютасын сатьш алу барысында мағлүматтардың сэйкес келмеуі.

БВБ -  да сатып алынған қүжатты сатып алушы банкпен аудларылым 
жасауы. АТВШ -  да резидент клиентінің сатып алынған валютальщ 
корында жатқанын қарастырады, ішкі нарықта сатып алынған валютаның 
қайта шетелдік валютада заңсыз немесе күқық нормалары бойынша 
толықтырылган күкық негізінде емес, кайта аударылымдар жасау, 
шығындарды өтеу үшін АТВШ - дан алынған каржының резидент 
клиентінің корпарактивтік банк шотына аударылуы.

Экспорттык жэне импорттық кызметтер барысындағы кателіктер: 
эхспорттық кызмет барысында баланссыз шотиен берілген дүрыс, 
валюталык қадағалау кепілдікті заңсыз бағалауы, орындаушы банкте 
кепілденген акрдиттелген экспорттык шоттардың енбеуі , орындаушы 
банктерде экспорттык акредитгердің қолдану мерзімі өтіп кенткен 
мерзімдерді орындауы , жэне оларды өтіп кеткен мерзімінен байланысты 
заңсыз жабу жэне банк эмитентке орындаушы банкпен шоттың заңсыз 

.жабылғаның дүрыс хабарламауы.
Импорттьщ келісім шартта қажетті толық күжаттардың болмауы ; 

оларға жасалған толықгырылулар мен өзгертулер енгізілген қүжаттардың 
болмауы; жэне өзге де күжаттардың болмауы; оларға жасалған
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толықтырулар мен езгертулердің болмауы; және нмпорт бойынша 
аккредитивтік кұжаттардың толық болмауы. Мысалы: шетел банкімен 
жіберілген аккредитивтік тапсырмалар көшірмелері, аккредитивтің 
келісімдерінің жагдайларының өзгертуге клиенттердің үкімдері сияқты 
т .б .

Эмитент — банкте банк кепілдігімен ашьшған импорттык — 
аккредитивтер есебі жүргізілмейді.
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ТАҚЫРЫП 10. БАНКТІҢ ҚАРЖЫ НӘТИЖЕЛЕРІН 
АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ

10.1 Келер кезеңнің шығындары мен пайдасын тексеру

Аудиттің каржылык нэтижелерді тексерудің максаты болып банктегі 
пайда мен шығысты тексеру жэне таза пайданың бағасын белгілеп оларды 
қорлар құруға пайдалану.

Аудиттің негізі каржыльщ нэтнжелерін тексеру мақсатына мына 
төмендеғі тексерілімдер жатады:

• болашактағы мерзімнің пайдасы мен шығыны кіреді;
• пайда мен шығындар:
• каржылық нәтижелердің құрылымдарын дурыс тағайындап, 

оларды банк пайдасына дүрыс колдану;
• банк қорларын қолдану және құру.
Операцияны тексеру процедурасы банк пайдасын колданумен қатар 

қаржы нәтижесін қалыптастыру, сонымен қатар бухғалтерлік есепте 
бірнеше катар есептің болуы.

Тексеру барысындағы акпараттык құралдар болып: құрылайшылық 
кұжаттар, құрылтайшылар жиналысының хаттамалары, банктің ішкі 
пайдасын тексеру, келісім-шерттар орындалған жұмыстардың келісім- 
шарттары, пайда жэне шығынды көрсететін кұжаттар тізімі, төлемді 
айкындайтын кассалык кұжаттар.

Мұндай тексерулерді келесі жолдармен жүргізу кажет:
• Келер периодтың пайдасын дұрыс құрылуын анықтау;
• Келер периодтың шығынын дұрыс құрылуын анықтау;
• Келер периодтағы шығарып тасталынған пайданы ағымдағы 

пайдамен жатыстыру;
•  Келер периодтағы шығарылып тасталынған шығынды ағымдағы 

шығынмен жатыстыру.
Келер периодтағы пайда көзін дұрыс кұру ол үшін кредитке кіріс 

есебі жазылғанын банктің еңбек ақынын алдын ала төлеуі кіреді жэне 
тексеру барысында алдын ала жарты бағаны төлеу барысында оған салық 
бағасы қосылғанына көз жеткізуі керек.

Басты назарды тексеру барысында шаруашылық немесе баска да 
операцияларға бөлген жөн. Себебі банк клиентке көрсетілген еңбегіне 
уакыты келгенде клиент қаржыны аудармауы мүмкін жэне шығындар 
алдын ала төленген кезінде онда салык қайтаруға бар екендігіне, несиеге
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алған қарыздың толык сомасы кайтарылғанына және онда ҚҚС бағасында 
кірістірілгеніне көз жеткізу қажет.

Келер периодтың шығынын есептеудегі есепті период мынадай 
жағдайлар кезінде орындалады: шаруашалк толемге байланысты,
төлемнің банктегі мерзімі өтіп кеткен жағдайдагы, шығындардың келешек 
периодка жатыстырғанына көз жеткізу кажет.

10.2 Ағымдағы пайда мен шығындарды тексеру

Аудитта ағымдағы пайда мен шығынды аныктау барысында 
мынадай іс-әрекеттер колданылады:

• банктің ағымдағы шығыны;
• шетелдік валютамен келтірілген шығынды банктің есептерінде 

аныктау;
• банктң салык төлеумен байланысты болатын шығындарының 

пайдасының дұрыс кұрылуын аныктау;
• банктің ағымдағы пайдасы;
• шетелдік валютамен келтірілген пайданы аныктау;
• банктің ағымдағы пайдасын дұрыс анықтаң немесе кұру.
Банктің ағымдағы шығынын аныктауды банктің көрсететін

қызметтерінің өзіндің құнына әсерін қарастыруға болады. Олар: кассалық 
есеп, кредиттік-депозиттік, валюталық операциялар, кұнды қағаздармен 
және т.б. операциялардың сапасына байланысты тексерудің 
дұрысгығымен байпанысты. Себебі оларды орындау барысында 
шығындар болады. Осы операцияларды орындау барысында тек 
каржылық кұрылымға, яғни шығындардың дұрыс аныкталуына көңіл 
бөлген жон.

Банк ішінде көбінесе шығындарды администраторлық -  бақылаудан 
тұрады. Бірақ мұның шығыны аудит шеңберінде болады.

Басты назарды банк ішіндегі басқа шығындарға аудару кажет. Олар: 
меишік салығы, жер телім салығы, транспорттық құралдар иелерінің 
төлейтін салығы, автомобильді жолдарды пайдалану салығы жэне т.б. 
банктің өзіндік құнына әсер етуші салықтар және жиындар.

Шетелдік валютамен болған шығынды аныктауда түрлі шығын 
баптары колданылады; валюталық несиелермен, депозиттерге төленген 
пайыздар, шетелдік валютада қүнды қағазды шығаруға кеткен шығындар, 
ішкі халықаралық валюталық орталықтағы комиссиялар, басқа да 
ағымдағы шығындар шетел валютамен төлегендер жатады. Жэне шетелдік 
валютамен төленген шығындар немесе пайыздар ҚР ¥ Б  курсымен бірдей 
болып алынады.
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Басты назарды банктің есебінен жұмсалатын іс-сапарларға, 
компенсацияларга жэне банк жұмысшыларының жұмыс бабымен жеке 
жеңіл көлігін қолданғандарға және жарнамаларға кеткен шығындарға 
аудару қажет. Мұндай шығындарды тексеру барысында, шығындар 
банктің әзіндік кұнына байланысты екеніне жэне олар заңды нормалар 
жэне нормативтер көрсеткіштерғе неғізделген жэне бекітілген 
нормативтерге сэйкес болуы тиіс. Жоғарғы нормативтік шығындардың 
барлығын анлитикалық позицияға жатыстырады.жэне банктің салықтық 
қызметімен жэне мемлекттік бюджеттік емес қорға келтірілген штафтық 
санкцияларга аналитикалық позицияға жатады.

Мұндай қателіктер қатарына:
Бюджет есебінің бұзылуы, бюджеттік төлемді өз уақытымен 

аудармауы, пруденциалдық нормалардың бұзылуы, резервтік 
міндеттеменің тэртібінің бұзылуы т.б аналогтық қателіктер жатады жэне 
т.б. басты назарды каржы жэне соның молшерінің анықтау жолына болген 
жөн.

Банктің агымдағы пайдасын анықтауда немесе тексеруде банктік 
еңбектерді қарастыруға болады. Мысалы олар: кассалык есеп-кисап, 
кредиттік-депозиттік, волюталық операциялар құнды қағаз т.б 
операциялық кужаттар кіреді жэне жыл соңында еткен жылдың 
шығындарының калмағанын аныктау. Мұндай жағдайлар көбнесе 
тексеруші банк өз бетімен шығын корсеткенін жоғарылатқанда пайда 
болады.

Шетелдік валютамен болған пайданы аныктауда түрлі кіріс 
баптарын қолданылады. Олар валюталық кредиттермен депозиттерге 
теленғен пайыздар жэне шетелдік валютада номірленғен құнды қағаз 
енгізудегі пайдалар.

10.3 Қаржылық нәтижелердін қалыптасуын және банк 
пайдасының бөлінуінің дұрыстығын тексеру

Қаржылық нэтижелердің қарастыруын жэне банк пайдасының 
болінуінің дұрыстығын анықтауда келесілерді тексереді:

• Есеп жылындағы пайданың (зиянның) дұрыс қалыптасуы;
• Банк пайдасын колдану тэртібін сактау;
• Банк пайдасын бөлудеғі тәртіпті сақтау.

Есеп жылындағы пайданың (зиянның) дұрыстығын қадағалаудағы мақсат 
жыл бойындағы қаржының нэтижесі дұрыс есептелгендігіне көз жеткізу 
болып табылады. Тексеру барысында коңіл аударатын жайт, жылдың 
қаржылық қорытындысы кіріс жэне шығыс счеттарын жабу нэтижелері 
бойынша анықталады. Есепті мерзімнің табыс пен шығысын қаржы
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нәтижесіне мезгілімен жіберіп отыру банктің есеп саясатында аныкталып, 
эр тоқсанда бір реттен кем болмауы тиіс.

Филиалдары бар банктерді тексеру барысында олардың пайда 
немесе зиян нәтижемен жылды қортындылап шыққанын кеңінен 
қарастыруы қажет.

Егер жылдың қаржы нэтижесі бойынша баланста зиян болса, оны 
жабу көздері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 
анықталады.

Пайданың дұрыс болуін тексеру барысында банктің ішкі тэртібімен 
танысу арқылы есеп саясатында пайданы бөлудің кандай жолы 
кабылданған жэне оның кезектілігі.

Осындай белгілеу бір біркалыпты жұмыс істейтін банктерде есеп 
ұғымы калыптасқан, квартал сайын міндетті төлемнен калған баланстық 
кірісті қарастырады, ол кеңестің шешімі бойынша жылдық қорытынды 
есеп жиналысында бекітіледі.

Қаржы көрсеткіші жэне банк қорын құрастыру кезінде банктің 
жіберетін қателіктерін келесі топтарға бөліп карастыруға болаы.

• «болашақ кезеңғе жэне басқа кызметтерге кіріс» аналитикалық 
есебі жүргізілмейді;

• болашақ кезең есеп кірісі дебиторлық қарыз есебінде 
корсетілмейді, банк тарапынан клиенттерге көрсетілген қызметке олардың 
қайтару уақытысы көрсетілмейді, бірақ қаржы қүралы төленбеген жэне 
уақытысы өткен дебиторлык қарыз бухгалтерлік есептің корсетілмеуі;

• бухгалтерлік есеп кызметінде кіріс болігінің жойылуы өз 
уақытысында көрсетілмеуі;

® кріс қүжатында қателіктер орын алады;
• салықтан түсетін салық базасын жоғарылататын жэне 

жоғарылатпайтын бөлек кіріс есебінің жүргізілмеуі.
«Басқа кызметтерге болашақ кезең шығыны» аналитикалық есебі 

жүргізілмейді және түрлі шығын түріне эр келісім-шартта жүргізіледі; 
алдын ала төлем жүргізілген есеп кезеңінде шығын болігін жою қызметі 
бухгалтерлік уақытылы көрсетілмеуі жэне аванстық толемге қатысты 
сомма шығыны уақытылы жойылмайды.

Салық томендетілген жэне төмендетілмеген иайдасы салық салу 
базасына банк шығыны есебі жүргізілмейді.
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ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1. Аудитордың негізгі максаты:
A) Қаржылык есеп берудің дурыстығын анықтау
B) Шаруашылык жүргізуші субъект кызметкерлерінің қателерін 
табу
C) Табыс табу
О) Кэсіпорын мен мемлекеттің экономикалык қызығушылыктары- 

ның өзара байланысы 
Е) Қателіктер мен кемшіліктерді табу

2.ҚР-Н аудиторлық кызмет жөніндегі заңы кашан бекітілді:
A) 20 караша 1998 ж
B) 20 қараша 1997 ж
C) 1 желтоксан 1998 ж 
О) 1 желтоқсан 1997 ж 
Е) 1 мамыр 1994 ж

3. Алғаш рет тәуелсіз аудиторлар пайда болды:
A) XIX ғасырда Европаның акционерлік компанияларында
B) Осы ғасырдың басында Батыс Европа елдерінде
C) Осы ғасырдың басында АҚШ-тың ірі компанияларында 
Б) Осы ғасырда ¥лыбританияда
Е) Барлық жауап дүрыс емес

4. Аудиттің пайда болуымен байланысты:
A) Әкімшілік пен капитал иелері арасындағы мүдделердің бөлінуіне
B) Кәсіпорындардың жиі банкротка үшырауына
C) Бухгалтерлердің берген есептерінің сенімсіздігіне 
Б) Экономиканың жедел дамуына
Е) Ірі акционерлік компаниялардың күйреуіне

5. Алғашкы кезде аудиторға қойылған негізгі талаптар:
A) Адалдық пен тәуелсіздік
B) Жасы 35-тен жоғары болу
C) Тәуелсіз аудитор болуға лицензияның болуы 
Б) Кемінде 7 жылдык жүмыс тәжірибесі
Е) Бухгалтерлік есепті жақсы білу

6. Ішкі аудиттің қызмет түрі:

%
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A) Аткарушы қызмет
B) Кәсіпкерлік қызмет
C) Коммерциялык кызмет
О) Қаржылык-шаруашылык қызмет 
Е) Банктік қызмет

7. Сырткы аудиторлык кызмет үшін ақы төлеу:
A) Келісім шартпен аныкталады
B) Штаттык кесте бойынша есептеледі
C) Мемлекетпен бекітіледі
Б) Жеке ставкалары мен тарифтары бойынша аудитор аныктайды 
Е) Кәсіпорын басшылығынын шешімімен аныкталады

8. Аудиторлар мен аудиторлык фирмалардын материалдық 
жауапкершілігі қай кұжатта аныкталады:

A) Келісім-шартта
B) Тапсырыс беруші мен аудитордын ауызша келісімінде
C) Аудитордын жазбаша колхатында 
Б ) Аудиторлык тексеру актісінде
Е) Аудит багдарламасында сактандыру есебінен

9. Он аудиторлык корытынды:
A) Кәсіпорыннын каржылық есеп беруі онын каржылык жағдайын 

негізінен дұрыс бейнелейтінін растайды
B) Аз ғана шектеулермен қаржылық есеп берудін шынайылығын 

растайды
C) Барлык жауап дұрыс
Б) Мэліметтік тәуекелдін төменгі денгейін растамайды 
Е) Мәліметтік тәуекелдін төменгі денгейін растайды

10. Аудиторлык кызметке акы толеумен байланысты шығындар 
жаткызылады:

A) Коммерциялық шығындарга жаткызылады
B) Шаруашылык жургізуші субъектімен өнімнін өзіндік құнына 

жаткызылады
C) Аудитормен озіндік күнга енетін шығындарга жаткызылады 
О) Есептен шыгарылатын, отелетін шығындарга жаткызылады 
Е) Барлык жауап дұрыс емес
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11. Аудит -  бұл:
A) Компаниялардың каржылык есеп беруі
B) Компаниялардын бухгалтерлік есебі мен есеп беруі
C) Компаниялардын касіпкерлік кызметі
Г)) Есеп айырысу, толем кұжаттары мен салык декларациясы 
Е) Компаниялардын аудиторлык кызметі

12. Аудит бұл:
A) Бухгалтерлік есепті жургізу тэртібін тексеру негізінде 

кэсіпорынның каржылык есеп беруіне тэуелсіз экспертиза
B) Бухгалтерлік есепті калпына келтіру
C) Компаниялар түралы заң эрекетіне бағынышты фирмаларды 

тексеру
О) Мемлекеттік органдарга кажетті кәсіпорын кызметінін нэтижесі 

жөніндегі тэуелсіз экспертиза
Е) Барлык жауап дұрыс емес

13. Ішкі аудит субъектілері:
A) Кэсіпорын басшылыгынын карамагындагы кызметкерлер
B) Сэйкес аттестаты мен лицензиясы бар тэуелсіз эксперттер
C) Аудиторлар мен аудиторлык фирмалар 
Б) Шаруашылык жургізуші субъектілер 
Е) Шаруашылық субьектісі

14. Сырткы аудит кезінде есеп береді:
A) Клиент алдында (талдамалык бөлім)
B) Мемлекеттік органдар алдында (корытынды бөлім)
C) Кәсіпорын басшылыгы алдында
II) Үшінші түлга алдында
Е) Акпионерлер алдында

15. Аудит дамуынын екінші кезені сипатталады:
A) Ішкі бакылау сүрактарына коніл аударумен
B) Тексеру жургізу немесе кенес беру кезінде мүмкін болатын 

тәуекелмен
C) Аудиторлардын өз кызметіне акы алу мүдделерімен 
О) Бүкіл бухгалтерлік есеп беруді тексерумен
Е) Барлык жауабы дүрыс
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16. Аудиторлардын аттестациясын жүзеге асырады:
A) Квалификациялык комиссия
B) Салык палатасы
C) Каржы министрлігі 
О) Аудиторлар палатасы
Е) Бухгалтерлер ассоциациясы

17. Квалификациялык куэліктің берілу мерзімі:
A) 3 жыл
B) 2 жыл
C) 5 жыл 
О) 1 жыл 
Е) 7 жыл

18. Ішкі аудит міндеттері аныкталады:
A) Баскарма кажеттіліктеріне негізделе отырып, басшылыкпен
B) Аудит бойынша зандылыктармен
C) Аудиторлык тексеру жургізу келісім шартымен
В) Тексеруді жүргізетін аудиторлармен
Е) Барлык жауап дүрыс

19. Аудиторлык кызмет -  бүл:
A) Барлык жауап дүрыс
B) Информациялык тәуекел денгейін томендету бойынша кызмет
C) Информациялык нарыкпен байланысты коммерциялык қызмет
В) Қаржылык информациянын растығын аныктайтын кызмет
Е) Кәсіпорыннын есебін калпына келтірудегі білікті бухгалтердін 

кызметі

20. Аудиторлык кызмет дамуынын бірінші кезеңінін сипаты:
A) Белгіленген акшалай операцияларды растайтын қүжаттарды 

тексеру
B) Бүкіл бухгалтерлік есеп беруді тексеру
C) Бухгалтерлік есеп берудегі шаруашылык операциялардын дүрыс 

топталуын тексеру
В) Мәліметтік тэуекелді төмендету 
Е) Ішкі бақылауға көңіл бөлу

21. Аудиторлык фирманын басшысы бола алады:
А) Тек кана аудитор
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B) Бухгалтер-эксперт
C) Білікті бухгалтер
О) Жоғары білімді, экономикалык жұмыс тәжірибесі бар тұлға 
Е) Енбек стажы 5 жылдан жоғары бухгалтер

22. Ішкі аудит -  бұл:
A) Баскарушылык бақылау әлементі
B) Сырткы аудиттін әлементі
C) Мемлекеттік бакылау әлементі
О) Кэсіпорыннын каржылык-шаруашылык кызметінін әлементі 
Е) Салыктык бакылау әлементі

23. Аудит субъектілері болып табылады:
A) Аудиторлар мен аудиторлык фирмалар
B) Занды жэне жеке тұлгалар
C) Кәсіпорын қызметкері
Б) Шаруашылык жүргізуші субъектілер-фирмалар 
Е) Барлык жауап дұрыс емес

24. Аудиторлык фирманын негізгі қызмет түрі:
A) Барлык жауап дұрыс
B) Бухгалтерлік есеп жүргізу: ұйымдастыру жэне калпына келтіру
C) Бухгалтерлік есеп пен есеп берудін шынайлығын тексеру
В) Кәсіпорыннын каржылык-шаруашылык қызметін талдау
Е) Қаржылык, салык, банк т.б. зандылыктардың сұрактары бойынша 

кенес беру

25. Аудиторлык қызмет -  бұл:
A) Бухгалтерлік есептерді тәуелсіз тексеруді жүзеге асыру бойынша 

аудитордын кәсіпкерлік кызметі
B) Қаржылык шаруашылык кызметтін жэне есептін кабылданған 

стандарттарға сэйкестігін талдау
C) Экономикалык субъектілердін активтері мен пассивтерін бағалау 
П) Есеп, каржы, салык және талдау сұрактары бойынша кенестік

кызмет
Е) Барлык жауап дұрыс емес

26. Аудиторлык фнрмалар күрыла алмайды:
A) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізінде
B) Жабык түрдегі акционерлік когам негізінде
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С) Кез-келген меншік формасы негізінде 
О) Ашык түрдегі акционерлік когам негізінде 
Е) Баскару мен бакылаудың мемлекеттік органы

27. Сырткы аудит жүргізудегі өзара катынастар:
A) Тәуелсіздік, тен қүкылы әріптестік
B) Мемлекеттік органдар алдында есеп-беру
C) Кэсіпорын басшылыгына багыну 
Б) Мемлекетпен белгіленеді
Е) Аудитормен белгіленеді

28. Ішкі аудит кезінде есеп береді:
A) Басшылык алдында
B) Клиенттер мен үшінші түлгалар алдында
C) Мемлекеттік органдар алдында 
О) Аудиторлар палатасы алдында 
Е) Аудиторлык фирма алдында

29. Аудиторлык фирмаға аудиторлык кызметті жүзеге асыруға 
рүксат етіледі, егер онда жумыс істесе:

A) Ен болмаганда бір аудитор
B) Жоғары білімі бар кемінде екі маман
C) Лицензиясы бар аудиторлар ғана
О) Лицензиясы бар екі аудитордан кем емес 
Е) Барлык жауаитар дүрыс емес

30. ҚР субъектілерінін бухгалтерлік (каржылык) есеп берулеріне 
кандай есеп беру кірмейді:

A) Кэсіпорын шығындары туралы есеп беру
B) Қаржы-шаруашылык кызметінін нэтижесі туралы есеп беру
C) Акша каражаттарынын қозғалысы туралы есеп беру 
О) Түсініктеме кағазы
Е) Баланс

31. Қаржылык есеп беруді откізу мерзімі:
A) 31 желтоқсан
B )31 қантар
C) 28 ақпан 
Б) 30 сәуір 
Е) 31 мамыр
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32. Барлык экономикалык субъектілер үшін есепті жыл кезені болып 
есептеледі:

A) 1 каңтардан 31 желтоксанға дейін
B) 31 каңтардан 31 желтоксанға дейін
C) 1 каңтардан келесі жылдын 1 каңтарына дейін 
О) Өндірістік ңикл
Е) 1 каңтардан 1 сәуірге дейін

33. Тексеру кезінде бухгалтерлік күжаттарда кате жазулар 
аныкталса, оларды келесі әдіспен түзейді:

A) Түзету
B) Сторно
C) Қосымша жазумен
Г)) Жауаптардын барлыгы дүрыс 
Е) Жауаптардын барлыгы дұрыс емес

34. Аудитордын кұжаттары келесі үлгіде шартты топтастырылады:
A) Клиенттін құжаттары көшірмелері, аудитормен құрастырылған 

кұжаттар, тексеру бойынша клиентпен
B) Тексеру барысында қүрастырылған құжаттар
C) Актілер, хаттамалар
Г)) Записка, үзінді, байланыс 
Е) Жауаптардын барлығы дұрыс емес

35. Тексеру тандамалы түрде жүргізілетін аудит түрі:
A) Тәуекелділікке негізделген аудит
B) Дәлелдемелі аудит
C) Ішкі аудит
О) Сырткы аудит
Е) Жауаптардын барлыгы дұрыс емес

36. Аудит -  бүл ... .қызмет:
A) Кәсіпкерлік
B) Мемлекеттік
C) Коммерциялық
О) Конфиденциалды
Е) Барлык жауабы дұрыс
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37. Квалификациялык белгісі бойынша....аудитті болуге болады:
A) Сырткы жэне ішкі
B) Міндетті жэне бастамашылык
C) Жалпы және мамандандырылған 
О) Бастапкы жэне келісілген
Е) Операциялык,сәйкестік

38. Есеп берудін мазмұны үшін жауапкершілік артылады:
A) Бас бухгалтерге
B) Вице-президентке
C) Басшыға
0 ) Директорға
Е) Бас бухгалтердін орынбасарына

39. Клиенттін каржылык есеп беруі туралы корытындынын мазмүны 
үшін жауапкершілік артылады:

A) Аудиторға
B) Тапсырыс беруші кәсіпорынға
C) Аудитордын көмекшісіне
1)) Аудиторлык фнрмаға 
Е) Клиентке

40. Сырткы аудит ... негізінде жургізіледі:
A) Келісім- шарт
B) ¥сыныс хаты
C)Бүйрық
О) Ауызша келісім 
Е) Бекітілген кесте

41. Аудит жүзеге асыру кезені бойынша келесідей болінеді:
A) Бастапкы жэне келісілген
B) Ішкі жэне сырткы
C) Жалпы
Б) Міндетті жэне ерікті 
Е) Жауаптар дүрыс емес

42. Аудит масштабынын біршама шектелген кезінде аудиторлык 
корытындынын кандай түрін күру кажетті:

A) Қорытындыдан бас тарту
B) Шартты он
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С) Теріс 
Б) Он
Е) Барлык жауаптар дұрыс емес

43. Кайсы құжаттын ресми статусы бар:
A) Аудиторлык корытынды
B) Аудиторлык тексеру актісі
C) Аудитордын жұмыс кұжаттары 
П) Қарама-карсы тексеру актілері 
Е) Барлык жауаптар дұрыс

44. Әдетте клиенттің кестесі бойынша... .аудит жүргізіледі:
A) Бастамашылык
B) Міндетті
C) Бастапкы 
О) Келісілген
Е) Барлык жауаптар дүрыс

45. Кәсіпорын жетекшісіне 40-50 есе минималды есеп көрсеткіші
мөлшеріндегі айыипүл.....аудитті жүргізген кезде салынады:

A) Міндетті
B) Инициативті
C) Бастапкы
0) Келісілген 
Е) Салынбайды

46. Аудиттің даму тарихы... .сатыдан өтті:
A) 3
B) 2
C)1 
Б)4 
Е)5

47. Күжат айналымынын графигін жасау бухгалтерлік қызмет 
күрылымын калыптастыру, есеп саясатын аныктау, бухгалтерлік есеп 
формасын тандау аудиттін келесі кызметіне жаткызылады:

A) Бухгалтерлік есеп койылымы
B) Бухгалтерлік есепті кайта куру
C) Бухгалтерлік есепті енгізу
1)) Кенес беру
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Е) Барлык жауапхар дурыс

48. Есеп мэліметтерінін көлеміне байланысты субъект бухгалтерлік 
есепті ұйымдастырады:

A) Барлык жауаптар дурыс
B) Бухгалтерлік қызмет болмаган жағдайда бухгалтермен
C) Келісім шарт негізінде бухгалтермен немесе мамандандырылган 

бухгалтерлік фирмамен
0 ) Жетекшінін өзімен жүргізіледі
Е) Бас бухгалтер баскаратын күрылымдык бөлім ретінде

49. Аудиттін принциптері:
A) Барлык жауаптар дүрыс
B) Моралді жэне әстетикалык
C) Этикалык жэне моралды
1)) Санды жэне сапалык 
Е) Этикалык жэне кәсіби

50. Эксперт келесі сүрактар бойынша шакырылуы мүмкін:
A) Барлык жауаптар дүрыс
B) ¥зак мерзімді келісім шарттар бойынша жүмыстарды бағалау

үшін
C) ТМК бағалау үшін
[’)) Зандылыктардын геологиялык аныктамасы үшін 
Е) Негізгі күралдарды бағалау үшін

51. Клиенттін каржылык жағдайын талдау келесі мәліметтер 
бойынша жүргізіледі:

A) N 1,2,3 үлгілі каржылык есеп беруден
B) Бухгалтерлік есеп
C) Статистикалык есеп беру 
Б ) N 1 үлгідегі баланстан 
Е) Оперативті есеп

52. Аудитордын корытындысында көрсетіледі:
A) Қаржылык есептін сенімділігі жайлы аудитордын ойы
B) Қаржылык жағдайын талдау
C) Аудитордын есебі 
О) Клнентке
Е) Барлык жауаптар дүрыс
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53. Клиентке аудиторлык корытындыны ұсынған кезде кажет:
A) Барлык жауаптар дұрыс
B) Оған кол кою
C) Жұмыстын біткені жайлы хабарландыру
О) Қорытындынын кошірмесін алғаны жайлы колхат алу 
Е) Актісін кұру, оны тапсыру

54. Кәсіпорындағы кассалык операциялардын ұйымдастырылуына 
жауап береді:

A) Басшы
B) Бас бухғалтер
C) Басшынын орынбасары
В) Аға бухғалтер
Е) Кассир

55. Бірнеше рет төлем сапалы аудиторлык тексеруді жүргізген 
жағдайда немесе аудиторлык қызмет көрсеткенде аудиторға колданылуы 
мүмкін:

A) Лицензиясын өз күшін жояды
B) Зияндардын орнын толтырады
C) Айыппұл салады
О) Моралды жэне материалды шығындар 
Е) Барлык жауаптар дұрыс емес

56. “Аудитор” термині келесі түсінікті білдіреді:
A) Тындаушы
B) Тексеруші
C) Растаушы 
О) Бакылаушы 
Е) Кенес беруші

57. Аудиттін негізгі максаты:
A) Қаржылык есеп берудін шынайылығын аныктау
B) Мемлекет пен кәсіпорыннын экономикалык мүдделерінін өзара 

байланысы
C) Шаруашылык етуші субъект персоналынын катесін аныктау
В) Клиенттін каржылык кызметін жаксарту бойынша ұсыныстар

ондеу
Е) Мәліметті пайдаланушылардын кажеттілігін канағаттандыру
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58. Аудиттін аткаратын кызметтеріне кайсысы жаткызылмайды:
A) ¥йымдастыру
B) Эксперттік
C) Кенес беру 
О) Өндірістік 
Е) Талдамалык

59. Құжаттык тексеру тәсілдері:
A) Барлык жауап дұрыс
B) Тандамалык
C) Арифметикалык 
[)) Логикалык
Е) Формальды

60. Аудит кызметінін максаты кай кұжатта аныкталады:
A) КР аудиторлык қызмет жөніндегі зан
B) Аудиторлык қызмет көрсету жөніндегі келісім-шарт
C) ҚР аудиторларынын этикалык кодексі 
Г)) Аудит стандарттары
Е) ”Бухгалтерлік есеп жөнінде

61. Тәуекелге негізделетін аудит:
A) Субъект кызметіндегі “дагдарыстык нұктелерді” тексеру
B) Клиенттін каржылык-шаруашылык қызметіне жүйелі ынгай
C) Субъект кұжаттарын растау жэне талдау 
Г)) Аудиторлык дэлелдер жинау
Е) Жүзеге асырылган шаруашылык операцияларынын койылган 

максатка сэйкестігін аныктау

62. Аудитті жүзеге асыру кезінде аудитор корғайды:
A) Клиент пен мемлекет мүддесін
B) Аудиторлык фирма мүддесін
C) Клиент мүддесін 
Г)) Мемлекет мүддесін 
Е) Қоғам мүддесі

63. Зан талаптары бойынша аудиттін жіктелуі:
A) Бастамашылык, міндетті
B) Ішкі, сырткы
C) Толык, міндетті
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ГЗ) Бастапкы, келісілген 
Е) Баскарушылык, шаруашылык

64. Ішкі жэне сырткы аудитка ортак әлемент:
A) Әдістері
B) Біліктілік
C) Максат 
13) Есеп беру 
Е)Объект

65. Кәсіпкой аудитордын максатка жетуін камтамасыз етпейтін 
принции:

A) Қомиромисс
B) Объективтілік
C) Адалдык
О) Кэсіби біліктілік 
Е) Қршялылык

66. Аудиторлык корытындынын барлык пайдаланушылар үшін ашык 
бөлімі:

A) Қорытынды
B) Талдамалык
C) Кіріспе 
П) Адрестік 
Е) Негізгі

67. Материалды активтерді, кұжаттардағы жазуларды зерттеуге 
негізделетін аудиторлык дәлелдер жинау процедурасы:

A) Зерттеу
B) Бакылау
C) Есептеу
В) Талдамалык процедура 
Е) Растау

68. Аудитордын алатын дәлелдері келесідей болады:
A) Тікелей жэне жанама
B) Есептік жэне есептік емес
C) Тиянакты жэне багыттык
В) Бастапкы жэне жиынтык 
Е) Ресми жэне ресми емес
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69. Дәлелдемелік денгейі неғұрлым төмен кужаттар:
A) Аныктамалар, баяндамалар
B) Жиынтык
C) Бастапкы
] )) Талдамалык 
Е) Синтетикалык

70. Келесі сойлемді толыктырыныз: Аудитордын ар түрлі көздерден
алынатын мәліметтері.......және......дәлелдемелер деп болінеді:

A) Тікелей, жанама
B) Ресми, ресмн емес
C) Жанама, бағыттык
Б) Материалды, катысты 
Е) Бастапкы, жиынтык

71. Дәлелдеу манызы бойынша кұжаттар жіктеледі:
A) Бастапкы, жиынтык, ресми емес, көмекші
B) Тиянакты, шартты -  дэл, актау
C) Аткарушы, рүксаттык
О) Ішкі, сырткы
Е) Аныктамалык, мәліметтік

72. Шоттар корреспонденциясын кұрастырудағы кателерді аныктау 
жэне түзету аудиттін кай қызметіне жаткызылады:

A) Өндірістік
B) Талдамалык
C) Консалтингтік
О) Эксперттік
Е) Барлық жауаптар дұрыс

73. Аудиттін кай кезенінде ауднторлык процедуралар жүзеге 
асырылады:

A) Аудитордын есеп беруі
B) Жүйелі зерттеу
C) Жоспарлау
Б) Аудитті орындау 
Е) Алдын-ала танысу
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74. Аудит жүргізу алдында толтырылатын және аудитор мен 
клиенттін өзара катынасын аныктайтын кұжат:

A) Келісім-шарт
B) Аудит жоспары
C) Міндеттеме-хат 
Г)) Репрезентация-хат 
Е) Акт

75. Аудиттін келесі типтері болады:
A) Барлык жауабы дұрыс
B) Міндетті, бастамашылык
C) Ішкі,сырткы
Э) Бастапкы, келісімдік 
Е) Жалпы, мамандандырылған

76. Аудиттің тарихи отаны:
A) Англия
B) Г ермания
C) Франция
I)) Швейцария 
Е) Қазақстан

77. Аудиттін даму тарихы неше кезеннен түрады:
A )3 кезен
B )4 кезен
C )2 кезен
О) 5 кезен 
Е) I кезен

78. Аудиттін міндеті:
A) Есеп берулердін шынайылығын растау
B) Объективті шешім кабылдау үшін кажетті мәлімет жинау жэне 

бағалау
C) Жүзеге асырылып жаткан операциялардын занға сәйкестігін және 

субъект жүмысшылары тарапынан үрлау фактілерін аныктау
Б ) Клиент меншігінін өсуі мен нығаюына ыкпал ету 
Е) Аудитордын кәсіби біліктілігін жоғарылату әдістерін өндеу



79. Шаруашылык етуші субъект қызметінін әкімшілік бекіткен 
ережелерге сэйкестігін аныктау кай аудиттін максаты:

A) Ішкі
B) Сырткы
C) Сәйкестік
I)) Операцнялык
Е) Міндетті

80. Ауднттін кай түрі үшін объектісі шаруашылык етуші субъекттін 
есеп жүргізу жүйесі жэне есеп беруі болып табылады:

A) Сырткы
B) Ерікті
C) Бастапкы
Г)) Бастамашылык
Е) Ішкі

81. Сырткы аудит кезінде аудиторлык дәлел алу үшін 
пайдаланбайтын процедура:

A) Жедел бакылау
B) Бакылау
C) Есептеу
ГЗ) Зерттеу
Е) Сурак-жауап алу

82. Аудиторлык тэуекел компоненттерінін өзара байланысы:
A) Шаруашылык ішілік тәуекел “х” бакылау тэуекелі “х” аныктай 

алмау тәуекелі
B) Шаруашылык ішілік тәуекел бакылау тәуекелі аныктай 

алмау тэуекелі
C) Шаруашылык ішілік тэуекел “+” бакылау тәуекелі “+” аныктай 

алмау тәуекелі
I)) Шаруашылык ішілік тэуекел “+” бакылау тэуекелі “х” аныктай 

алмау тэуекелі
Е) Шаруашылык ішілік тәуекел “+” бакылау тэуекелі “-” аныктай 

алмау тәуекелі

83. Ауднт стандарттары дегеніміз:
A) Аудиторлык процедураларды жургізудін негізгі ережелері
B) Материалды үсыну, орналастыру үлгісіне катысты негізгі 

ережелер
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С) Құжаттарды, шаруашылык операцияларын занға, ішкі бакылау 
ережелеріне еәйкестігін тексеру

В) Шаруашылык етуші субъекттін тексеруін камтамасыз ететін 
аудитордын іс-арекетінін жиынтығы 

Е) Барлык жауап дұрыс емес

84. Аудиторлык дәлелдер неге негізделеді?
A) Тексеру процедуралары
B) Жүйелі талдау
C) Тесттер
О) Аналогиялар
Е) Барлык жауап дүрыс емес

85. Аудиттін кай кезенінде қүжат айналымы зерттеледі:
A) Жуйелі зерттеу
B) Жалпы зерттеу
C) Алдын-ала танысу 
О) Аудитті орындау 
Е) Жоспарлау

86. Репрезентация -  хат дегеніміз:
A) Клиенттін суранысы бойынша аудитор беретін ерекше үлгідегі 

есеп беру
B) Аудитордын акімшілікке жазбаша түрде мәлімет беру жоніндегі 

ундеуі
C) Аудитордын хабары бар адамдардан жауап алуы
О) Аудитор мен клиент арасында келісілген ироцедуралар 
Е) Қолданылмайды

87. Кәсіпорын персоналыныц жүмыс уакытын пайдалануынын 
жедел есебінін мэліметі келесіге жаткызылады:

A) Бастапқы
B) Бағыттық
C) Тиянақты
О) Ақтаушы 
Е) Визуальды

88. Сырткы аудиттін негізгі объектісі:
A) Есеп жургізу жэне есеп беру жүйесі
B) Баскару міндеттерін шешу
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С) Клиент басшылығымен аныкталады
I)) Занмен аныкталады 
Е) Келісім-шарт бойынша

89. Аудиттін манызды принципі:
A) Тәуелсіздік
B) Объектнвтілік
C) Адалдык
Г)) Кэсіби біліктілік 
Е) Кұпиялылык

90. Ішкі аудиттін сырткыдан негізгі айырмашылығы:
A) Тәуелсіздігі
B) Жүргізу масштабы
C) Әдістері мен тэсілдері 
Г)) Біліктілік талаптары 
Е) Есеп беруі

91. Аудит келесі пәндермен неғүрлым тығыз байланыста болады:
A) Бухгалтерлік есеп
B) Жоғаргы математика
C) Есептеу техникасы жэне информатика 
Б) Экономикалык теория
Е) Статистика

92. Аудиторлык корытындынын келесі варианттары болады:
A) Он, шартты-он, бас тарту, теріс
B) Он, тері
C) Он, шартты-он, теріс, шартты-теріс 
Г)) Барлык жауап дүрыс емес
Е) Барлык жауабы дүрыс

93. Аудиттін кай көзінде аудитторлык процедуралардын сипаты, 
мерзімі жэне көлемі аныкталады:

A) Алдын ала зерттеу
B) Жүйелі зерттеу
C) Аудитті орындау
I)) Жалпы зерттеу
Е) Аудитті жоспарлау



94. Ерікті аудиторлык тексеру жүргізуге келісім-шарт келесі 
катынастарды белгілейтін ресми кұжат болып табылады:

A) Клиент-аудитор
B) Клиент-мемлекет
C) Аудитор - үшінші түлға 
О) Аудитор мемлекет
Е) Барлык жауабы дүрыс

95. Сырткы аудиторлык дәлелдеме бүл:
A) Үшінші түлғадан алынған мәлімет
B) Клиенттен алынған мэлімет
C) Клиенттен алынған жэне сырткы көзбен расталған мәлімет 
О) Тексеруге дейін аудиторлык дайындалған мәліметі
Е) Банктен алынған мәлімет

96. Аудит стандарттары өндеумен айналысады :
A) Аудиторлар палатасы
B) КР үкіметі
C) Шаруашылык жүргізуші субъекті
О) Біліктілік комиссиясымен
Е) КР ¥лттык Банкі

97. Банк мекемелерінін несиесі келесі шарггар негізінде беріледі:
A) Қайтымды негізде
B) Қайтымсыз негізде
C) Өзара қызмет көрсету негізінде
В) Белгіленген тэртіппен
Е) Кэсіпорыннын карастыруы бойынша

98. Банк несиесі бойынша төлем формасы:
A) Банк проценті
B) Несие
C) Ставка 
Б ) Баж
Е) Вексель

99. Сырткы аудит жүргізудегі өзара катынастар:
A) Тәуелсіздік, тен күкылы әріптестік
B) Кэсіпорын басшылығына бағыну
C) Мемлекеттік органдар алдында есеп-беру
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Б) Мемлекетпен белгіленеді 
Е) Аудитормен белгіленеді

100. Банк кызметінін аудитін жүргізуге лицензияларды
A) КР үкіметі
B) КР ¥лттык банкі
C) Аудиторлар палатасы
I)) Барлык жауап дүрыс
Е) Біліктілік комиссиясынын өкілетті органы

береді:
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