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КІРІСПЕ

¥сынылған оқу-құралының негізгі мақсаты қазіргі 
халықаралық негізгі даму этаптарын, Европа, АҚШ, Жапаноия, 
Қытай мемлекеттерінде аудиторлық қызметтің ұйымдастыру 
ерекшеліктерін қарастыру болады. Сонымен қатар Халықаралық 
бухгалтерлер федерациясының рөлін көрсету халықаралық 
аудитгің қазіргі заманғы нормативтік базасын эзірлеу; Батыс 
бухгалтерлік аудиторлық жанжалдарға мысалдар келтіріп жэне 
аудиторлық дағдарыстан шығудың мүмкін жолдарын көрсету 
болады.

Халықаралық масштабта эртүрлі мемлекеттердің
экономикаларын, қаржы жүйесін дамыту- меншікті үлғайтуға 
ықпал ететін, XX ғ. Халықаралық бизнес тілінің болмауына 
кедергі болды. Экономистер мен қаржыгерлердің, белсенді- 
бағалы қағаздар нарығының қатысушьшары, өзіндік «эсперанто» 
болды- қаржылық есептіліктің халықтық стандарітары (ҚЕХС), 
ал бақылау тілінде- ХҚЕС бойынша жасалған есептілікті 
бақылаушы-халықаралық аудит стандарттары (ХАС) болды.

Халықаралық деңгейде экономика мен қаржы интеграциясы 
жэне жаһандануы - олар меншікті ұлғайтуға мүмкіндік береді. 
Тәуекелдерге бейімделуге көмектесетін білім анық атап 
айтқанда, халықаралық капитал. нарығында- требованы. Жүмыс 
беруші ресейлік иелерін күтуге қүқылы жоғары экономикалық 
білім туралы дипломдардың негіздерін біледі- Халықаралық 
бизнес тілі, ҚЕХС мазмүнын түсіндіре алады жэне Әлемдік 
экономикалық жэне қаржылық есеп деп танылған ХАС- вом; 
нормативтік реттеу жүйелері туралы түсінікке ие бақылау 
жүйелері туралы есеп жэне есеп беру- экономикалық ақпарат 
тек Ресейде ғана емес, сонымен қатар жекелеген ЕО-да- ропей 
елдері, АҚШ.

Осы нүсқаулықты пайдалану одан әріқарай ХҚЕС, ХАС, 
сондай-ақ есепке алу, бақылау жүйелерін, жэне олардың басқа 
мемлекеттердегі реттеулерін тереңдете текерудеи бас тартпайды



Халықаралык аудит

I І»олім. Халықаралық аудиттің қалыптасуы мен дамуы
1.1 Аудиттің пайда болуының тарихи алғы ш арттары

Кез-келген пэнді зерттеу эдетте оның тарихының пайда 
һолуы жэне даму жолдарынан басталады. Әр түрлі елдерде 
I Іайда болу тарихын зерттеу жэне аудиттің калыптасуы аудит 
жоие оның қалыптасу мэнін тереңірек түсінуге көмектеседі.

Лудиттің көп ғасырлық өзіндік тарихы бар. Арнайы аудитты 
ісрітеуге арналған эдебиеттерде оның пайда болу кезеңдеріәр 
і үрлі анықталады. Мысалы, шет елдерде шығатын Контроллинг 
/куіміалында мынандай мәліметтер келтірілген: тарихи
жчізбаларға сүйенсек, Қытай мемлекеті дүние жүзінде бірінші. 
болып аудиторлық қызметті қүрған ел.

Ежелгі Қытай жазбалары біздің эрамызға дейін 700-ші 
жылдың өзінде-ақ, Бас Аудитор қызметінің болғанын көрсетеді. 
Опың негізгі міндеті, өзінің кызметі, міндеттемесінің түрі 
бойынша мемлекеттік ақша мен мүлікті пайдалану қүқығы бар 
окімет шенеуніктерінің адалдығына кепілдік беру болатын. 
Койінірек үкіметтік аудиторлык мекемелердің міндеттері, 
қүқығы мен түрлері бір қоғам сатысынан екінші қоғам сатысына 
кошуге байланысты өзгеріп отырған.

Бір авторлар аудиттің пайда болуын бухгалтерлік есептің 
прнайы ғылыми білімінің бір саласы ретінде қалыптастыру 
ксчеңінде апаруға болады деп санайды, бухгалтерлік есеп 
жоніндегі алғашқы ғылыми кітапты белгілі итальян математигі 
іІукаПочелли (1445-1515) жазғаны белгілі. 1494 жылы жарыққа 
оііың «Шоггар мен жазбалар туралы трактат» атты еңбегі 
іііықты. «Қалай, неге жэне кіммен көп жерледе көпестік кітаптар 
куоландырылады»а:ггы7-тарауындаИталияныңтүрліжерлерінде 
коиестік кітаптар ресми түрде көпестер үшін арнайы бюроларда 
і іркелетіні айтылған. Бюро қызметкерлері бүл кітаптың бірінші 
бетінде оларды өзінің жазуымен куэландырып мөрмен бекітеді.
I >үл жоғары мақтауға түратын жағдай деп атап көрсетеді Лука 
I Іочелли. Өйткені, біреуін сатып алушыға, екіншісін сатушыға 
корсететін екі түрлі кітап үстайтын адамдар көп. Тағы бір
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ерекшелік осы кітаптарға негізделе отырып олар ант береді. 
Егер кітапты, бюроға тіркеуге тапсыратын болса, өтірік айту, 
соныменен өзіңнің жақындарыңды да алдау соншалықты оңай 
емес. Осы кітаптар мұқият белгіленіп, дүрыс тіркелген уақытта 
алаңсыз үйіне барып, өзінің істеріңді жазуды бастай бер деп 
жазады.

1773 жылы Шотландия астанасы - Эдинбургтің адрестік 
кітабында жеті аудитордың есімі жазылған. Кейінірек, 1854 
жылы мұнда бухгалтер-аудиторларды біріктірген. «Бухгалтерлер 
қоғамы» қүрылды. Бұл жеке авторларға «батыс елдерінде 
кәсіпқой аудит Шотландияда XIX ғасырдың ортасында пайда 
болды деген қорытынды жасауға негіз болды. К.А. Угольниковтің 
пікір бойынша аудит 200 жылдан астам уақыттан бері бар. 
Оның пайда болуының түп-тамыры кәсіпорынды басқарумен 
тікелей шүғылданатындар мен оның қызметіне инвесторлардың 
көзқарастары арасында бөліну туындаған уақытқа кетеді. Осы 
уақытта акционерлік қоғамдар пайда болып, аудитор (ревизор) 
сыртқы есеп берудің коғамдық бақылаушысы ретінде орталық 
орында болуында»-дейді.

Басқаша айтқанда, бухгалтер-аудитор мамандығы 
акционерлер, кредиторлар жэне салық қызмет органдары 
кәсіпорындардың қаржы жағдайы туралы объективті қорытынды 
бере алатын тәуелсіз маманды іздеуге мәжбүр болған уақыттагы 
акционерлік қоғамда пайда болды.

Аудиттің әрі қарай дамуына 1862 жылы қабылданған британ 
компаниялары жайындағы заң жаңа серпін беріп, тез дамуына 
жол ашты. Онда компаниялардың қорытынды есептерін кемі 
жылына бір рет міндетті түрде тексеріліп отырылуы белгіленді. 
Бұл кэсіпорындардың нақты қаржы жағдайы мен белгілі бір 
кезең үшін оның шаруашылық қызметті жайлы шын мэліметтер 
алу үшін акционерлік қоғамньщ қорытынды есебін объектиші 
бағалау қажеттілігінен туындады. Серіктестіктің өзіне 
бүтіндей сенім артуы қауіпті еді, өйткені соңғы нәтижесінде 
акционерлер мен пай қосушылар немесе кредиторлар өздерінің 
капиталын жоғалтатын кэсіпорынның банкрот болып қалуы
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ксчдесті. Бұл жағынан, акционерлер мен кредиторлардың, 
скінші жағынан, салық органдарының бухгалтерлік баланс пен 
габыс жайлы қорытынды есептерге сенімсіздігі акционерлік 
қоіамның қорытынды есебін зерттеп, талдайтын жэне оның 
дұрыстығы жайлы кәсіптік қорытынды беретін бухгалтер- 
пудиторлардың пайда болуына көмектесті. Акционерлердің 
жалпы жиналысындағы қоғамның жылдық қорытындыесебін 
гшіқылауда аудитордың қорытындысы тыңдалатын жэне тек 
осыдан кейін ғана қорытынды есеп бекітіліп (бекітілмей) жэне 
қогамды бақылау ісіне баға берілетін.

Осылайша, тэуелсіз аудиторлар мен аудиторлық фирмалар 
косіпорынның баспада жарияланғандай қаржы жағдайының 
бпр екендігіне кепіл болатын болды. Аудиторлық тексерудің 
моліметтеріне сүйене отырып, мэліметті пайдаланушылар 
«кіммен жумыс жасауға болатынын» өздері шеше алады.

Аудит термині осыдан екі мың жыл бұрын «аиёіо» деген 
иатын сөзінен шыққан, аудармадағы мағынасы «ол естиді» 
іісмесе «естуші» дегенді білдіреді. Рухани оку орындарында озат 
оқушыны аудитор (тыңдаушы) деп атаған. Оған оқытушы басқа 
оқытушылардың сабақта өткен материалды қалай меңгергенін, 
гапсырманы қалай орындағанын, яғни оқу үлгерімдерін 
гексеріп отыруды сеніп тапсыратын болған. Еуропаның 
коптеген елдеріндегі мемлекеттік басқару мен шаруашылық 
қычмет салаларында лауазымды түлғалардың ауызша есеп 
бсруін тыңдаушы қызметкерді аудитор деп атаған. Есеп берудің 
оасгапқы ауызша түрі көптеген адамдардың сауатсыз болуына 
(»і і йланысты қолданылған, сөйтсе де орта ғасырдағы адамдар есеп 
(ісруді 11 ауызша түрі жазбашадан да жақсы болады деп есептеген.
< )лардың ойынша кез-келген қүжатты қолдан оңай түзей салуға 
болады, ал бақылаушы-аудитордың көзіне тура, тіке қарап түрып 
отірік айту мүмкін емес немесе өте қиын, деп санаған.

Арнайы әдебиеттерде аудиттің пайда болу кезеңі өзгеше 
орі қарама-қайшылыққа толы. Бір авторлардың айтуынша, 
ссеп берудегі мэліметтердің дүрыс көрініс табуын жасау 
жопо бақылау біздің дэуірімізге дейінгі IV мыңжылдығынан
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басталады. Сонымен бірге, Ніл, Тигр жэне Евфрат өзендерінің 
жазықтарындағы Таяу Шығыстағы ежелгі өркениетте жоғары 
дэрежеде ұйымдастырылған мемлекет қүрылып, шаруашылық 
қызмет жүргізілді, үкімет өнім, мүлік, салық жинау, орындалған 
жүмыс қазынаны толтыру және кіріс пен шығыс есептерімен 
айналысты. Бақылаудың эр түрі жүзеге асырылды, оның ішінде 
аудит те бар. Мүндағы мақсат -  қателіктерді азайту жэне 
шенеуніктер тарапынан алдау әрекеттеріне жол бермеу. Бірқатар 
бақылау түрлері сол уақытта Библияда (Інжілде) да суреттеледі. 
Онда мүлікті екі жақты күзету, адал қызметкерлерді жалдау, 
міндеттерді бөлісу мэселелері баяндалады.

Ревизиялық қызмет Вавилон, Мысыр, Рим, Қытай жэне 
Греция сияқты антикалық елдерде де болған. Мысалы, ежелгі 
Мысырда (біздің дэуірімізге дейінгі 3400-2400 жж.) Мүлікті 
түгендеу кезең сайын, ал шаруашылық операцияларын 
бақылауды үш адам жүзеге асырған. Оның біреуі не нәрсе 
берілді, соның санын папнрусқа белгілеп отырса, екіншісі нақты 
босатуларды жүзеге асырған, ал үшіншісі ауытқуды анықтау 
үшін берілген мүліктердің немесе өнімдердің санын нормамен 
салыстырып отырған. Ресурстардың козғалысы мен болған 
оқиғалар бойынша операциялар қатаң тэртіппен қүжатталып 
отырған, тікелей орындаушылар мен қатысушылардан тэуелсіз 
жүзеге асырылатын шаруашылық процестерін бақылау осылай 
пайда болған.

Есепті жүргізу бойынша арнайы заңнама алғаш рет Вавилон 
мемлекетінде пайда болған. Хаммурани заңы (біздің дэуірімізге 
дейінгі 2200-2150 жж.) Конгрестерге дербес есеп жүргізуді, ал 
храмға -  мемлекеттік есепшілікті жүргізуді эмір етті, ақшаны 
қолхатсыз беру жарамсыз деп саналған.

Чжоу династиясы басқарған уақыттағы көне Қытайда (біздің 
дәуірімізге дейінгі 1122-256 жж.) Есептің мемлекеттік жүйесі, 
оныңішіндебарлықүкіметдепартаменттерініңмүқиятэзірленген 
бюджеті мен аудиті жүзеге асырылды. Ал, біздің дәуірімізге 
дейінгі 700 жылы ол жақта негізгі міндеті мемлекеттік ақша 
мен мүлікті пайдалануға қүқығы бар үкімет шенеуніктерінің

8



Халықаралық аудит

іідшідығына кепілдік беру болып табылатын Бас аудиторлық 
қі.иметі болған.

Афинада біздің дэуірімізғе дейінгі V ғасырда Халық 
жипалысы мемлекеттің кірісі мен шығысын бақылады, ал оның 
қаржылық жүйесі барлық лауазымды түлғалардың өкілеттілігі 
біткенше қүжаттарын тексертіп үкімет аудиторларын қамтыды.

Басқа авторлардың айтуынша, аудиттің пайда болуы арнайы 
і ылыми білімнің сшіасы ретінде бухгалтерлік есептің қшіыптасу 
кезеңімен тығыз байланысты. Бухгалтерлік есеп туралы алғаш 
рет ғылыми кітап жазған итшшяндық үлы математик Лука 
I Іачоли (1445-1517 жж) арнайы бюрода тексеріп жэне тіркеп 
отыратын көпес кітабының іс жүзіндегі пайдалылығын атап 
кеткен болатын.

Шаруашыдық қызметтің дамуы есептің саапсы мен 
есеп берудің шындықка жанасымды болуының жаңа бақылау 
<|)ормасын талап етеді. Англияда аудиторлық алғаш рет 1299 
жылы пайда болды, ал 1324 жылдың 24-інші наурызында король 
Әдуард II, үш мемлекеттік аудиторды тағайындады. Тағайындау 
іуралы жарлықта аудиторды Оксфорд, Беркенхед, Уэльс 
провинцияларындағы барлық есепшотты тексеруге, оларды 
тыңдауға, олардан сүрауға жэне есепшоттарды жүргізуде барлық 
кемшіліктерді белгілеп отыруға міндеттейді.

XII ғасырдан бастап Англия мен Шотландия,Итал ия, Франция 
жэне Еуропаның басқа елдерінің Қазынашылық мүрағаттарында 
(архив) аудиторлык қызмет туралы мағлүмат жиі үшырасады. 
Мысалы, ¥лыбританияда екі типті аудит жүргізілген:

1) аудит қалаларда елдің көзінше, яғни жария түрде -  
билеп тостеуші лауазымды тұлғалардың қатысуымен жүзеге 
асырылған, қазынашы аудиторлык есеп беруді ауызша, яғни елге 
естірте оқитын болған;

2) ірі поместьенің қаржылық басқарушының төлем шотын 
«аудиторлық декларацияға» орай «дебет жэне кредит» бойынша 
егжей-тегжейін тексеру, яғни оны поместьенің қожайыны мен 
басқарушылар кеңесінің алдында ауызша есеп берген.

Қалалардың, фабрикалардың өсуімен жэне сауда-саттықтың
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кеңеюімен сипатталатын ХҮІ-ХУІІ ғасырлар кезеңіндегі 
экономикалық өзгерістер есеп пен аудиттің жаңа тәсілдемесінің 
гіайда болуына итермеледі, яғни себепші болды. Бұрыштьщ 
басына мүлікке деген меншік қүқығы мен пайда жэне залалдың 
қатаң калькуляциясы қойылагын болды. Аудиттыңдау процесінен 
жазбаша қүжатты жэне растаушы куэні зерттеуді ретімен 
талдаушыға айналды. XVII ғасырдың аяғында Шотландияда 
белгілі бір лауазымды түлғаға қалалық аудитор ретінде қызмет 
етуіне тыйым салу туралы алғаш рет заң қабылданды, осылай 
ету арқылы батыс әлемінде сол уақыттан бері осы заманғы 
аудитордың тәуелсіздігі деген үғым енгізілді.

Мүндай аудиторлық озық тәжірибеге қарамастан, тек XIX 
ғасырдың екінші жартысында ғана кэсіби аудит тұтас іскерлік 
элем мен кэсіпкерлік қызметтің маңызды қүрамдық бөлігі болды. 
Бұл темір жолдарын салу мен сақтандыру компанияларының, 
банктердің, акционерлік қоғамдардың өсуімен байланысты. 
Ағылшындық темір жол жэне сақтандыру компаниялары мен 
басқа да инвесторлар Солтүстік Америкаға аттанғанда, яғни 
бағыт алғанда олармен бірге аса ірі ағылшын кредиторларының 
мүддесін қорғау үшін тэуекелсіз аудиторлар да барды.

Осыған байланысты солтүстік америкалық аудиттің шығу 
тегі «ағылшындық» болып табылады және XX ғасырға дейін 
АҚШ-тың тәуелсіз аудиті ағылшындық үлгімен қүрылыц келді. 
Ол балансқа қатысты мәліметтерді егжей-тегжейлі зерттеуді 
үйғарды. Роберт X. Монттомери американдық аудиттің сол 
кезеңін «есепшоттық аудит» деп атаған, өйткені аудитордың 
жүмыс уақытының төрттен үш бөлігі есептеу жэне бухгалтерлік 
кітапты жасауға кетті. Аудит рәсімі (гіроцедурасы) жылдам 
үлғайған американдық бизнеске бейімделе бастағанда шектен 
тыс қаражатты талап ететін есептеу мен көшіруді тексеретін 
британдық стиль біртіндеп американдық «тестілік аудитке» 
өзгеріп, ауысады (трансформацияланады). Сонымен қатар 
аудиторлар тестілеу эдісінен басқа операцияларды тексеру 
мақсатында бизнес бойынша серіктестен фирманың қызметі 
туралымэліметжинаудыісжүзінеасыруғакірісті.Инвесторлардың
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мүдделерін ескеру арқылы олар баланстың белсенділігі мен 
босеңдігін бағалауға, сондай-ақ пайда мен залал туралы есеп 
берулерде жэне есепшоттарда көрініс табатын шаруашылық 
омерацияларының нэтижелеріне де көп назар аударатын болды.

XX ғасырда бухгалтерлер мен аудиторлардың аса ірі 
і рансұлттық ұйымдардың кұрылуына экеп соқтырған әлемдік 
жономика мен бизнестің ғаламдау (гаобализация) тенденциясы 
бі рш аматереңдей түсті. Кэсіби аудиттің даму ы үшін Хал ықаралык 
есеп стандарттары бойынша Комитет (ЬА8С -  1973ж. негізі 
қаланған), Жоғары бақылау органдарының халықаралық үйымы 
(N НТОСАЫ -1953  ж.), Халықаралық бухгалтерлер федерациясы 
(11АС - 1 977ж. қүрылған), Б ¥ ¥ -д а  1979 жылы қүрылған Есеп пен 
еееп берудің халықаралық стандарттары бойынша үкіметаралық 
сарапшылардың жүмысшы тобы (І8АК) сияқты халықаралық 
жоне аймақтық үйымдар қызметінің маңызы айрықша. Осы 
жаңашылдықтардың барлығы ендігі жерде аудиттің бухгалтерлік 
жазбалардың кеңселік нақтылығын тексерумен ғана шектелмей, 
салалары мен ауқымының біртіндеп кең өріс алуын көрсетеді. 
АҚШ жэне ¥лыбритания сияқты дамыған елдерде тэуелсіз 
иудиттің өзгеше жүйесі қалыптасқан. Оларды жетілдірудің 
қажеттілігі көптеген кридиторлар, инвесторлар жэне басқа да 
мүдделі пайдаланушылар тарапынан шаруашылық жүргізуші 
субъектілер қызметі туралы сенімді қаржылық ақпаратқа 
сүраныстың өсуінен туындап отыр.

Еліміздің экономикалық нарықтық қатынасқа көшу 
ба рысында-ғылыми мен білім пракгикалық қызметтің даму 
жолында жаңа ғылым саласының пайда болуына алып келді. Бүл- 
аудит. Аудиттің мазмүнын терең анықтаудан бұрын бұл сөздің 
ш ығу тарихын айтатын болсақ, ол алғашқыда «тыңдаушы» 
деген магынада қолданылған. Осы орайда «аудитор» сөзі нені 
білдіреді, оның міндеті неде, қай уақытта пайда болған жэне 
қапдай объективті жағдайлар оған қажеттілік туғызғанын 
қарастыру қажет.

Аудитор латыннның «аисііо» деген сөзінен шыққан, яғни 
ол «тыңдап тұр» деген мағынаны білдіреді. Шаруашылық-
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жұмыс барысында тиісті мэлімеіті тексеруші немесе бақылап- 
басқарушы тыңдаушы болған. Сондықтан ерте заманда 
«аудитор»- «тыңдаушы» дегенді білдіретін, яғни қандай да бір 
нәрсені тыңдайтын адам. Ол адам қызмет барысында аудитор 
деп аталынған.

Орта ғасырдың соңғы жылдарына дейін барлық елде эріп 
танитын жэне жаза алатын адамдар өте аз болғандықтан, аудитор 
деп-лауазымды қызметкерледің қорытынды есебін тыңдауға 
тиісті қызметкерлерді «аудитор» едп атаған. Бір қызығы сол, 
алыс, ерте кездерде адамдар аудитор қызметінде есеп берудің 
жазбаша түрінен, ауызша түрінде мэлімет есеп беруін артық 
санаған. өйткені кез-келген жазба қүжатты қолдан эр түрлі етіп 
жазуға, өзгертуге болады деп түсінген. Ал, ауызша есеп, мэлімет 
беруде көзбе-көз отырғанда, есеп беруші өтірік айта алмайды 
деген. Қазақтың: «бет көрсе-жүз үялады»,-деген үлы сөзінің 
мағынасы осы негізге келетін шығар, екіншіден «тыңдаушы» 
мен саған «сенемін»-деген, адамгершілік қасиет негізге алынған 
деп түжырымдауға болады.

Аудит бізге осы уақытқа дейін белгісіз болды деп айтуға 
болмайды. Шетелдерде аудит ерте заманда д амыған. Бухгалтерлік 
есеп жүргізуде, экономикалық талдау жасауда, басшылық 
жүргізуден үлкен орын алған. Себебі, кэсіпорында басшылық 
жүргізуде, шаруашылықта бақылау жасауда, оған бірден-бір 
негіз болатын, бухгалтерлік есеп жэне аудит қызметі екеніне 
үлкен көңіл бөлінген. Сондықтан да, шет елдерде ерте кезден 
бастап арнайы бухгалтер-сарапшы, аудитор дайындау өте қажет 
жүмыс деп табылған.

Америка Қүрама Штаттарындағы ғалымдар аудиторлық 
фирмалардың жүмыстарын, атқаратын функциясы зерттеу 
қорытындысына: «бүл аудит-қызметінің идеясы, мазмүны мен 
мағынасына ерекше көңіл бөліп қарастыруға, талдауға түрарлық 
жүмыс, біздің жағдайымызда оны қолдану, есепті жетілдіру мен 
өндірісті басқару ісінде зор әлеуметтік үйымдастырушылық 
жэне экономикалық эффект берер еді.»-деп жазған.

Аудит мамандарын шет елдерде эр түрлі атайдьі. Мысалы,
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АҚШ-та олар қоғам бухгалтері, Англияда-ревизор, Францияда- 
бухгалтер-сарапшы немесе есеп комиссары, Германияда- 
шаруашылық басқарушысы жэне, тағы басқадай деп те атайды. 
Айтылуындағы өзгешеліктеріне қарамастан олардың барлығы 
бір ғана мақсатпен жұмыс істейді. Шаруашылық қызмет жасаушы 
субъектілердің бухгалтерлік қортыныды есебін тексеру, оның 
ішінде қаржылық деңгейін тексеріп анықтау ерекше орын алады. 
Аудитордың ең негізгі мақсаты сол тексеру нэтижесін гу.жырым 
жасау арқылы аудиторлық' қорытынды жасау. Дамыған елдерде 
ерте кезден бастап аудит жұмыспен шаруашылық субъектілеріне 
қызметкөрсету деп- атап кеткен. Оған себеп, кэсіпкер өз субъектісі 
туралы аудиторлық қорытынды алу үшін келісім-шарт жасау 
арқылы төлем жасайды, ал өз кезегінде келісім-шарт талабына 
сәйкес тексеру жасап, аудиторлық қорытынды береді. Аудитор 
оз кезегінде эр үрлі қызмет көрсетеді. Мысалы, бухгалтерлік 
есеп жүмысын үйымдастыру туралы, салық мекемесіне есеп 
айырысу тэсілдері туралы, банк операцияларын жүргізу туралы 
тұжырымдарға кеңес, тағы басқалай эр түрлі қызмет көрсете 
алады.

Аудит жүмысының тағы бір ерекшелігі ол-шаруашылық 
субъектілеріне, ендіріс барысына байланысты, өнімді сату 
барысына, маркети нгмэселелеріне қатыстытүсініктемелер, кеңес 
берумен шүғылданады. Олай дейтініміз, ірі аудит фирмалары 
үлкен информатика орталығын қолданып жүмыс жүргізеді.

Үшіншіден, аудит жүмысы ақша, қүнды қағаз қаржысы мен 
ісәсіпкерлік жасайтындардың яғни, қаржы компанияларының, 
банкілердің, биржалардың, акция иелерінің қорытынды 
бухгалтерлік есеп көрсеткіштерін, ақпарат (отчет) мэліметтерін 
гексеріп өзінің аудиторлқ қорытындысын жасауы. өз кезегінде 
осы аудитор қорытындысы ақша, қүнды қағаз айншіу 
оиерацияларын жүргізетін, делдал кэсіпкерлерге өзара немесе 
ондірістік кэсіпкерлер тобымен жүмыс істеуніе кепілдік 
береді. Қорыта келгенде, аудитор қорытындысына сүйене 
огырып, ақшамен, кэсіпкерлікпен айналысатын кэсіпорындар, 
косіпкерлер күдіксіз өзара қарым-қатынасқа түседі. Мысалы,
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банк несие беру үшін шаруашылық субъектілерінің өндірісінің 
тиянақты жүмыс жүргізетіи қаржылық жағдайының түрақты 
екенін аудит қорытындысы арқылы анықтайды. Сол сияқты, кез- 
келген кәсіпорында өзара қарым-қатынасқа сенімді болу үшін 
аудитордың қорытындысы болу қажет.

Осы жоғарыда айтылған аудит ерекшеліктерін іс жүзінде 
қолдану үшін экономикасы жоғары дамыған елдерде, 
кэсіпорындардың мерзімдік қорытындылары, бухгалтерлік 
отчеты тек қаиа аудитор қорытындысы болған жағдайға ғана 
басылымға шығады. Кәсіпкерлер сол басылымға шыққан есеп- 
ақпарат мәліметтерін зерттеп, талдау жасағаннан кейін ғана өзіне 
қажет, сенімді кэсіпорындармен қарым-қатынасқа түседі. Яғни, 
анық мэлімет алу үшін мүқтаждығы бухгалтерлік ақпараттардың 
дүрыстығын анықтайтын аудит жүмысының кажеттілігін 
тудырады.

Аудитке қажеттілікті тудыратын объективтік жағдайлар:
- инвесторлар мен кэсіпорын экімшілігінің бір-біріне 

сенімсіздік көрсетуіне байланысты. Себебі, олардың мүддесі бір 
емес. Әсіресе, кәсіпорын экімшілігі өз пайдасына тиімді тұрінде 
есеп жүргізуі мүмкін;

- кәсіпорын экімшілігінің ақпарат көрсеткіштері дүрыс 
болмаса, соған сэйкес шаруашылықты басқару шешімі дүрыс 
болмауынан;

- кэсіпорын экімшілігінің арнайы білімінің болмауы мүмкін;
кәсіпорын оіаруашылығының күрделігіне сәйкес, 

«коммерциялық қүпияны» сақтауға байланысты, есепке алынған 
мэліметтердің дүрыс болмай шығуынан.

Қазақстан Республикасында аудит фирмасы алғаш рет 1990 
жылы Қазақстан Кеңес өкіметінің Миниетрлер Кеңесінің қаулысы 
бойынша қүрылды (15.11.1990ж. №60). Осы қаулы негізінде 
Республиканың Қаржы Министрлігі жағынан шаруашылық есеп 
принциптерінде аудит орталығы «ҚазХАСтанаудит» фирмасы 
ашьшды, ал облыстарда оның территориялық бөлімшелері 
қүрылды. 1992 жылдан бастап дербес акционерлік қомпания 
болып, Республикамыздағы барлық түрдегі мёншіктеғі

14



Халықаралық аудит

кәсіпорындарға, мекемелерге аудиторлық қызмет көрсетіп отыр.
Еліміздегі аудит жумысынын тиянақты дамуыиа бірден- 

бір негіз болған, заң тұрғысынан жұмыс жүргізуге, құқылығын 
анықтап отырған, 1993 жылы 18 қазан айында Жоғары Кеңес 
қабылдап, бекіткен «Қазақстан Республикамыздағы аудиторлық 
қызмет» туралы заңы. Бұл заң аудит қызметін бір жүйеге 
келтіріп, оның тиімді жүргізілуін қамтамасыз етеді. Осы заңға 
сүйене отырып еліміздегі аудитгің даму жолы анықталады, шет 
сл аудит фирмаларымен қарым-қатынас, бірлесіп аудит жүргізу, 
мамандану жолдары белгіленеді.

Қазіргі кезде біздің елімізде Еуропалық «үлкен алтылық» 
гобының филиалдары жүмыс істейді. Сонымен қатар, біздің 
слдің аудит фирмасы да қосылып аудит жүмысын жасайды. 
Соның салдарынан аудит қызметінде тағы басқадай қызмет 
көрсетудің сапасы көтеріліп отыр. Қазақстан Республикасында 
нарықты қатынасқа көшу барысында тиянақты, қатал бақылау, 
гексеру ерекше орын алатыны шет ел үлгісінен белгілі. Себебі 
нарықты қатынас принципімен дамуды қамтамасыз ету үшін 
ол елде-бәсекелестік шешуді рөл атқарады. Бэсекелестікті 
қамтамасыз ету үшін өте қатал бақылау-тексеру болуы қажет. 
Соның нэтижесінде ғана нарықты қатынас жолымен дамудың 
тиімділігі іске асырылады. Немесе «ойын тэртібі» сақталмаған 
елде экономикасының нарықты қатынас жолымен дамуы іс 
жүзінде орындалмайды. Сондықтан да аудит жүмысының 
қажеттілігі көптеген себептермен анықталады. Олар, біріншіден, 
кәсіпкерлер өз шаруашылығының тиянақтылығын қамтамасыз 
ету , екіншіден, өз жүмысын өзі сенімді түде басқару, жүргізу , 
үшіншіден, кэсіпкерлер өзара қарым-қатынаста сенімді жүмыс 
істеу үшін жэне өзінің капиталының тиімділігіне сенімді болу. 
Келесі сызбада аудит кызметіне сипаттама берілген.
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1.2 А удиттің мәні, қаж еттіл іг і ж әве зерделеу аспектілер і

Американдық бухгалтерлер ассоциациясы комитеті 
бухгалтерлік есептің негізгі тұжырымдамасы бойынша, (ААА) 
аудитке мынадай анықтама берді: «Аудит -  бұл экономикалық 
іс-эрекеттер мен оқиғалар туралы объективті деректердің 
бағалауын, оның деңгейінің белгілі бір өлшемге (критерийге) 
сэйкестігін алудың жэне мүдделі пайдаланушылардың 
нэтижелерін үсынатын процесі».

Классикалық үғьтмда аудит -  кэсіпорында жүмыс істемейтін 
маманданған тэуелсіз аудитор жүзеге асыратын ешкімге тәуелсіз 
сырттай қаржылық бақылау.

М үндай кэсіби бақылау аудитке деген қажеттілік көптеген 
жағдайларға байланысты артып отыр:

1 .Кэсіпкерліктің дамуы мен капитал өсуінің эсері;
2.Өзін-өзі реттеуге үмтылатын үйымдар санының арта түсуі.;
3 .Экономикалық түрақтылықты, меншік иеленушілерге 

жэне кредиторларға олардың салган ақшаларының сақталуына 
кепілдік беруді қамтамасыз ететін жағдай тудырудың қажеттілігі;

4.Компаниялардың операциясы көп эрі күрделі болуы 
мүмкіи, пайдаланушылар ол туралы ақпаратты дербес алуға 
ммүкіндігі болмағандықтан аудиторлардың қызметіне мүқтаж;

5.Қаржылық ақпаратты пайдаланушылар компанияның 
есептік жазбаларына эдетте қолдары жете бермейді жэне олардың 
тиісті тэжірибелері жиі бола бермейді;

6.Пайдаланушылар қабылдайтын шешімнің салдары өздері 
үшін өте маңызды болуы мүмкін,сондықтан да аудиттер арқылы 
алатын ақпаратгың толық болуы мен анықтығы оларға ауадай 
қажет.

Аудит -  бүл біздің еліміздегі. акционерлік қоғамдардың, 
серіктестіктердің жэне басқа да шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қызметін экономикалық талдаудың жэне 
қаржылық бақылаудың салыстырмалы түрдегі жаңа бағыты. 
Бүрын бақылау мен тексеру қызметі жүзеге асырылмаған деп, 
айтуға болмайды. Алайда көптеген операциялық мазмүны
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жағынан бір-біріне жақын болса да, ревизия мен аудит екеуі 
бір ұғымды білдірмейді. Аудит бақылаудың шығармашылық 
(творчестволық) дамуын білдіреді. Ол экономикалық бақылаудың 
формалары мен түрлерін кемітпей, керісінше толықтырады.

Аудиторлық іс экономикалық талдау, кешенді құжаттық 
'і'ексеру, балансты немесе сот-бухгалтерлік сараптаманы: 
есеппен тексеру біздің ұғымымыздан бөлек болса да аудитор 
озінің міндетін жүзеге асыру барысында аты аталғандардың 
және есептік, бақылаушы-талдамалы тәжірибе салаларының 
рэсімдерін (процедураларын) пайдаланады. Белгілі ғалым 
Я.В.Соколовтың айтуынша, тексерудің мақсаты кемшіліктерді 
құрту жэне жамандықты жою, ал аудиттіңмақсаты-кемш іліктерді 
кеміту жэне қастықгы шектеу.

Әкімшілікті қүқы бар жэне сатылас байланысты үстанатын 
тексерушіні клиент өз қалауымен таңдамайды. Бүған керісінше, 
аудиторды клиент өз қалауымен таңдайды және олардың 
аарсындағы қарым-қатынас деңгейлес байланысқа жол ашатын 
азаматтық қүқықпен реттеледі.

Тексеру жэне бақылау түсініктеріне қарағанда, аудит 
үғы мының аясы кең, өйткен і бүл үғым қаржылық көрсеткіштердің 
шындыққа жанасымдылығын тексеруді ғана білдірмей ғылыми 
иегізде шығындарды үтымды ету мен табысты оңтайландыру 
үшін шаруашылық қызметін жақсарту бойынша үсыныстарды 
да әзірлеу ісін қамтиды. Аудитке келісімшарт негізінде жүзеге 
асырылатын, оның ішінде, бухгалтерлік есеп, ішкі бақылау және 
қаржылық есеп берудіңлердің жағдайын тексеретін, сондай- 
ақ артық шығындарды болдырмау, ресурстарды пайдаланудың 
тиімділігін арттыру жэне шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
габысын өсіру мақсатында кеңес беретін бизнес сараптамасының 
озінше бір түрі ретінде анықтама беруге болады. Бизнес аудитін 
жүргізу үшін белгілі бір салалар мен компаниялар іс-эрекеттің 
жағдайы туралы шындыққа жанасымды ақпарат алудың кең 
ауқымды мәселелерін жан-жақты зерделеу қажет.

Мемлекеттің, аймақтың экономикалық жағдайы белгілі 
бір салалар мен шаруашылық жүргізуші субъектілер іс-
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эрекетінің жағдайы туралы мәліметтерді алу бойынша бірқагар 
әдістемелік тэсілдемелер мен нұсқамалар 310 «Бизнесті білу» 
атты аудиттің халықаралық стандартында ашып көрсетілген. 
Алайды бұл стандарт қаржылық есеп берулердің аудитін 
ұйымдастырудақолданылады, ал аудиттің басқа түрлері әдетте 
экономиканың әр түрлі салаларында оқиғаларды, процестерді 
жэне қүбылыстарды бағалауда өзіндік ерекшелігі бар 
тэсілдемелерге, әдістерге жэне олшемдерге ие. Осы арада бизнес 
аудитінің озық түрін үйымдастыруды жетілдірумен байланысты 
теориялық жэне іс-тэжірибе сипатгарындағы бірқатар мэселелер 
пайда болады.

Түтастай алғанда аудитті жэне талдауды уақытылы жүзеге 
асыру шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 
қаржылық-кредиттік, материалдық-техникалық қамтамасыз 
етудің, өндірісті үйымдастырудың тиімділігін жэне жоспардың 
баланстылығын арттыруға ықпалын тигізеді. Бүгінгі таңда 
бизнестің жағдайы мен дамуына субъектілердің өзінен басқа 
мемлекеттік, қаржылық, кредиттік, ведомствалық, салықтық 
жэне басқа да органдар белсенді эсер етуі ммүкін. Бірақ осы 
буындардың бірде-біреуі салықтық жеңілдіктер беру, кредит 
жэне баға саясатын жақсарту, өндірісті, отандық өнімдердің, 
жүмыс, қызметті өткізуді ынталандыру есебінен бизнесті 
басқарудың тиімділігін арттыру үшін қолайлы экономикалық 
жағдай тудыратын мүмкіндіктері мен белгілі бір өкілеттіліктері 
болса да еелулі көмек көрсете алмайды эрі материалдық өндіріс 
салаларындағы бизнесті үйымдастыруды жақсартуға ықпалын 
тигізбейді.

Бизнесті басқару жүйесін нарықтық экономиканың 
шаруашьшық тетігінің қүрамдық бөлігі ретінде қарастыру 
қажет. Жалпы экономикалық жағдайдың түрақтылығына қол 
жеткізбейінше, инфляция деңгейін төмендетпейінше, өндірісті 
үйымдастыру мен қуаттылықты пайдалануды жақсартпайынша, 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің жабдықтаушылық, 
өткізушілік жэне қаржылық қызметтерін жетілдірмейінше 
бизнесті оңтайлы жасау мүмкін емес.
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Нарықтық экономика жағдайындағы бизнестің кэсіби 
аудитін дамыту мәселесінің коп қырлы болуы мына аспектілерді 
зерделеу үшін бөліп корсетуге мүмкіндік тудырады:

1)Теориялық: кэсіби аудиттің мэнін, мазмүнын жэне 
мағынасын, оның бақылаушы-талдамалы қызметінің басқа да 
шектес ғылымдары жэне түрлерімен өзара байланысын анықтау; 
аудиттің нүсқаларын, түрлерін жэне типтерін ғылыми жіктеу; 
аудиттің даму тенденцияеын, тетіктерін, мэселелерін зерттеу; 
бизнес аудиті мен талдауының принциптері мен компоненттерін, 
иостулаггарын нақтьшай түсу, түжырымдамасын эзірлеу;

2)Әдіснамалық: аудиттің жалпы жэне жеке әдістемелерін 
аиықтау, бизнес жағдайының таладу көрсеткіштер жүйесін, 
өлшемдерін, эдістерін таңдау, экономикалық элеуетті 
(потенциалды) пайдалану тиімділігіне эсер ететін факторларды 
анықтау жэне шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 
жақсарту бойынша эзірлеу;

3)¥йымдастырушылық: бизнесаудитін жүргізуменжоспарлау 
механизмдерінің, қүқықтық-нормативтік жэне ақпараттық 
базалардың мағынасын ашу; аудиторлық бақылауталдамалы 
қызметтердің технологиясы мен нақты рэсімін жетілдіру 
бойынша үсыныстарды эзірлеу.Бизнестің кэсіби аудит мэселесін 
зерттеу аспектілерінің жалпы шарттарына жататындар:

•бизнесті басқарумен байланысты шаруашылық 
операңиялары мен процестерінің аудитін жүргізу үшін алға 
қойылған мақсаттарға қол жеткізу;

•шаруашылық қызмет нэтижелерін бақылаудың, талдаудың 
жэне есептің озық эдістерін анықтау;

• қаржылық-экономикалықталдау мен аудиттің озықтүрлерін 
қолданатын салаларды үлғайту эрі оған енгізу;

•бақылаушы-талдамалы жүмыстарды жақсарту бойынша 
халықаралық озық іс-тэжірибелерді жалпылау;

•бизнестің кэсіби аудитін жүргізудің техникасы мен 
технологиясын, үйымдық қүрылымын жетілдіру;

•бастапқы мәліметтерді алу мен оңдеуге ЭВМ-ді жэне 
экономикалық -математикалық эдістерді қолдану, шаруашылық
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жұргізуші субъектілер қызметін басқару жүйесін оңтайландыру.
Кэсіби аудиттің даму проблемаларымен осы аспектілерді

- өзара тығыз байланыстырып мүқият зерделеу үлттық 
экономиканың нақты секторындағы шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің жабдықтаушылық, өндірістік, қаржылық жэне 
өткізушілік қызмететрінде болатын оқиғалар мен процестердің 
ерекшеліктерін ескеру арқылы оның үйымдастырылуын 
жетілдіру бойынша, үсыныстарды жасау мен эзірлеуді тереңдетіп 
зерттеудің эдістемелік негізіне қызмет етеді.

Нарық экономикасына көшу кезінде тексеру жүйелерінің 
ішінде аудитрлік қызметке зор көңіл бөлінді, себебі олар 
кәсіпорынның бухгалтерлік (қаржылық) есептілігін талдау жэне 
тәуелсІз түрде эксперт жүргізу.

Аудит - клиенттің қалауын бойынша жүргізілетін тэуелсіз 
түрде кәсіпорындар мен фирмалардың қызметі жөніндегі 
бухгалтерлікесептерменшоттардытексеретінмамандандырьшған 
қаржылық бақылау түрі. Аудит, бүл негізінен қаржылық есеп 
беруді, шаруашылық жүргізуші субъектілердің берген есебінің 
дүрыстығын анықгау максатында олардың қаржы шаруашылық 
қызметі туралы алғашқы құжаттар мен басқа да ақпаратының 
есебін, оның толықтығын жэне қолданылып жүрген бекітілген 
заңдармен белгіленген нормативтік актілерге сэйкестігін тэуелсіз 
түрде тексеру.

Аудит пэні дегеніміз, шарт бойынша жэне келісім арқылы 
тәуелсіз эксперттік негізінде жэне бухгалтерлік отчетты талдау 
жэне тексеру, шаруашылық жүргізуші субъеггілердің орындаған 
жүмыстарының дүрыстығын, анықтығын анықтай отырып, оған 
толық түрде объективті баға беру, сонымен қатар ішкі аудиттің 
тексеру жүйелерінің қабылдаған есеп саясатына, нормативтік 
актілерге сэйкестігіне көңіл бөлу.

Қаржы отчеты жөніндегі аудитгің негізгі міндеті- отчетта 
көрсетілген активтердің, міндеттемелердің, меншік капиталдың 
жэне субъектінің қаржы нэтижесінің толықтығына, дэлдігіне, 
дүрыстығына объективті түрде белгілі бір мезгілге бағалау 
жэне де субектіде қабылданған есеп саясатының заңдар мен
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нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру.
Аудитор - квалификациялық сұранымдарды қанағаттандыра- 

тын, заңды органдармен тэртіп бойынша белгілі мүмкіндіктермен 
міндеттелген жэне квалификациялық аудиторлық аттестаты 
бар жеке түлға. Квалификациялық аудиторлық аттестат- бүл 
жоғарғы білімі бар, экономикалық профил бойынша кем дегенде
3 жыл стажы бар, қосымша экзамендерді тапсыру бойынша 
мамандандрылған білім алу мақсатында куэландыратын арнайы 
құжат.

Аудиторлық тексеру жүргізу барысында аудитор тәуелсіздік 
таныта отырып, аудиторлық дәлелдерді және қүжаттарды 
тура бағалай білуі керек. Қаржылық қүжаттарды тексере 
отырып аудитор барлық құжаттармен дэлелдердің толықтығын: 
қадағалауы керек.

Аудиторлық қызмет деп аудит жүмысын ұйымдастыру мен 
эдістемелік жағынан қамтамасыз ету, аудиторлық тексеруді іс 
жүзінде орындау жэне басқа да аудиторлық қызметті көрсету 
түріндегі кэсіпкерлік қызмет.

Аудит жұмысы нақты принциптерді сақтау арқылы 
жүргізіледі.

І.Ғылыми негізділігі. Аудиттің ғылыми негізі оның 
методологиясының диалектикалық әдісімен дамиды. Экономика 
теориясындағы объективтік шын-дықты негізге алу болып 
табылады. Аудит жүмысының барлық мәліметі, тұжырымы 
ғылыми жолмен анықталған, дәлелденген болуы қажет. 
Аудит қызметінің ғылыми даму барысы оның көптеген нақты 
факторларын талдау арқылы ол өзінің теориясын құрайды. Аудит 
жұмысы барысында ғылыми зерттеу эдісі қолданылады. Мысалы, 
аудитте экономикалық талдау қолданылады, ол яғни фактілерді 
зерттеп қорытынды жасау. Сондықтан да аудит фирмаларының 
басшылары ғылыми зерттеу жұмысын, тэжірибесін игерген 
ғалымдар.

2.0бъективтілік. Бұл қағида ойлану, тек қана фактіге 
сүйену арқылы ғана тұжырым жасау. Аудитор шыншыл, 
бүрмалаушылыққа бармайтын, тазалық ұстайтын маман болуы
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керек. Ол өзінің аудиторлық қорытындысына кәсіпорынның 
табыстылық ақпаратын шыншылдықпен тексеріп, объективті 
көрсеткіштерін анықтауға міндетті. Оның қорытындысы 
ешқандай күдіктенбеушілікке жол бермейтін дэлелді болуы 
қажет.

3.Дербестілік. Қоғам тану жолында аудитордың статусы 
өз бетінше дербес деп танылған. Оған себеп ол біріншіден, 
тапсырушыға тәуелді емес, өйткені ол одан төлем алуына агідын 
ала келісіп қояды, екіншіден, оның жүмысын мемлекеттік аудит 
заңы мойындайды, үшіншіден, тапсырушы мен аудитордың түпкі 
мақсаты бір. Олардың өзара келісім-шарт бойынша анықтайтыны 
комитетін қүру.

Аудитордың дербестігін қоргау үшін арнайы шаралар 
қолданылады: аудиторларды ротациялау, аудитор соты,
мемлекеттік аудитор тағайындау, мемлекеттік аудитор 
департаментін, аудитор комитетін қүру.

Аудитор ротациясы ол болжам арқылы бір аудитор қайта- 
қайта бір кәсіпорынға бара берсе оның дербестігі жойылады 
деген сөз. өйткені, оны тапсырушы акциялық үлескер бол деп 
үгіттеп, аудит принциптерін сақтамау жолына салуы мүмкін. 
Аудитор соты аудиторладың дербестігін қадағалап отырады. 
Мемлекет түрғысынан аудитор дайындау ол қазіргі аудитордың 
қоғамдық қүрылымын жою болып табылады. Қазіргі кезде аудит 
комитетін қүру АҚШ-та көп тараан. Ондағы мақсат өндіріс 
компанияларының мүддесін көтеру.

Қорыта келгенде, аудит стратегиясын кеңейту түрғысынан 
арнайы институттар ашу қажет, аудитті жүргізу жүмысын 
жетілдіру қажет. Біздің ойымызша сондай жүмыстарды іске 
асыру үшін Мемлекеттік Қаржы Министрлігі, аудит палатасы, 
бухгалтерлер ассоциациясы көмектесуі қажет.

4. Кәсіби біліктілік. Аудит жүмысын өте жоғары деңгейдегі 
мамандар жүргізуі қажет, ол теориялык жэне практикалық 
жағынан өте білімді маман болуы жэне арнайы аудит эдістерін 
жақсы білуі қажет. Ол тексеру жүмысына машықтаңған болуы 
керек. Аудитор өз жүмысына қажетті ереже нүсқауларын
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оте жаксы білігі іс жүзінде қолдана білуі қажет. Аудитор өз 
жұмысына анализ жасауда, сараптау жүргізуде, компьютермен 
жүмыс істеуде, әбден машықтанған болуы қажет. Ол барлық 
тексерушіге сене бермеуі керек, тек өзі тексеріп көзі жетпейінше 
сшқандай қорытынды жасамауы керек.

5. Сенімділік, сөзге берік болу (конфиденциальность). 
Аудитор өз жүмысының комиссиялық қүпиялығын сақтауға 
міндетті. Үшінші жаққа өз мэліметін ерекше жағдайда ғана 
хаюарлауға, тапсырушымен жазбаша келісім жасау арқылы 
беруге қүқылы.

6. Тез-жеделдік принципі. Аудитордың жеделдігі ол өз 
жүмысының тез, тиянақты орындалудан тапсырушыға аудит 
материалын уақытымен тапсыру. Аудиттің тез, жедел жүргізілуіне 
екі түрлі себеп бар. Біріншісі, аудит жүргізу уақыты нақты 
белгіленбегендіктен, екіншіден, аудит үшін төлем сол жүмыс 
уақытымен есептелінеді.

1.2 Баты с Европа аудиті

Италия. Алғашқы бухгалтерия теоретиктары болып, 
Дубровник жерінен шыққан сатушы-гуманист Бенедетто 
Котрульи (1458 жыл) жэне атақты ғалым- математик Лука Пачоли 
(І494 жыл). Осы екі автордан бухгалтерлік есептің теориялық 
пегіздері бастау алды. Авторлардың түсініктері бухгалтерлік есеп 
'габиғаты жайлы қаншалықты түрлі болғандығына қарамастан, 
олар бухгалтерлік есеп теориясы мен тәжірибесі проблемаларын 
шешуге өз үлестерін қосты.

Бухгалтерлік есептің дамуы, оның негізгі бағыттарының 
өзгеруіне экеп соқты. Алғашында оның негізгі мақсаты бағалы 
заттардың сақталуы еді. Ал кейін XIX ғасырда оның жаңа 
бағыттары да пайда бола бастады. Ол шаруашылық процесстерді 
дамыту болып, есептік бақылауды басқару жэне қадағалау күші 
ретінде қолданды.

Барлығымыз білетіндей бухғалтерлік есеп жайлы бірінші
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кітапты
1494 жылы атақты математик Лука Пачоли жазған. Ол 

бухгалтерлік есеп атасы атанған. Кітап аты Арифметика, 
геометрия соммалары, пропорциялар жэне қатынастар туралы 
ілім. Бұл кітаптың екінші бөлімі Шоттар жэне трактаттар деп 
аталады.

Италия ғалымы Д.Масса бухгалтерлік есепті жайғана 
басқару ғылымы емес, ол адамдарды басқару ғылымы деп астын 
сыза айтқан. Д.Массаның пікірінше, есеп жүргізудің негізгі 
мақсаты -  шаруышылық қызмет жайлы есеп нэтижелерін алу 
жэне басқарушылардың алға қойған талаптарының қаншалықты 
орындалып жатқандығын қадағалау. Масса басқарушылар 
есеп қорытындылары арқылы белгілі бір шешім қабылдайтын 
болса, бухгалтерлерге ешқандай қысым түсірілмей, өздігінен, 
тәуелсіз жүмыс істеуі керек - деген. Егер, бухгалтерияға белгілі 
бір түлғалар қысым түсіре алса, қалайда нәтижелерді өзгерте 
алатындай болса, онда адал, дүрыс, нэтижелі жүмыс болмайды. 
Ол тэуелсіз қадағалау дегенімен аудитті ойға алған. Масса 1874 
жылдан бастап, отыз жыл бойы басылымда жүрген бухгалтерлік 
есеп жайлы ең алғашқы журналын шығарды.

Келесі италияндық ғалым, Фабио Бестаның айтуы бойынша: 
бағалау -  есеп жүргізу мақсаты, ал бағалы заттар оның қүралдары.

Бухгалтерлік есептің өзі -  қадағалау ғылымы. Шаруашылық
-  қоғам бірлігі деп, шаруашылықтың үш функциясын белгілеген. 
Шаруашылық қадағалау -  кез-келген қызметкерді үйым алдында 
адал болуға міндеттендіруі керек. Есеп жүргізу тек қана 
шаруашылық қадағалау ғылымы ғана болуы керек. Негізінен 
италияндық ғалымдар бухгалтерлік есептің дамуына өз үлестерін 
қоса отырып, аудиттің дамуы жайында да өз пікірлерін білдірген. 
1600 -  1800 жылдар аралығындағы кәсіпорындардың көбеюі, 
сауда -  саттықтың үлғаюы есеп жүргізуге жаңа тауарлардың 
енуіне әкеп соқты. Жэне де меншікті иелену қүқығын, кірістер 
мен шығыстар калькуляциясын негізге қойды. Аудитге тыңдау 
процесінен, қүжаттарды тексеру аудитіне айналды. Кей 
авторлардың айтуы бойынша: аудиттің тарихы, Джордж Уотсон
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деген біреу, шотланд саудагерлеріне бухгалтерлік есепті тексеру 
туралы ұсыныс бергеннен басталады дейді. Жүргізілген тексеру 
үлкен нэтиже беріп, шотландтықтар тексеру жүргізуді тэжірибеге 
алды.

Англия. Бухгалтерлік есептің отаны Италия болып 
саншіса, аудиттің отаны болып Англия саналады. 1773 жылы 
Шотландияның астанасы Эдинбургта аудитор болған делінеді. 
Кейін осында 1854 жылы бухгалтерлер мен аудиторларды 
біріктірген Бухгалтерлер ' қоғамы пайда болды. Бүл кейбір 
авторларға Батыс Европа елдеріндегі аудит XIX ғасырдың 
ортасында ІІІотландияда пайда болды деуге негіз береді. Меншік 
иелері мен түлғаларға арналған Заң шығарушы регламентаңиялар 
пайда бола бастады. Соның Ішінде ең күші жоғары акт болып, 
1673 жылы қабылданған Савари коммерциялық кодексі пайда 
болды. Сонымен қатар XIII ғасырда Кастилияда қабылданған 
жэне 1549 жылы толықтырылып аякдалған акт кредиторлардың 
қүқықгарына нақты кепілдік берген. XIX ғасырдың оргасынан 
бастап, акционерлік қоғамдардың көбеюі мен салық салудың 
өзгеруі, сатық салу заңнамасының күрт күшеюіне әкеп, 
аудиторлардың рөлі жоғарылады.

XVII ғасырдың соңында Шотландияда белгілі бір қызметтік 
түлғаларға қалалық аудитор болуға тиым салынатын заң 
шығарылып, қазіргі түсініктегі тэуелсіз аудиторлық енгізілген. 
Аудиттің эрмен далМуына серпіліс берген, 1862 жылы пайда 
болған британдық кәсіпорындар туралы заң болып табылады. 
Онда кэсіпорын есептік саясатын аудиторларға кемінде жылына 
бір рет тексертіп отыру керек деген. ¥лыбританиядағы ішкі 
аудиторлық қадағалауды ең алғашқы өндіріс болып -  Теміржол 
транспорттарында қолданды. XIX ғасырдың соңында аудиторлар 
қалаларды аралап, транспорттық агенттіктердің басқармасының 
қүралдарға жауанкершілігін жэне есеп жүргізу жүйесін тексерген. 
Ол белгілі бір уақыт аралығындағы кэсіпорынның қаржылық 
жағдайын жэне шаруашылық қызмет нэтижелерін тексеру үшін 
қажет болды.

Кәсіпорындардың өздеріне ғана сеніп қою, көптеген
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кездерде есеп берулер толық жэне адал болмай, кредиторлар мен 
салық органдары ақпараттарды толық иемденбей, біріншіден, 
өз қаражаттарын жоғалтып, екіншіден, кэсіпорындарға 
банкротқа ұшырау қаупі төнген. Сондықтан аудиторлардың 
алдында тэуелсіз, нақты, адал ақпараттармен қамтамасыз етіп, 
қауіп қатерлердің алдын алу міндеті тұрды. Акционерлердің 
жиналысында жылдық есеп жүргізуді талқыға салғанда, алдымен 
аудитордың қорытынды есебі тексеріліп, содан кейін ғана нәтиже 
шығарылған.

Ағылшындық танымал ғалым Лоуренс Дикси, аудитордың 
қызметі келесі мэселелерді айқындау деп түсінген:

1 .қүралдардың заңсыз алмастырылуы;
2.кездейсоқ қателерді;
3.есеп жүргізуді үйымдастырудағы кемшіліктерді.
Ревизия кассадан басталады. Баланстың анализі осымен

байланысты түлғалардың қажеттіліктері бойынша жүзеге 
асырылады. Аудиторлық жүмыстың теориясы мен тэжірибесін 
айтпастан бүрын А.Т.Ватсонның атын атау қажет. Ол есеп 
жүргізудің 3 фальсификациясын анықтаған:

1. Тауарға жауапты адамның үрлық жасауы;
2. Нақты жағдайды өзгеше сипаттау;
3. Нақты жағдайдың баланста жақсырақ көрсетілуі.
Кез -  келген фальсификацияны ағьшшындық аудиторлар 

қарастырып, анализдеген. Ватсонның фальсификациясын 
анықтау үшін келесі шарттар орындалуы қажет:

1. үйым басшысының көмегі;
2. қандай мақсаттарда келесі шоттар фальсификациялануы 

мүмкін екендігін нақты қарастыру;
3.фальсификация жасаушы түлғаның психологиясын, 

мақсаттары мен мүмкіншіліктерін білу;
4.ревизорланған үйымның қызметкерлері арасындағы 

қарым-қатынастарын анализдеу;
5. жұмысуақыты қылмыскердің сақтық деңгейін төмендетеді;
6.ақшаға қүмар адамды психологиялық түрақсыздығы 

білдіртіп қоюы мүмкін;
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7. есеп жүргізулердегі үқыпсыздық;
8.жүргізіліп жатқан шаруашылық операциялардың 

бухгалтерлік есепте мерзімінен кешіктіріліп тіркелуі, арам 
мақсаттарға қолдануға мүмкіншілік береді;

9. Протекция бойынша қызметке орнату -  есеп жүргізудің ең 
үлкен қатері.

Аталған мәселелер бойынша білетініміз, аудиторлар мен 
ревизорлардың, сонымен қатар бухгалтерлік есептің қызметі 
жүмысшылардың қүқықгары мен міндеттерін білу емес, 
шаруашылық қызметтегі түпғалардың психологиясын, іс- 
эрекеттер мотивациясын білу болып табылады. Шаруашылық 
басқарудегеніміз-шаруашылықтақызметететінқызметкерлердің 
тілектерін басқару.

Бухгалтерлер де сондай адамдар, және де тексеруге түсетін 
адамдардан білімдірек болулары міндет емес. Өмірде олар 
ревизорлар, бірақ ревизорларды да ревизорлау қажет.

Годдард зерттей келе, он үрланған заттың тоғызында 
бухгалтер кінәлі деген. Ватсон да айыптылардың психологиясын 
зерттей келе, бүл қызметтегі 11 түрлі жасалатын айлаларын 
белгілеп көрсеткен:

І.бағалы заттар кірістелмейді, соның ішінде ақша 
қаражаттары;

2. күжаттар басқа күнмен тіркеледі;
3. ақша мен материап қалдықтары өздігінен жоғарьшайды;
4. төлем күжаттарының нәтижелерін жоғарьшайды;
5.достарының, яғни бухгалтерлердің еңбек ақьшары 

жоғарылайды;
6. отірік тұлғаларға ақша қаражаттары белгіленеді;
7. тасымалдаушылармен есеп айырысуды жоғарылатады;
8. кассалық шотты кредиттау немесе кредиторлық қарызды 

белгілеу;
9. комиссиондықтарды көбейтіп, тапсырыс берушілермен 

бөлісу;
10. қүжаттардың өтірік үлгісін шығару немесе жалған чектар 

жасау;

27



Исахметов Т.И., Жаздыкбаева Д.П.

11. бір құжат бойынша бірнеше рет төлем жасау.
Әрнне, сол кезеңдегі коммерциялык тэжірибе одан да көп 

қылмыс түрлерін білген. Фальсификация қүралдары болып: 
операциялық шоттар; жалған, өзгергілген қүжаттар; жэне де екі 
кітап бойынша жүмыс істеу, біреуі өзіне, ал екіншісі өзгелерге.

Фальсификациямен күресудің келесідей түрлері үсынылған: 
3-6 ай сайын ревизия жасау, қоймадағы материялдарға жауапты 
адамдарды ауыстырып отыру, қоймалардағы тауарларды 
бір орыннан екінші орынға ауыстырып отыру, кредиторлық 
жэне дебиторлык қарыздарды инвентарлау, ешбір хабарсыз 
операциялық қүжаттарды, қызметкерлердің есеп айырысу 
кітапшаларын тексеру.

Тексерілген қүжаттарға ревизор штамп қояды. Бір жағынан 
бэрін күмәнді деп тексерсе, екінші жағынан сыйластық көрсетіп 
оны мүлдем білдірмеуі қажет.

Тексеру жүргізу реттігі туралы пікірлер эр түрлі болды. 
Ватсон мен Чэдвик ең алдымен кассаны тексеріп, ал одан кейін 
қалғандарын тексеру керек десе, Р.Годдард ең алдымен Бас кітапті 
тексеру керек деп айтқан. Тексеру ревизор белгілеген шоттар 
тізбегі бойынша жүзеге асырылуы керек еді. Осында Годдардтың 
анықтамасы: келесі шотқа өтпестен бүрын, алдындағы шот 
толығымен жойылуы қажет.

Л.Дикси мен Ф.Пикслей бухгалтерлік экспертиза бойынша 
үлкен еңбектер қалдырған. Ағылшындықтардың ревизорлық 
жасау мэнері басқа мемлекеттерді таң қалдыратын.

1880 жылы Ұлыбританияның Англия мен Уэльс 
қалаларында бухгалтерлер институты ашылған. Онда тек қана 
британдық бухгалтерлер ғана емес, сонымен қатар мандаттық 
жэне отар елдердің бухгалтерлері кірген. Бүл мемлекеттер 
өз тәуелсіздіктерін алғаннан кейін аудиторларды біріктіретін 
өздерінің үлттық үйымдарын ашқан. Англиядағы аудиторлықтың 
пайда болуын, оның тарихынан жэне бухгалтерлік есептің пайда 
болуынан ажыратуға болмайды. В.Т.Бакстер деген ағылшындық 
автор, есеп жүргізу мен аудитті келесідей 4 периодқа боліп 
қарастырған:
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1. классикалық, өзінде ежелгі д үние тарихы мен ортағасырлық 
нарықты

біріктірген;
2. 1200 -  1850 жьтлдар аралығы позициялық есептеу жүйесі 

жэне екі жақты жазбаның пайда болуы;
3. 1850 -  1950 экономикалық өмірдің күрт қиындауы, өзіндік 

қүнды
калькуляциялау мен аудиторлықтың пайда болуы;
4. 1950 жылдан бастап есеп беру мен аудит тарихында жаңа 

кезең басталды.
Ол ЭВМ-дердің артуы, инфляциялық көрсеткіштерді ескеру 

мен аудиторлық стандарттарға байланысты. Қазіргі кезде 200- 
ден астам аудиторлық ұйымдар бар.

Франция. Франциядағы аудит пен бухгалтерлік есептің 
қүрылуның тарихи жолы француз мектебінің төрт ғүлама 
ғалымның еңбектерінде кездеседі:

Жан Густав Курсель-Сенель, Леон Сей, Адольф Гильбо, 
Эжеи Пьер Лесте; жэне оны екі негізгі бағыт бойынша 
қарастыруға болады.

1. Элементтер бойынша: капитал, негізгі құралдар, 
амортизация, үшінші тұлға жэне нәтиже;

2. Тарихи периодтар бойынша: ұйымдардың пайда болуы, 
үйымның жұмыс атқаруы жэне қаржылық нәтижені шығару.

Леон Сейдің пікірінше, бухгалтерия болашаққа жолды 
жарық қылмайды, дегенмен, қазіргі жағдайыңды жэне қандай 
жолмен келе жатқаныңды көрсетеді.

Есеп жүргізудегі ең негізгісі -  бақылау. Тексерудің негізінде 
сенімсіздік жатыр; бақылаудың ең маңыздысы ол -  өзіндік кұн. 
Бәсекелестік бар жерде, нарықтык бағаның ауыткуы бар жерде 
өзіндік құн шаруашылық өмірдің параметрі болады. Сөйтіп, 
Л.Сей сол уақыттардың өзінде аудит пен нарықтың құнын білген.

3.Лесте жэне А.Гильбо есеп жүргізудің 3 функциясы жайлы 
докіринаны қозғады:

1. шоттық, объектілерді классификациялау бойынша арнайы 
логиканы дайындау жэне т.б.;
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2. әлеуметтік, сыныптык қызығушылықтады көрсетеді;
3. экономикалық, есптік ақпараттар арқылы шаруашылық 

процесстерді басқару;
Англияда акционерлік қоғамдардың шаруашылық жагдайы 

мен баланстарын тексеру туралы заң қабылданғаннан кейін, 5 
жылдан соң, 1867 жылы дэл осындай заң Францияда қабылданып, 
тексерушілер Есеп Комиссарлары болды.

Бағалы қағаздарды иемденушілерге, бұл ревизорлық 
тексерулер, акционерлік қоғамның нақты экономикалық 
жағдайы жайлы мәліметтер, оның шаруашылық деңгейі жайлы 
жэне нақты пайдасы жайлы ақпараттармен қамтамасыз етіліп 
отыруының кепілдігі болды.

Франциядағы ең көрнекті жэне атақты бухгалтер-ревизор 
Эдуард Мишо болды. 1942 жылы бухгалтер-маман жэне 
аттестацияланған бухгалтерлер Палатасы пайда болды. Бұл 
Палата экономика жэне қаржы министрлігінің қамқорлығында. 
Олардың негізгі мақсаттары: үкімет алдында қоғам мүдделерін 
қорғау, жоғары деңгейлі мамандарды, квалификацияланған 
бухгалтерлерді, ревизорларды жэне аудиторларды дайындау 
болып табылады. Палата мүшелері съездтер үйымдастырып, 
маңызды жэне өзекті мэселелерді бірігіп шешіп отырды жэне олар 
екі деңгейде басқарылды: үлттықжэне аймақтық. Германия. Неміс 
мектебінің үлкен жетістіктерінің бірі болып, балансты трактаттау 
идеясынан, оны анализдеуге көшуі болып табылады. Балансты 
тереңдетіп зерттеудегі үш бағытты белгілейік: біріншісі жэне ең 
нәтижелісі, экономикалық анализді қүрастыру. Екіншісі, заңды 
анализді дамытып, бухгалтерлік ревизияның пайда болуына алып 
келді. Үшіншісі, акционерлердің баланс жайлы ақпараттармен 
қамтамасыз етіле бастауы. Бухгалтер -  ревизорлар институттары 
немістердің салт-дэстүрлерінің көмегінсіз емес Ослода, Венада, 
Будапеште, Цюрихте, Ригада жэне Гельсинфорста пайда болды. 
Институт банк қаражаттарынның көмегімен қүрылып, жоғары 
қаржылық капитал иелерінің қызығушылықтарын қарастырған. 
Бухгалтер -  ревизорды трейгендер деп атаған. Осы адамдар 
туралы Герстнер: Трейгендер дегеніміз - тек қана заңды өкіл ғана
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емес, ол сонымен қатар сенімді түлға, дос, кеңесші, көмекші, 
қысқасын айтқанда -  оң қол, сенімді қол, біздің қызметімізді 
атқаратын, біз ұшін жұмыс істейтін тұ л ға-д еп  жазған. Институт 
жоғары мамандарды дайындауға септігін тигізіді Оларға 
мынандай міндет жүктелді: Ревизор тек қана оның ойы мен 
жүйесі дүрыс секілді, таң қалдыратын заттардан алшақ болуы 
керек; егер жалпы жүмыс тиянақты жэне дүрыс істелінген 
болса, кішкентай қателіктерді мемлекеттік қылмысқа аударуға 
болмайды; өз ойына қарама -  қайшы келетін болса да, езгелердің 
ойын тыңдауы керек.

1908 жылы Германияның Лейңигтік Жоғарғы Коммециялық 
мектебінде кәсіби бухгалтер -  ревизорларды дайындау қолға 
алынды. Онда тек қана жоғарғы экономикалық білімі бар немесе 
бухғалтерлік жүмыс тәжірибесі бар адамдарды ғана қабылдады. 
Оқу мерзімі -  1 жыл. Германияда аудиторлық дамуға серпіліс 
бергенжайт 1929-1933 жылдарарасындағыдүниежүзілікдағдарыс 
болды. Акционерлік қоғамдардың көбісі банкротқа үшырап, 
тексеруді. қаталдандыру қолға алынып, тәуелсіз аудиторлар пайда 
болды. Германияда екі мамандандырылған аудиторлық үйымдар 
бар. Олар аудиторлар Палатасы жэне аудиторлар Институты. 
Палатаның мүшесі болу кез -  келген аудиторларға да, аудиторлық 
үйымдарға да міндетті. Ал екіншісінде мүшелік ету өз еріктері 
бойынша болса да, онда неміс аудиторларының 90% белгіленген.

Палатаның қызметіне аудиторларға қүқықтық көмек көрсету, 
кеңес беру, үйым мүшелері арасындағы келіспеушіліктерді шешу, 
аудиторлардың квалификациясын арттыру, бухгалтер-аудитор 
атақтарын алмақшыларга экзамендық комиссия қүру. Палатаның 
қызметін федералдық экономика министрлігі қадағалайды. Ол 
Палата жүмысына басқарушылық жасайды дегенді бшдірмей, 
тек қана Германи мемлекетінің заңдарының жэне Пшіата 
қаулыларының орындалып жатқандығын қадағалайды. Палата 
басқармасы 9 адамнан түрады. Оның бір мүшесін Германия 
президенті сайлайды. Аудиторлар Институты да мемлекеттегі 
аудиторлық проблемалармен; халықаралық қатынастарды 
дамытып, баспа қызметімен; ай сайынғы журнал шығарумен;
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аудит, құқық жэне салық сұрақтары бойынша сөздік дайындаумен 
жэне т.б. сол сияқты қызметтермен айналысады. Институттың 
басқармасы болып жалпы жиналыс мүшелері саналады жэне 
олар өкілетті 5 адамды таңдайды.

Британдық аудиторлық тэжірибе бойынша, басқа 
мемлекеттерде де аудиторлық дамыды. Соның ішінде, бұрынғы 
британдықтардың мандатты территориясындағы Палестинада 
1948 жылы пайда болған Израиль мемлекетіндегі аудиторлықты 
айтуға болады. Сол кездердің өзінде жүздеген аудиторлар осы 
елден шыққан. Британдық үлгі бойынша, Израильдің Әділет 
министрлігінің көмегімен Арнайы Кеңес құрылып, бухгалтерлер 
мен аудиторларды тағайындауды жүзеге асырған.

1.3 А м ерика Қ ұрам а Ш таты н д ағы  аудиттің  
п айда болуы  мен дамуы

1631 жылы АҚШ -тың М ассачусетс штатының Плимут 
деген жеріне Голландиядан отар елдерінің қарыздарының 
көбеюінің себебін анықтауға бухгалтер жіберіледі. Бұл 
Америкадағы ең алғашқы аудиторлық тексеру болып табылады. 
Дегенмен, аудиттің отаны болып, 1844 жылы ең алғашқы 
аудиттік заңдар жинағы шыққын ¥лыбритания саналады. Онда 
эр кәсіпорын жылына кемінде бір рет аудиторлық тексеруден 
өтуі керек деп жазылған. Ең алғашқы ішкі. аудит - Теміржол 
транспорттарында қолданылған.

ХІХғасырдың соңында аудиторлар мемлекет ішін аралап, 
транспорттық бөлімшелердің есеп беру жүйесін тексеріске 
алды. ХХғасырға дейін АҚШ  аудиті. Ағылшын аудитінің моделі 
бойынпіа дамыды. Ол дегеніміз балансқа қатысты ақпараттарды 
толығымен зерттеу. Әлеге әйгілі американ ғалымы Роберт 
Хайстер Аудит атты кітабында америкадағы алғашқы аудитті 
есеп жүргізу аудиті деп атады. Ең алғашында Америкада 
аудиторлардың міндеттері туралы заңдары болмағандықтан 
жэне де көптеген аудиторлар Аиглиядан жіберілгендіктен
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аудит саласы өте баяу дамыды. 1887 жылы ең алғашқы 
Аудиторлар Аесоцияциясы ашылды жэне де 1896 жылы Ныо- 
Йорк қаласының заңдық органдарының көмегімен аудит туралы 
заң қабылданды.1900 жылға дейін аудит туралы ақпараттар 
баспаға өте аз шығарылған. 1912 жылы Роберт Хайстер АҚШ- 
тың аудитінде ағылшындық аудиттен ерекшеліктерін байкап, ең 
алғашқы американдық Аудит теориясы жэне тэжірибесі атты 
кітабын жарыққа шығарады. Американдық аудит Тестік аудит 
) іэрежесіне дейін жетіп, кейін фирмалардың дамуыиа байланысты 
жэне де инвесторлардың көзқарастарын ескере отырып, үйымда 
жүргізіліп жатқан операңиялар туралы жэне шаруашылық 
жағдайы жайлы ақпараттарды серіктес үйымнан алып, тексеріп 
отырды. Яғни ұйымның активі мен пассивіне баса назар аударды. 
Бұл мемлекетте нағыз тәуелсіз аудит дамыды. Аудиторлық 
қорытындылар негізінен кредиторларға, яғни банктерге қажеттік 
туғызды. Соғаи байланысты банк кредит беру немесе бермеу 
туралы шешімін қабылдады.

XIX ғасырдың басында қаржылық есепті қолданушылар 
кэсіпорынның маңызды көрсеткіші деп бухгалтерлік балансқа 
баса назар аударды.1917 жылы Американдық бухгалтерлер- 
эксперттер институтының Федералдық сауда комиссиясының 
сұрауы бойынша баланс аудиті атты еңбектері басып шығарылды. 
Ал қайта қарастырылған басылымы 1 929 жылы Қаржылық есепті

бағалау деген атпен басып шығарылды. Оның негізгі 
мәселесі баланс аудиті болғанына қарамастан, кірістер мен 
шығыстарға, ішкі бақылауға көңіл бөлінді. 1936 жылғы Тәуелсіз 
аудиторларлардың қаржылық есепті тексеру аттьг басылымына 
көптеген мэселелер эсер етті: соның ішінде қорытынды жасау 
стандарттарын дамыту мақсатында АІСРА-дің Нью-Йорктің 
фондық биржасымен біріге жұмыс істеуі жэне де 1933 жылғы 
бағалы қағаздар туралы заңның қабылдануына байланысты жэне 
де 1934 жылғы биржа туралы заңына сәйкес қаржылық есеп 
берудің формалары белгіленді.

Қазіргі кездегі. аудитгің стандарттары 1939 жылы АІСРА- 
дің белгілеген Аудиторлық тексерулер Комитетінің Аудиторлық
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процедуралар жайлы кұжаттамасына сэйкес дамып келеді. 
1972 жылға дейін 54 құжаттама бекітіліп, комитет Аудиторлық 
стандарттар бойынша атқарушы комитет атанды. Сонымен 
қатар 70-80 жылдар аралығында аудиторлық сәтсіз тексерулер 
салдарынан көптеген даудамайлар болып, Конгрессте аудитордың 
қызметі мен міндеттері туралы тыңдаула өтті.
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2 Бөлім. Х алы қаралы қ аудитті ұйымдастыру 
2.1 Х алы қаралы қ аудиттің м аңы зы  мен мақсаты

Әлемдік тэжірибеде аудитті анықтауда өте кең сан алуан 
жалпы анықтамалар қарастырылады.Олардың кейбірін 
қарастырайық

Аудиттің негізгі. принциптері жөніндегі Комитет (С о тт ій ее  
оп Вакіс Аисііі- іп§ Сопсеріз) американдық бухгалтерлік есеп 
қауымдастығының (Атегісап- ісап Ассоип1:іп§ Аззосіаііоп-ААА), 
сондай-ақ американдық институты бекіткен алқаби бухгалтерлері 
(Атегісап ІпзгіЬііТе оҒ СегіійесЗ Мемлекеттік шоттар) аудитті 
жүйелік қабылдау процесі ретінде анықтайды жэне экономикалық 
іс-эрекеттер мен оқиғалар туралы объективті деректерді бағалау, 
олардың белгілі бір өлшемге сэйкестік деңгейін белгілеу жэне 
нэтижелерді мүдделі пайдаланушыларға үсынады. Аудиторлық 
тәжірибе комитеті (АисііТ Ргасіісез СогптіПсс -  АРС) аудитті 
ескере отырып, бүл анықтаманы біршама жеңілдетті арнайы 
тағайындалған тэуелсіз тексеруден басқа ештеңе жоқ- 
кэсіпорынның қаржылық есептерінің аудиторы жэне пікір 
білдіру олар туралы заңда белгіленген ережелер сақталған кезде 
қарастырылады.

Ресейде өзін таныстырған атақты ағылшын ғалымы Р. 
Додж ау халықаралық стандарттарына байланысты алғашқы: 
жүмыстардың бірі- дита өзінің анықтамасын береді: «Аудит- 
тәуелсіз тексеру жэне тексеру- кэсіпорынның қаржылық есебі 
туралы пікір «. Көрнекті американдық ғалымдар А. Аренс пен Д. 
Лоббектің пікірінше, «аудит (аиёі1іп§) -  бүл Құзыретті процесс 
тэуелсіз қызметкер син туралы куәліктерді жинақтайды жэне 
бағалайды- сандық бағалауға жататын және спе-ге жататын 
формациялар- анықтау жэне білдіру үшін сандық экономикалық 
жүйе қорытындыда осы ақпараттың сэйкестік дэрежесі 
белгіленген- дық критерийлері». Аудиттің эртүрлі түсіндірмелері 
бүл процестің оның қалыптасуы қазіргі уақытта элі аяқталған 
жоқ. Бухгалдың дамуы- терек есебі-бүл іс жүзінде үздіксіз және 
шексіз процесс, аудитті жетілдірудің үздіксіздігІн жэне салдары,
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оның мэнін, мақсаттары мен міндеттерін анықтауы болады.

2.2. Қ азіргі х а л ы қ а р а л ы қ  аудит дам уы н ы ң  неіізгі кезеңдері

XX ғасырдың басына дейін Аудит проблемалары бойынша 
ғьшыми дереккөздердің саны бұл шамалы болды. Атап айтқанда, 
А ҚШ -татек Англиядажасалғандэліздерқолданылды.Сондықтан 
бірінші және өзекті ғылыми еңбегімен жэне осы - М онтгомеридің 
«Аудит: теория жэне практика» атты кітаптары жарық көрд, сол 
саладағы білімдерін басып шығару болды. Оның пайда болуы бұл 
ең алдымен американдық аи тэжірибесінің айырмашылығына 
байланысты болды- Дита жылгы ағылшын, қолданылатын АҚТН 
аудиторлары, олар жартылай- XX ғасырға дейін Үлыбритаиияда 
чили білімі. XX ғасырдың алғашқы жылдарында. мүдделі 
пайдаланушылар есепші- (қаржылық) ақпарат баланстық 
есепті негізгі деп санады кез келген экономикалық субъектінің 
(компанияның) сенімділігінің көрсеткіші, фабрикалар жэне 
т.б.). Осы себепті барлық аудиторлар бастапқыда берілген осы 
есеп беру формасына ерекше назар аударыңыз. Бірінші ресми 
американдық институт дайындаған АҚШ -тағы аудит туралы 
бухгалтерлер-сарапшылар қаулылары болды (қазіргі уақытта- 
американдық дипломды алқа билер институты).

1929-1933 жж. басталған әлемдік экономикалық дағдарыс 
аудиторлардың қызметіне қатысты қатынастарды қайтақарап,осы 
кезеңде аудит сапасына қойылатын талаптар өте жоғары бола 
бастады.

Дағдарыс кезінде жэне эсіресе дағдарыс аяқталғаннан кейін- 
элемдік қоғамдастықтың барлық жетекші елдерінің назарын- 
қалыптастырылатын жэне мүдделі тұлғаларға ұсынылатын 
бу хгалтерлік (қаржыл ық) есептілікті пайдалануы болды. Бірқатар 
талаптармен қатар- есептік деректерді міндетті түрде жариялауды 
туралы- тэуелсіз олардың сенімділігін растаудың объективті 
қажеттілігі бухгалтерлер-сарапшылар, яғни аудиторлар атқарып 
отырды.
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Осылайша, аудит қызметі қуатты рөлін атқара бастады, 
бұл экономикалық субъектілер тарапынан түрлі алаяқтық пен 
бүрмалаулауға жол бермеді. .

XX ғ. 20-шы жылдардың аяғынан бастап осы саладағы 
зерттеулер мен эзірлемел ерд е аудиттің екі негізгі бағыты белгіленіп 
көрсетілді, ол стандарттарын құру- жэне жауапкершілікке 
қойылатын талаптарды әзірлеу аудиторлары болды. АҚШ - 
та кэсіби этика нормалары пайда болды, жэне бұл тәжірибелі 
аудиторлар оларды ұстануға міндетті болды. Регламенттерді 
терең зерделеумен байланысты продестің басталуы- 1932 жылы 
АҚШ -та қабылданған аудит «бағалы заттардың дұрьгстығы 
туралы Акт» деп аталатын федералды заң- сиқыршы», онда 
алғаш рет белгілі бір талаптар қойылды, оған тәуелсіз аудиторлық 
тексерулер жүргізуді реттейтін- экономикалық субъектілерді 
(корпорацияларды)- дың жэне өзінің бағалы қағаздарын 
шығаратын .бірқатар штаттарының қызметі болды. ІІІамамен екі 
жылдан кейін, яғни 1934 ж. кейбір аудиторлық рэсімдер қазіргі 
уақытта қабылданған жэне қазіргі уақытта қамтылған құжат . Ол 
«қаржылық тексеру» деп аталды. Бұл тэуелсіз аудиторлардың 
есептері». 1939 жылдан бастап американдық есепші- 
сарапшылар институты аудиторлық процедуралар саласындағы 
өз зерггеулерін жариялай бастады. Бұл: бюллетеньдер мен 
есептер түрінде болды. Ол бірінші кезеңі жолында аудитті 
жалпыға бірдей стандартгау жатады. Аудит рэсімдері жөніндегі 
комитетінің алғашқы есебі-осы уақытқа дейінгі жеті негізгі 
ережесі қазіргі аудиттің қалыптасуына негіз болды. Осыдан 
басқа, бірінші болып экономикалық субъектілермен бухгалтерлік 
(қаржылық) ақпараттар стандарттық үлге түрінде ұсынуы 
бойынша аудиторлық қорытынды қалыптастыру ұсынылды.

Келесі маңызды этаптардың бірі, қазіргі замангы аудиттің 
даму этапы Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы болады. 
Сол уақытта бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы қабылданған 
нроцедуралары барынша ұлғайтылды. 1948 ж. Америкалық 
бухгалтерлер институты бірінші рет «Аудиттің жалпы 
қабылданған стандарттарын» бекітеді, ал Ішкі ревизорлар
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институты «Ішкі ревизорлар міндеттемелерін » жариялайды.
XX ғ. 60 ж. бастап бухгалтерлік есеп процесін жеңілдету 

үрдісі байқалды. Бірақта бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің 
сапасының төмендігі шаруашылық субъектілердің қаржы- 
шаруашылық қызметінің нәтижелерінде және каржылық 
жағдайларында көрсетіліп отырды.

1973ж. АҚШ-та Қаржылық есептілік стандартын өңдеу 
бюросы (Ғіпапсіаі Ассоип1;іп§ 8іапсіагёз Воагё -  ҒАЗВ) жасалып, 
бухгалтерлік (қаржылық) есептің концептуалды негіздерін 
бірегей жобада өңдеуге кірісті. Ол бухгалтерлік (қаржылық) 
есепке алу жүйесін өзара байланыстыру негізгі үғымдары 
логикалық түрде нақты үйымдастырылған, осының негізінде 
бухгалтерлік (қарыжылық) есептілік қалыптастырылды. Міне, 
осы тэсіл қаржы-шаруашылық жағдайларды басқару мүмкіндігін 
үсынды, соынмен қатар ол берілген ақпараттарды жалпылауда 
бірегей тэсілдерін өңдеулері өз кезегінде біл ікті түтынушылармен 
қызыіушылығын байланыстыруға мүмкіндік береді.

Осылайша, аудит АҚИІ-та жэне басқа да жетекші 
мемлекеттер қатарынан элемдікэкономикакөз-қарасынан сапалы 
жаңа деңгейіне дамуына жетті. Аудитті реттеуде екі негізін 
қалаушы бағыты пайда болды. Батыс Европада ол мемлекеттің 
үкіметімен қатаң түрде реттеледі, ал АҚШ пен Үлыбританияда 
жеке қоғамдық бірлестіктер реттеледі.

Сонымен қатар Франциядаревизорлардан басқа, бухгалтерлік 
(қаржылық) ақпараттардың дүрыстығын бақылаушы қызметті 
қамту бойынша Бухгалтер-эксперт Ордені жасалды, Ол 
бухгалтерлік есепті жүргізеді, бухгалтерлік (қаржылық) 
есептілікті қалыптастырады жэне осы сала бойынша кеңес беру 
қызметін көрсетіді.

Аудитті қалыптастыру процесінде Швецияда да өте маңызды 
рөл алып жатыр: 1995жылы 18 мамырда Риксдаг та жаңадан 
Аудиторлық қызмет туралы Заң қабылданды, ал 1995 жылы 1 
маусымдаекі маңызды жоғарыдааталған заңды қолдану бойынша 
аудиторлық қызмет жөніндегі комиссияның нүеқаулығымен 
бойынша ереже қабылданды.
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Халықаралық бухгалтерлер Федерациясы (Іпіетаііопаі 
Ғейегаііоп о Г Ассоип Іапіз-ІҒАС) жөніндегі Халықаралық комитет 
құрылысында аудиторлық практика (М етаііопаі Ашііііп§ 
Ргасіісез Сошшійее), автономды кыгында түрақты аудиторлық 
комитет ретінде 2002 жылға дейін жұмыс істеді.

2.3 Қ ы тай аудитінің даму тарихы ны ң жағдайы

Қытайдағы аудиторлық өз алдына қызықты даму жолынан 
өтті. Қытай -  әлемдегі аудиторлық жүйе қүрған бірінші мемлекет 
болып саналады. Т У. Ханның «Чжу Юаньчжанның өмірбаяны» 
кітабының мәліметтері бойынша, Юань династиясы кезінде 
ревизияны цензорат жүзеге асырды.

15-жылы (1382 ж.) Чжу Юаньчжан оның палатасын басты 
ревизорға (аудиторға) айналдырды. Оларда аға бастықтар бас 
цензорлардың оң жэне сол қол жолдастары болды. Олардан 
төмен 110 цензор-ревизор түрды, олар өз қызметтерін 
наместниктіктерде жүзеге асыратын. Олар барлық мекемелердегі 
асыра пайдалануларды ашуы, эділетсіз айыптауларды анықтауы 
тиіс еді жэне қызметтік қылмысына байланысты немесе ез 
бетімен кеткен жэне басқаруға тәртіпсіздік енгізген арсыздарды 
немесе үлкендерді қүрмет түтпай, ашкөздік танытқан жэне 
қызметін асыра пайдаланып, ата-бабадан қалыптасқан жүйені 
бүлдіріп жүрген Ірі шенеуніктерді дереу айыптай алатын. Цензор- 
ревизорлар рангасы бойынша уезд бастықтарымен тең болатын, 
бірақжоғары билікті пайдал анатын. Императорол арды үлкендерд і 
кішілердің көмегімен жэне шеткергі аймақтарды астананың 
көмегімен бақылай отырыл, ірі шенеуніктерді бақылауда үстау 
үшін пайдаланды. Ол оларды айтқысы келгенінің барлығын 
айту, кез-келген үсынысын енгізу жэне князьдарға дейінгі кез- 
келген ірі шенеуніктің үстінен шағымдану қүқығына ие қылды. 
Сарайда цензОр-ревизорлар барлық бюрократхъіқ аппаратты 
тексерді, ал аймақтарға шыққанда ол жерлерде мекемелерді. 
тексерді, эскерлерді іріктеді, мектептерді қадағалады, шэй жэне
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жылқы базарларын тексерді, жауынгерлерге тексеру жұргізді 
жэне басқа да қызметтерді атқарды.

Чжу Юаньчжан 1367 жылдың өзінде-ақ цензорат және 
орталык үкімет шенеуніктеріне қарапайым жэне қатаң заңдарды 
белгілеу қүқыгына нүсқау берді. Олардың қатарына күшіне 
енген заңдарды қүрастыру үшін, құқықты жақсы білетін 
ғалымдар іріктеп алынды. Мұқият тексерулер мен талқылаулар 
жүргізудің нәтижесінде «¥лы  Мин заңдары» құрастырылды, ол 
осыны жасау кезіндегі отыз жылдық жұмыс уақытында төрт-бес 
рет өзгеріп, қысқартылып отырған болатын. Ол қытай үкіметі 
тарихындағы маңызды заңдар жинагы болып табылады. Заң 
жинағын құрастыру жұмысын аяқгағаннан кейін Чжу Юаньчжан 
шенеуніктерге оның халық өміріне қатысты бөлімдерін ауызекі 
тілге аударуды бұйырды. Аудармасы «сөзбе-сөз түсіндірмесі» 
деп аталды жэне барлық облыстар мен уездерге таратылып 
жіберілді. Бұет^ң барлығы қарапайым адамдардың заңды 
түсінуі жэне орындауы үшін жасалып отырды. Оның заңдар 
мен жарлықтары аса күрделі болды және мұрағат материалдары 
таудай үйіліп жатты. Шенеуніктер іс жүргізуді жасанды түрде 
өсіріп айтып, асыра пайдаланды, оларды анықтау мүмкін емес 
болатын. Оның үстіне кеңселердегі жұмыс пен қазыналық 
қағаздарды толтыру арнайы білімді талап ететін, өйткені. ресми 
қүжаттарды құрастыру ережелеріның ұсақ-түйек жұмысы тым 
көп еді. Мөрге иелік ететін шенеунік (аға шенеунік), белғілі 
бір мерзімге тағайындалды. Ол іс жүргізуді жаңа-жаңа түсіне 
бастаған кезде оны басқа жерге ауыстырып жіберіп отырды, 
ал кеңседегілер, эдеттегідей бір орнында өмір бойы қызмет 
етті. Соның нәтижесінде, іс жүзінде мемлекет пен халықты 
басқаратын шенеуніктер емес, кеңсе мүшелері болып шықты. 
1982 жьшы Халық өкілдерінің бүкілқытайлық жиналысы 
(ХӨБЖ) Қьггайдың жаңа Констиіуцияс ын жариялады, ол 
үкіметтен аудиторлық әкімшілік құруды талап етті. 1983 жылдың 
қыркүйегінде 3 мыңнан астам аудиторлык үйым тіркелді, оларда 
30 мыңнан астам штат мүшесі болды. Осылайша, Конституция 
аудиторлық экімшілікгің тәуелсіздігіне кепілдік бер&ці.
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Міндеттер мен құқықтардың жалпы қағидалары 
Конституцияғанегізделседе,аудитжүргізуміндеттерініңкөптеген 
майда-шүйде бөлігі жасалмаған болатын. Сондықтан, үкімет 
бүзушылықтар анықталған жағдайда аудиторлық экімшілік пен 
шараларға негіз болатын заң жобасын қүрастырды. Мәлімделген 
«Аудиторлық жүмытың уақытша ережелері» аудиторлық 
экімшіліктің негізгі міндеттерін белгіледі. Аудиторлық экімшілік 
мемлекеттік кэсіпорындардың көпшілігінің қаржылық және 
бухгалтерлік бақылауы элсіз деп тапқандықтан, ережелерге 
барлық үкіметтік мекемелерге, сондай-ақ ірі жэне орташа 
кәсіпорындарға өз үйымдарында ішкі аудит жүйесін дамытуды 
міндеттейтін арнайы бап енгізілді.

90-жылдардың аяғына қарай елде 21 мың ішкі аудиторлық 
үйыммен 32мың ішкі аудитор болды. Қытай үкіметі бухгалтерлер 
арасында СРА санының (СегІлНесІ РиЫіс Ассоипіапіапіз -  
дипломы бар қоғам бухгалтері) артуын мадақтап отырды. СРА 
фирмаларының көпшілігі шетелдік инвестициялар базасына 
негізделген біріккен кэсіпорындарға қызмет көрсетеді. Дегенмен 
дамыған сайын СРА фирмаларының көп бөлігі басқа фирмаларға 
да қызмет көрсете алды. Кейбір СРА фирмалары үжымдық және 
жеке меншік түріндегі кәсіпорындармен жүмыс жасап жатты. 
СРА фирмалары ішкі бақылау жүйесін де, қызметкер дайындау 
мен кэсіпорындарға арналған бухгалтерлік кітаптарды енгізуді 
де жобалай алады. Олардың қызметтері аудиторлық экімшілік 
тексермейтін көптеген кэсіпорындарды бақылауды күшейтуге 
көмектеседі. СРА тиісінше дамуына көмектесу үшін, үкімет жаңа 
СРА мэртебесін алуға қажетті шарттарды анықтайтын фирмшіар 
үшін жаңа ереже белгіледі. Жаңа СРА емтихандары да күшіне 
енгізілді, жэне алғаш рет еределер СРА фирмаларына үкімет 
органдары мен кэсіпорындарына аудиторлық қызмет көрсетуге 
мүмкіндік береді.

Қытайда колледжді аяқтағаннан кейін маманға бакалавр 
дәрежесі беріледі, ал ғылым магистрі дәрежесін алу үшін екі 
жыл оқу жэне үшінші жыл бойына ғылыми зерттеулерді орындау 
қажет.
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1986 жылдан бухгалтерлік кітаптар аудитін жүргізгенге 
дейін зауыт меңгерушілерін кетіп қалмауының алдын алу 
мақсатында жаңа ереже қабылданды: кәсіпорындардың барлық 
меңгерушілері экімшілік аудит жүргізгенге дейін демалысқа 
немесе өз жүмыс орындарын тастап кете алмайды.

Қытайдағы экономиканы сауықтыру жэне нарықты 
түрақтандыру үдерістерінде аудиторлық қызметтер үлкен рөл 
атқарғанын ескере кеткен жөн. 1990-1992 жылдар аралығында 
Қытай аудиторлық жүйені дамытуда орасан зор жетістікке қол 
жеткізді. Оның үстіне қытай экономикасы нарыққа бейімдірек 
бола түсті, бизнес секторын қадағалау жэне қаржылық бақылау 
көбірек қажет болды. Әлемдік экономиканы, бизнес пен 
сауданы интернационалдандыруда байқалган тенденцияға 
байланысты, хшіықаралық бухгалтерлік есеп пен есеп берудің 
көлемі мен мэндері айтарлықтай өсе түсуде, халықаралық 
кэсіби бухгалтерлер ұйымы, соның ішінде: өз құзіреті шегінде 
есеп жэне аудиторлық стандарттар келісімі үдерісіне тартылған 
халықаралық жэне аймақтық ұйымдар құрылуда.

2.4 Д амыған елдердің бюджеттік мемлекеттік аудит 
органдары ның қы змет сипаттамасы

Қаржы бақылау органдары дамыған елдердің кез-келген 
қаржылық аппаратының бөлігі болып табылады. Олар бақылау 
мемлекетте тэн негізгі функцияларды жүзеге асырады орындау 
электрондық коптеген елдердін конституция, № еші мемлекеттік 
бюджет. Ог§ жетістік жэне біздің фискалдық жалғасы мақсаттар 
мен шешім орнату үшін

Жоғары қаржы бақылау органдарының Р негізгі міндеттері 
КЕЬ шет елдерде туралы зуаізуа:

a) мемлекеттік бюджеттің орындалуын бақылау (Венгрия , 
Италия, Португалия, Франция);

b) мемлекеттік кірістер мен шығыстарды бақылау (Болгария,
Греция, Германия); %
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в) түрлі мемлекеттік органдардың (Австрия, Польша, АҚШ) 
қаржы қызметін бақылау .

Вазісз Ог§а пІ2аІ8Іопііо§о құрылымдық фискалдық 
органдарға - қазіргі қаржылық бақылау электрондык айнымалы 
өз конституцияларында қүрылған мемлекеттер. Ол сондай- 
ақ олардың қызметінің құқықтық формаларын, құрылуының 
құрамы мен тэртібін жэне осы қүрылымдардың басшыларының 
жауапкершілігін анықтайды.

Жиі Батыс елдерІнде мемлекеттік бюллетенінің орындалуын 
бақылау органдары доктор Джет соттар мен аиёііогіаіа санау 
камералары үміт с . Бүл үндеулер «агенттіктер санау» және 
Парламенттің өкілеттігін жүзеге асыру тиімділігі мен басқа да 
өкілдері ықпал бізге Ь қаржылық бақылау саласындағы нысаны 
қүрылымдардың, жэне ең алдымен, мемлекеттің орындалуын 
бақылау кезінде бюджет Епсіошшепі. Мүндай ережелер Австрия 
Конституциясында, \Үогт\үооё, Венгрияда.

Мысалы Ітег, ол арнайы атап өткен жөн үстанымын арнайы 
көрсететін, Есеп Сотының бақылау қызметінің 2 деңгейлерін 
қамтамасыз етеді Конституция табылатын Австрия аудит 
сотының, жэне мемлекет йки федералдық қүрылымы.

Мемлекеттік қаржы бақылау органдарының қүқықтық 
мэртебесі - олардың барлығы негізгі заң негізінде әрекет 
етеді ; тікелей орган қүрылған жэне Е есеп және бақыланатын 
болып табылады билік мемлекеттің; негізгі заңда тікелей 
көрсетілген немесе оны жүзеге асыру үшін қажет іс-эрекеттерді 
жүзеге асыра алады. Басқару органы туралы заң құзыреттілік, 
негізгі міндеттер мен қызмет түрлерін белгілейді. Теңсіз Зуко 
қадағалау органдарының эр түрлі қүқықтық мәртебесін анықгау 
N мемлекеттік бюджеттің кейбір органдарының жіктеу үшін 
негіз ретінде қызмет етеді жиі эрекет орг бақылау жэне ші - біз 
басқаруды ко11е§іопа1по§о, және басқа да көшбасшылық, яғни 
басқарудың авторитарлық үлгісі.

Коллегияменкомандалықбірліктіңкомбинациясынбілдіретін 
формалар жоғары қаржы бақылау органдарының заңдарында 
жэне эрбір органның нормативтік актілерінде бөлек бекітіледі.
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Бұл жағдайда, көптеген дамыған елдерде ҚБЖО туралы заңнама 
геаіапіе N 5 қызметінің кұкықтык нысандары органдарының 
құзыретін, сондай-ақ оларды ұйымдастыру негіздерін ғана емес 
перестановочнатуралы жоғарғы эшелонында жауапкершілік 8ТІ, 
бөлу. Әдетте, Конституция айқындайды Мен Есеп палатасының 
орын еізуа жэне диспетчер басқармасының мемлекет жүйесінде, 
жалпы есекті белгілейді Асһі жэне олардың қалыптастыру 
принциптері.

Батыс Еуропадағы мемлекеттік қаржылық бақылаудың екі 
негізгі жүйесі басым:

1 ) қаржы бақылауының экімшілік органдарының жүйесі;
2) қаржы бақылауының сот органдарының жүйесі.
қаржылық бақьшаудың жоғары органдарының қүрылымын

ерекшеліктерін талдай отырып, ол барлық жай болып табылады 
Есеп сотының, қүрамы екенін есте үстау қажет ҮіТ оның 
елдер, үжымдық органдар, негізінен бірдей. Есеп палатасы 
басқармасының төрағасы болып табылады. Есеп палатасының 
мүшелері, сондай-ақ, вице-төрағасы жэне мүшелердің белгілі 
бір саны болып табылады.

Бухгалтерия Палатонының қалыптасуында 3 негізгі модель
бар:

1. Парламент үлгісі палатаның қүрамын, оның үстіне, оның 
барлық төрағаларын анықтауға шешуші қатысуды көздейді. 
Венгрияда жэне Полыпада қаржы бақьшау органдары құрылады.

2. Парламенттік емес модель Үкіметтің үсынысы бойынша 
(Греция, Португалия) немесе үкімет өзі (Франция) бойынша 
жоғары қаржы бақылау органының төрағасы мен төраға 
орынбасары тағайындалуын көздейді.

3. Аралас үлгіде парламенттің жэне президенттің жоғары 
қаржы бақылау органының (Австрия, Германия, АҚШ) қүрамын 
анықтауға қатысуы қарастырылған.

ТІІет елдердің жеткілікті егжей-тегжейлі Заңнама Жоғары 
қаржы бақылау органдарының ішкі қүрылымы мен үйлесімсіздік 
мүшесі принципін біріктіреді мырза үкімет белгілі бір 
лауазымдарға бар немесе қүл оларды туындайтын коммерциялык
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жылы аиіеиіі электрондық §§іасһ қүрылымдарды.
Есеп Департаменттің құрылымдық бөлімшелері туралы 

ережелер сипаты Іпзр тіркелген дейін тегіс, ведомстволар, 
министрліктердің өзара қарым-қатынастарда бөлімшелерінің, 
тозақ басшылары мин жэне федерациясының трационным 
объектілерін.

Басқарушы органның басшысы мемлекеттік лауазымды 
тұлғалардың санатына кіреді, олар иммунитеттің барлық 
түрлеріне, мемлекеттік қызметкерлердің артықшылықтары мен 
жеңілдіктеріне бағынады. Атап айтқанда, егер сот палатасы 
сот органы болып табылса, оның төрагасы тэуелсіздік пен сот 
иммунитетіне ие.

Австрия баламасы аудит сотының Президенті жауапкершілігі 
үшін омыртқа ОБК үшін электрондық бізге үлкен Федералдық 
ландтага немесе актілерді Үлттық Кеңесінің органы ретінде ма 
сотқа байланысты, үкіметке немесе мемлекеттік жер, сондықтан 
тек ¥лттық Кеңесінің шешімімен кері қайтарып алынуы мүмкін.

Венгрия Мемлекетінің Президенті аийііогіаіа Жиналған 
мемлекет сайланды жэне М іеті депутаттарының 2/3 дауыс 
жэне дүрыстығы мен негіздеу үшін ¥лттық Ассамблеясының 
жауапты емес АЕВз оларға табыс етілетін есептерде бар 
деректерді фактілер болуы. Жэне т.б. электрондық аудит 
сотының президенттері қамауға жэне ол қылмыстық Ргезіеу 
қозғай алмайды қарсы болуы тиіс электрондық қадір-қаснетіне 
жоқ сіоүапіе кізіі Үлттық Жиналысыиың.

Польша Жоғары бақылау палатасының төрағасы Коми 
отырыстарына қатысады отырып Бос орындар Сеймішң, бақылау 
шараларының, орынбасары қабылдау қорытындылары туралы 
есепті л Ескертпе бірақ есептерді жэне ақпаратты.

8сһеіпо§ Президенті соттың жалпы басқару үшін жауапты 
Франция Сотының. Қүзыреті N Аудит Германия Федеративтік 
сотының ды Президенті қамтиды: басқа органдар мен
қүрылымдарда үйінің өкілдігі; Палата экімшілігінің басшылығы 
жэне ресми қадағалауды жүзеге асыру; қаржылық бақылау 
бөлімдері мен секторлары арасындағы істерді бөлу; туралы
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ЕҒЕЧІТКЖ8 Р мүшелерінің жэне т.б. бронь
Кейбір елдерде заңнамасында осы өкілеттіктерін қосымша 

дэлелдемелер кұжаттар мен заттарды сақтау үшін қажетті 
қайтарып алу күқығын көздейді, сондай-ақ үй-жайлар. ҚБЖО 
заңдарына көпшілігі тек аудитор кедергі заңды қүзіреті жүзеге 
асыруға жағдайларда, немесе санкңиялар анықтау бойынша 
қүжаттама аудит қажет ГРС Сіз жойылған немесе жасырын.

кемшіліктерді жою үшін шаралар қабылдауға нақты 
мандатпен, жоғары қаржы бақылау органдарының Азиялық 
мемлекеттер көп қатты Ара әсер етеді жылы аудит есептерде 
үшін қажетті зсһезІУІепіе қызметін. Бүдан басқа, Қытай мен 
Малайзияның жоғары органдардағы заңдары

Дамыған елдердің мемлекеттік бақылау органдарының 
қүрьшымы орталық жэне перифериялық қондырғылардан 
түрады. Басқару департаменттері, бюролар, лауазымдар 
жэне т.б. бар. Мысалы, мен Америка Қүрама Штаттарында 
шаралар 3 қызметкерлерінің бірі болып табылады 15 аймақтык 
бөлімшелері қүрылды. ¥лыбритания перифериялық жылы 
электрондық мемлекеттік бақылау инспекторларын Дабыл 
белгісі аппаратының т.б. мемлекеттік сатып алу негізгі нүктелер, 
жабдықтау базалары, әскери округтер, бизнес, орналасқан жері 
болып табылады Жергілікті орг бастап бір жаңа жэне орталық 
қызметкерлері, п толық тэуелсіз жэне роёсһіпуауиіз пайдалану 
мен жай ғана басқару туралы епіуи бір исіагзіуепподо бақылау.

Батыс елдерінде, сондықтан Уегсіоі;, үзақ мерзімді немесе 
элемент үшін бақылау бөлімінің бастығы тағайындау үсынған 
бақыланатын тәуелсіздік принцииі, бойынша АҚШ-та өмір 
(мысалы, -18  Ье Т, Испания - 9 жыл, Канада - 10 Ее Т, Германия, 
Австрия, Венгрия - 12 жыл, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия - өмір), мемлекеттік бақылау қызметкерлері, 
билеушілерінен қүқықтық жэне қаржылық тәуелсіздік жогары 
жалақы с қасиеттері. Әдетте, аудит органдарының басшылары 
мен парламент ІЛ\уе тағайындайды р депутаттар өкілеттік 
мерзімін өздері артық кезеңдерде туындатады

Мемлекеттік бақылау органдары өз кезегінде бюджеттік-



Хапықаралық аудит

бақылау рагіатеп есеп емес, яғни барлық дерлік ірі елдерде 
құрылды майсыздандырылған комиссиялар.

2.5 Қазақстан аудитінің дамуы

Елбасы «Қазакстан-2050» атты стратегиясында элемдегі 
бэсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру туралы 
өз жолдауында атап өткендей, Қазақстан ез дамуындағы жаңа 
серпіліс жасау қарсаңында, өркенді де өршіл дамып келе жатқан 
қоғамның іргетасы тек қана осы заманғы, бәсекеге қабілетті 
жэне ашық нарық экономикасы бола алады. Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің катарына кірудің 
бірінші басымдығы әлемдік экономикаға ойдағыдай кіруі болып 
табылады. Осыған байланысты мемлекетті дамыту процесінде 
бухгалтерлік есепке алу, қаржылық есеп беру мен аудит 
жүйесін бара-бар дамыту ерекше өзектілікке айналады, өйткені 
бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық есеп берудің жэне 
аудиттің мақсаты басқару шешімдерін қабылдау үшін мүдделі 
пайдаланушыларды экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету 
болып табылады.

Отандық және элемдік тәжірибе көрсеткендей, аудиторлық 
қызметтерге мүқтаждық мынадай жағдайларға байланысты 
туындады:

-осы ақпаратты пайдаланушылармен (меншік иелерімен, 
инвесторлармен, кредит берушілермен) жанжал болған жағдайда 
экімшілік тарапынан дәйексіз ақпарат беру мүмкіндігімен;

-қабылданған шешімдер салдарларының ақпарат сапасына 
байланыстылығымен;

-ақпаратты тексеру үшін арнайы білімнің болуы 
қажетгілігімен;

-ақпаратты пайдаланушылардың ақпарат сапасын бағалау 
үшін оның көздеріне қол жетімділігінің ішінара болмауымен.

Барлық осы алғышарттар тиісті дайындығы, біліктілігі, 
тәжірибесі жэне осындай қызмет түрлерін көрсетуге рүқсаты
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бар тәуелсіз сарапшьшар қызметтеріне қоғам мұқтажының пайда 
болуына алып келді. Бүл, расталған ақпараттың болуы барлық 
мүдделі нарыққа қатысушылардың жүмыс істеу тиімділігін 
арттыруға жэне түрлі экономикалық шешімдер салдарларын 
бағалауға жэне болжамдауға мүмкіндік беретінімен байланысты.

Елдің микроэкономикасына басқару қүралына сай қажетті 
эр түрлі бизнес салаларындағы шаруашылық жүргізуші 
субьектілер қызметін талдау, аудит жэне басқару есебі сняқты 
арнайы ғылымдарға айырықша маңыз беріліп отыр. Аудитті 
үйымдастырудың озық тәжірибесі Халықаралық валюталық 
қордың, Бүкіл әлемдік банктің, Халықаралық даму бойынша 
АҚШ агенттігінің, Еуроплық одақтың жэне Британдық кеңестің 
белсенді қатысуымен өткізілгендіктен, оны қүрудың ағылшын 
американдық үлгісі негіз етіп алынды.

Біздің елімізде аудит дамуы 1987жылы «Инаудит» 
акционерлік қоғамы пайда болуынан басталады. Ол КСРО 
Министрлер Кеңесінің арнайы қаулысына сай қүрылған. Оның 
құрылуы елімізде аудитті эрі қарай дамытуға зор ықпал етті.

Шаруашьшықесептегіревизиялықтоптарменсалыстырғанда 
жоғары үйымдық-қүқықтық нысанға ие болғанымен фирма 
мемлекеттік бақылау органы базасында қүрылды, ал 
қүрылтайшылары одақ министрліктері болды.

Бірегей күрылым ретінде «Инаудит» сақталмады, ол бірнеше 
жеке аудиторлық фирмаларға бөлініп кетгі. Оның себептерінің 
бірі фирмада өз фирмаларын құруға жэне басқаруға мүмкіндік 
туған кэсіпқой мамандар мен нағыз көш бастаушылардың көп 
істеуінде болды.

1989-1993 жылдары КСРО-дағы аудиторлық қызмет туралы 
заң актілерін қабылдауға ұмтылыс жасалды. Бұл кезеңде елде 
көптеген коммерциялық ұйымдар, оның ішінде аудиторлық 
фирмалар пайда болды. Соңғылары жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктер ретінде тіркелді. 1989 жылы ҚазССР-ының Қаржы 
министрлігінің бақылау-ревизиялық басқармасы жанында 
шаруашьтлық есептегі ревизиялық топ құрылды. Содан соң оның 
базасында 1990 жылы үкімет шешімімен алғашқы «Шаруашылық
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есептегі аудиторлық орталық» аудиторлық фирмасы мен 
оның аумақтық бөлімшелері ұйымдастырылды. Жинақталған 
тэжірибе, тұрақты түрде өскен аудиторлық қызмет көрсету, 
қандай да бір дэрежеде элемдік аудиторлық практика ұсынымы 
1992 жылы шаруашылық есептегі орталықты «Қазақстан-аудит» 
тэуелсіз акционерлік аудиторлық компаниясына айналдыруға 
мүмкіндік берді. Ол республикадагы аудиторлық қызмет көрсету 
жөніндегі, меншіктің жеке нысанына негізделген жэне аудитгі 
үкімет атынан жүргізу құқығы бар лицензияға ие бірінші тэуелсіз 
кэсіби компания болып табылады.

Қазақстанда аудиттің қалыптасуы мен оның кең танымал 
болуына «Қазақстан-аудиттің» сіңірген еңбегі зор. Ол 
республикамызда аудиторлық қызмет туралы заң жобасын 
жасаудың негізгі дайындаушысы жэне оның министрліктерде, 
үкіметдеңгейіндежэнепарламенткомитеттеріндеталқылануында 
бас кеңесші, сонымен қатар Қазақстан аудиторлары ГІалатасы 
жарғысының жобасының авторы болды.

1990 жылдан бастап нарықта «Эрнест энд ЯнгСыртқы аудит» 
пайда болды. Ол орналасқан жері жэне иелігіне қарамастан, 
олардың отініштері бірлескен кэсіпорындарға аудиторлық 
тексерулер жүргізді. Бүл сол кезде «Үлкен алтылыққа» енген ірі 
континент аралық аудиторлық фирма еді. Жэне 1993 жылы аудит 
«Аудиторлық қызмет туралы» бірінші Заңның қабылдануымен 
аудит өзінің дүниеге келуін ресми түрде бекітті. Осы у ақыт ішінде 
аудит қаржы нарығы саласында өзінің лайықты орнын тапты, 
аудит институты ретінде өзінің өмір сүру құқығын дэлелдеді. 
Алайда дэл осы заңның шикі түстары табылып, 1998 жылы 20 
қарашада жаңа заң қабылданды.

Қазақстанда аудиттің қалыптасуы оның кең танымал 
болуына « Қазақстан аудиттың » сіңірген еңбегі зор. Ол 
республикамызда аудиторлық қызмет туралы заң жобасын 
жасаудың негізгі дайындаушысы және оның министірліктерде, 
үкімет деңгейінде жэне парламен комитеттерінде талқылану ында 
бас кеңесші,сонымен қатар Қазақстан аудиторлары Папатасы 
жарғысының жобасының авторы болды.
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Сонымен,алғашқы аудиторлық фирмалардың құрылтайшы 
құжаттарында-ак, артына « ҚР аудиторлық қызмет туралы» 
заңда көрініс танқан аудит пен оның мақсаттары берілді.

1990ж. бастап рынокта « Эрнест энд Янг Сыртқы аудит» 
БК пайда болды. Ол орналасқан жері жэне иелігіне қарамастан 
олардың өтініштері бірлескен кэсіпорындарға аудиторлық 
тексерулер жүргізді. Бүл сол кезде « Үлкен алтылыққа» енген ірі 
континент аралық аудиторлық фирма еді.

Қазір Қазақстанда аудиторлық қызмет көрсететін ірі 
халықаралық аудиторлық үйымдар мен жергілікті аудиторолық 
фирмалар өз қызметтерін дамытуда. Қазақстан Республикасының 
Қаржы министірінің 05.04.2001 жылғы № 173 « Аудиторлық 
үйымдар мен кредиттік рейтингтік агенттіктер тізімін бекіту 
туралы» бүйрығымен жыл сайын үйымдар аудитін жүргізу жэне 
кредитгік рейтінгті ҚР Үкіметінің 2001жылғы 28-акпанындағы 
№ 290 « Кейбір акционерлік қоғамдар мен республикалық 
мемлекеттік кэсіпорындар қызметін тиімді басқару мен 
бақылауды үйымдастыру жөнінднгі шаралар туралы» қаулысына 
сэйкес дэлелденді.

Елбасы «Қазақстанның элемдегі бэсекеге барынша қабілетті 
50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты өз жолдауында 
атап өткендей, Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау 
қарсаңында, өркенді де өршіл дамып келе жатқан қоғамның 
іргетасы тек қана осы заманғы, бәсекеге қабілетті жэне ашық 
нарық экономикасы бола алады. Қазақстанның элемдегі 
бәсекеге барынша қабілеггті 50 елдің қатарына кірудің бірінші 
басымдығы әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі болып 
табылады. Осыған байланысты мемлекетті дамыту процесінде 
бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін бара- 
бар дамыту ерекше өзектілікке айналады, өйткені бухгалтерлік 
есепке алудың, қаржылық есеп берудің жэне аудиттің мақсаты 
басқару шешімдерін қабылдау үшін мүдделі пайдаланушыларды 
экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

Бухгалтерлік есепке алу жэне аудит саласын дамыту 
түжырымдамасының міндеті Қазақстан Республикасының
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экономикасында бухгалтерлік есепке алу, қаржылық есеп беру 
жэне аудит жүйелерінің өздеріне тэн функцияларды одан эрі 
дәйекті түрде жэне ойдағыдай орындау үшін қолайлы жағдайлар 
мен алғышарттарды қамтамасыз ету болып табылады.

Түжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтиже дегеніміз, 
Қазақстанның әлемдік экономикаға кірігуін жеделдету 
мақсатында бухгалтерлік есепке алу мен аудит жүйесін 
реформалаудың негізгі бағыттарын, оларды іске асыру жөніндегі 
нақты тетіктерді жасау, шетелдік инвестициялардың ағынын 
молайту, халықаралық нарықтарда қазақстандық үйымдардың 
бэсекеге қабілеттілігін арттыру, қор нарығын жандандыру.

Бухгалтерлік есепке алудың өзіне тэн міндеттерді тиімді 
орындауы үшін қаржылық есепке аяу кәсібилік, айқындылық, 
тэуелсіздік, өзектілік, стандарттылық сияқты талаптарға жауап 
беруі, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу мен каржылық есеп 
беру принциптеріне жэне негізгі сапалық сипаттамаларға сай 
болуы тиіс.

Әлемдік тэжірибе түсініктілік, орындьшық, сенімділік жэне 
салыстырмалылық сияқты ақпарагтың тиімділігін айқындайтын 
сапалық сипаттамалар халықаралық стандарттарды тікелей 
пайдаланумен немесе оларды бухгалтерлік есепке алу мен 
қаржылық есеп берудің үлттық жүйесін қүрудың негізі ретінде 
қолданумен қол жеткізетіндігін көрсетеді. ХҚЕС пен ХАС-ты 
қолданудың экономикалық перспективасы капиталды тиімдірек 
бөлуден, іске жүмсалатын қаржының әр алуандығынан жэне 
оның табыстылығының өсуінен 'гүрады, элемдік нарыққа шығу 
жеңілдейді, капиталды тартуға жүмсалатын шығындарды азайту 
мүмкіндігі туады. Мүның өзі жаңа бизнес қүрылымдарды 
дамытуға, жаңа жүмыс орындарының пайда болуына, 
жүмыссыздықтың төмендеуіне, халықаралық нарықтарда 
қазақстандық үйымдардың бэсекеге қабілеттілігін арттыруға, 
түтастай алғанда елдің экономикалық осуіне әкеп соғады.

Бүгінгі таңда Елбасы Қазақстанның элемдегі бэсекеге 
барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру жөнінде қойған 
мэселелері шеңберінде Қазақстан экономикасының бәсекеге
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қабілеттілігін қамтамасыз ету қажеттілігі көбірек маңызға ие 
болуда. Белгіленген стратегияны іске асыру үшін экономиканың 
нақты секторының халықаралық қаржылық есептілік жэне 
аудит стандарттарына тездетіп өтуді қамтамасыз ету үшін кажет 
шаралар қабылдануда.

Қазіргі таңда «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды, оған 
сэйкес аудиторлық қызмет халықаралық аудит стандарттарына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Отандық жэне әлемдік тэжірибе көрсеткеніндей, аудиторлық 
қызметтерге мүқтаждық мынадай жағдайларға байланысты 
туындады:

-осы ақпаратты пайдаланушылармен (меншік иелерімен, 
инвесторлармен, кредит берушілермен) жанжал болған жағдайда 
экімшілік тарапынан дэйексіз ақпарат беру мүмкіндігімен;

-қабылданған шешімдер салдарларының ақпарат сапасына 
байланыстылығымен;

-ақпараггы тексеру үшін арнайы білімнің болуы 
қажеттілігімен;

-ақпаратты пайдаланушылардың ақпарат сапасын бағалау 
үшін оның көздеріне қол жетімділігінің ішінара болмауымен.

Барлық осы алғышарттар тиісті дайындығы, біліктілІгі, 
тәжірибесі жэне осындай қызмет түрлерін көрсетуге рүқсаты 
бар тэуелсіз сарапшылар қызметтеріне қоғам мүқтажыиың пайда 
болуына алып келді. Бүл, расталған ақпаратгың болуы барлық 
мүдделі нарыққа қатысушылардың жүмыс істеу тиімділігін 
арттыруға және түрлі экономикалық шешімдер салдарларын 
бағалауға жэне болжамдауға мүмкіндік беретінімен байланысты.

Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында аудит 
тапсырыс берушілеріне бухгалтерлік есептіліктің сенімділігін 
растайтын ресми аудиторлық қорытынды емес, сапалы аудит 
қажет. Сондықтан, аудиторлық үйымдардың жүмыс сапасын 
бақылау туралы мәселе төтенше маңызды.

Осыған байланысты, Концепңияның орта мерзімді
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перспективаға бағыт алуы аудиторлық қызметтер сапасын 
бақылауды күшейтуге қатысты жэне осы үшін негізгі күш білікті 
аудитті дамытуға жүмсалады.

Заңда аудит сапасын жэне аудиторлық мамандыққа қоғамдық 
сенімділікті арттыруға бағытталған шаралар кешені көзделген. 
Ең алдымен, аудитор мамандығын нығайту, оның өзін-өзі 
реттеуін дамыту, сондай-ақ аудиторлардың кэсіби біліктілігін 
арттыру туралы сөз болып отыр.

Жоғарыда көрсетілген мэселелерді іске асыру шеңберінде 
негізгі назар аудиторларды дайындауға, оларды аітестаітауға 
жэне біліктілігін арттыруға, бірінші кезекте, білікті. аудитормен 
расталуы тиіс қаржылық ақпаратты пайдаланушылар мүдделерін 
қорғауға, сондай-ақ аудит институтының жұмыс істеу негіздерін 
реттеуге аударылатын болады.

Аудиторлық мамандықты өздігінен реттеуді дамыту қазіргі 
таңда кэсіби қоғамдастықта белсенді талқылануда. Олар арқылы 
ауднторлық қызмет сапасына бақылау жүргізілетін өзін өзі 
реттейтін ұйымдарды нығайту жэне күшейту туралы мәселе 
қойылуда. Бірнеше кәсіби үйымдар қүру қажеттілігі туындайды, 
бүл, мэні жағынан, аудиторлык нарықты одан әрі дамыту үшін 
иінтірек болады.

Кәсіби ұйымдардың үйымдар қызметіндегі маңызды 
нэрсе кэсіби қауымдастықты жэне қоғамды түтастай алғанда 
толғандыратын мәселелер болуы тиіс: корпорациялық басқару, 
салық салу, халықаралық қаржылық есептілік жэне аудит 
стандарттарына тиімді көшу жағдайы. Жэне осының барлығы 
өзін-өзі реттейтін кәсіби үйымдар қызметінің саласына 
жатқызылуы тиіс. Осы үшін Заңда көптеген кәсіби аудиторлық 
үйымдар қүру көзделген, олар қолайлы бэсекелес ортаны қүрады, 
бүл, өз кезегінде, кэсіпқойлықтың пропорциялық жағынан 
өсуіне жэне аудиторлық қызметтер сапасын арттыруға септігін 
тигІзетін болады.

Аудитор мамандығын дамыту қоғамдық мүдделерге жауап 
беруі тиіс, онда бүрыш басына тікелей пайдаланушы мүддесін 
қою қажет жэне осы мақсатпен аудиторлардың өздерінің
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мүдделері шегінде оны жабық кеңістікте дамыту мүмкіндігін 
алып тастау қажет. Аудитор пайдаланушы алып жатқан ақпаратқа 
сенімді болу үшін жүмыс істейді. Бүл, былайша айтқанда, оның 
қүқығын қорғау, кепілдік беру. Ал өз азаматтары қүқығының 
сақталуына кепілдік беру -  мемлекеттің нақты өлшемдер 
мен ережелерді анықтауы тиіс функциясының дэлі өзі. Егер 
кэсіби үйымдар аудиторлардың кэсіби деңгейін тексерсе жэне 
жетілдірсе, онда мемлекет олардың заң нормалары мен жалпы 
ережелерді сақтауына жауапты. Мемлекеттік қадағалау осы үшін 
де қажет.

Бүл мәселенің жеткілікті үлкен мэні Қазақстан үшін ғана бар 
емес, ол әлемнің көптеген жетекші елдерінде маңызды түрде 
теориялық та, практикалық та жағынан дамыды. Аудиторлық 
тексеру нәтижелері көптеген экономикалық шешімдер негізі 
болып табылғандықтан, аудиторлық қызмет барлық елдерде 
жеткілікті дәрежеде қатаң реттеледі. Жақында АҚШ-та болған 
оқиғалар көрсеткендей, аудиторлық үйымдардың қызметіне 
қатысты мемлекеттарапынан жеткіліксіз бақылау қор нарығының 
күйзелуіне әкеп соқтыра жаздады жэне бірқатар жетекші 
американ компанияларының акционерлеріне миллиардтаған 
залал келтірді. Аудит жүйесін жетілдіру үшін орта мерзімді 
перспективаға арналған негізгі бағыттар:

- орта жэне жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларына 
ХАС оқытуды енгізу жэне оларды тәжірибеде пайдалану білу;

- кэсіби аудиторлықүйымдармен аккредиттелген практикадан 
өтетін аудиторлардың біліктілігін арттыру жүйесін дамыту жэне 
жетілдіру;

-аудиторлық қызмет мэселелері бойынша заңнаманың 
сақталуын мемлекеттік қадағалаудың тиімді жүйесі.

Сондай-ақ, бүқаралық ақпарат қүралдары арқылы хабарлай 
отырып, брифингтер, «дөңгелек үстелдер» өткізу арқылы 
аудиторлық мамандықтың мәртебесін арттыру жөнінде жүмыс 
жүргізу қажет. Ұқсас іс-шаралар жастарды қызықгыруға гартуға 
мүмкіндік береді, себебі қазіргІ уақытта аудиторлық қызметтерді 
талап дүркін-дүркін өсуде, бүл тиісті персоналды-, іріктеудің
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кадрлық мәселесін шешуге мүмкіндік береді.
Аудитті жетілдіру жөнінде сипатталған шаралар 

аудиторлық кэсіпті одан эрі үдемелі дамытуға негіз қүрайды. 
Бүл ретте, мемлекет тарапынан салмақты көзқарас мемлекет 
пен аудиторлық қауымдастық өзара іс-эрекеттерінде де, 
аккредиттелген кэсіби аудиторлық үйымдардың өздерінің 
арасындаға өзара іс-эрекеттерінде де қажеттепе-теңдік деңгейіне 
қол жеткізуге мүмкіндік береді, олар аудиторлық қызметті реттеу 
проңесінетартылатын болады, бүл Қазақстан Республикасында 
аудиторлық мамандықты одан эрі оң дамытуға қызмет етеді.

Қазір Қазақстанда аудиторлық қызмет көрсететін ірі 
халықаралық аудиторлық үйымдар мен жергілікті аудиторлық 
фирмалар өз қызметтерін дамытуда. Қазақстан Республикасының 
Қаржы миннстрінің 05.04.2001 жылғы №173 «Аудиторлық 
үйымдар мен кредиттік рейтингтік агенттіктер тізімін бекіту 
туралы» бүйрығымен жыл сайын үйымдар аудитін жүргізу жэне 
кредиттік рейтингті ҚР Үкіметінің 2001 жылғы 28-акпанындағы 
№290 «Кейбір акңионерлік қоғамдар мен республикалық 
мемлекеттік кэсіпорындар (үлггық компаниялар) қызметін 
тиімді басқару мен бақылауды үйымдастыру жөніндегі 
шаралар туралы» қаулысына сэйкес дэлелдеу мақсатында 
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС, «КПМГ Жанат» ЖШС, 
«ЭрнстЭндЯнг» ЖШС, «ВДО Қазақстан-аудит» ЖШС (соңғы 
аудиторлық фирма ҚР Қаржы министірінің 2004 жылғы 
19-шілдедегі №294 бүйрығымен бекітілген) сиякты аудиторлық 
үйымдар тізімі бекітілген.

БүгІнде елде 129 аудиторлық компания тіркелгені белгілі 
болып отыр. Сарапшылардың пайымдауынша, алдағы 3 жылда 
елде аудиторлық қызметтерге сүраныс артатын болады. Бүл өз 
кезегінде нарықтың дамуына әсер етеді. Жағымды факторлардың 
арасында -  қаржылық саланың оңалуы, несие үйымдарының 
ретке келуі мен несиелік ресурстарға сұраныстың артуы бар. 
Аудиторлардың негізгі қызметі -  түтынушылардың қаржылық 
есептерін тексеру болып табылады. Оған баға беріп, заң қойған 
талаптарғажақынету.Аудиторлықкомпаниялардыңқызметтеріне
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- әріптес бизнес құрылымдары, банктер, мемлекеттіккомпаниялар 
мен ашық ақпарат алғысы келіп отырған ұйымдар жүгінеді.

Заң бойынша, аудиторлық компаниялардың қызметі 
нақтыланып отыр. Негізгі міндет -  бүл қаржылық аудит. Жэне 
оның жанындағы қызметтер -  тренингтер мен есеп жэне 
бухгалтерлік есеп қүру кезінде көмек көрсету. «Эксперт РА 
Қазақстан» компаниясы жүргізген ресми зерттеу жүмыстарында: 
тапсырыстардың 92 пайызы жалпы аудитке тиесілі екендігі 
көрсетілген. Сондай-ақ, сүранысы жоғары: салық, қаржы 
консалтингі жэне қаржылық аудитті атап өтсек болады. Қазір 
оның жиынтық үлесі 5 пайызды қүрап отыр.

Қазір Қазақстанда жоғарыда айтып өткендей, 120-дан 
астам аудиторлық компания еңбек етіп келеді. Елде аудиторлық 
қызметтер мемлекетіміз тэуелсіздік алған кезде дами бастады. 
Сол кезде, нарыққа ірі шетелдік компаниялар келе бастады. 
Бизнестің қүрылымын бағалап өту үшін ірі қүрылымдар 
шетелдік компаниялардың қызметтеріне жүгініп келеді. Олардың 
арасында: КРМО, Ргісе Шаіегһоизе, ЕгпзІ&Үоипё, Веіоійе & 
Тоисһ компанияларын атап отсек болады.

Қазақстанда аудитпен байланысты мэселе ол аудиторлық 
компаниялар санының аздыгында, жэне оның сапасына келіп 
тіреледі. Статистикалық мэліметтерге сүйенсек, осы жылы 
бірнеше ірі аудиторлық компаниялардың нэтижелері кеш 
берілгендігін айтуға болады. Қазақстандағы барлық үлттық 
компаниялар «үлкен төрттікте» үш жылға кезекте түрғаныи 
айтып шағымданған. Үлкен төртгіктің нарықта неше пайыз 
алатынын айту қиын дегенмен оның үлесі көп екені анық. Барлық 
ірі компаниялар, банктер, зейнетақы жинақтау қоры, сақтандыру 
жэне мұнай өндіру компаниялар осы төрттіктің жүмысына 
жүгінеді. Себебі ірі компанияларды аудиттау техникалық 
жағынан өте қиын, жэне қаржылық есептілік халыраралық 
стандартқа сай өзгеріске үшырайды жэне толықтырылады. 
Сонымен бірге өте жоғары тэуекел бар, ол операциялық тэуекел, 
қаржылық қүралдар тэуекелі тағы басқа. Сондықтанда жергілікті 
аудиторлық үйымдарға мүндай жүмыс жүргізу қйын, тіпті
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мұмкін емес. Сонымен қатар 2006 жылы «Аудиторлық қызмет 
туралы Заңға» өзгеріс енгізіліп, халықаралық аудит стандарты 
қабылданды. Соған байланысты жарты аудиторлық ұйым өз 
жұмысын тоқтатты. Осы заңға сәйкес аудиторлық ұйымда 
кемінде 3 сертификаты бар аудитор болуы керек. Осы жылы 328 
аудиторлық ұйым бар еді, оның 129 қалды. Аталған заң бойынша 
соңғы өзгерістер мен толықтырулар 4 шілде 2013 жыл жағдайына. 
Аудиторлық қызметтердің құнына -  аудитор оған қанша уақыт 
бөлгені эсер етеді. Эксперт РА Қазақстан рейтинггік агенттігі 
жүргізген зергтеу жұмыстарына сүйенер болсақ, 2012 жылы 15 
ірі аудиторлық компаниялардың кірісі 13,9 пайызға артқандығы 
белгілі болды. 201 Іжылмен салыстырғанда төмендеу 5 пайызды 
құрады. Сала мамандары бұған нарықтың игерілмегендігі мен 
консалтингтік қызметке сұраныстың артқандығы эсер етті 
деп отыр. Қазақстанда нарықтық қатынастар енгізілуімен 
бірге экономикалық субъектілердің қаржылық қорытынды 
есебін пайдаланушылардың қажеттіліктерін ол ақпараттардың 
дұрыстығын дэлелдеу түрінде қамтамасыз етуші тэуелсіз 
бақылау жүйесі өркендеп дамып келеді. Аудиторлық қызметті 
реттеуші стандарттар енгізілуде, аудиторлар жұмыстарының 
сапасына кэсіби бақылау жүйесі жақсарып келеді, сондай- 
ақ, бұл салада кәсіби мамандар даярлауға қосымша талаптар 
қойылуда.
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3 Бөлім. Аудиттің хал ы қаралы қ  стандарттары ны ң 
құры лы м ы

3.1 Аудиттің халы қаралы қ стандарттары ны ң сипаттамасы

Халықаралық деңгейдегі кэсіби талаптарды эзірлеумен 
бірнеше ұ-йым айналысады,оның ішінде 115 елдің 158ұйымының 
өкілдерін қамтитын Халықаралық бухгалтерлер федераңиясы 
бар.

ХБФ аясында аудиторлық стандарттармен тұрақты дербес 
ұйымның құқығымен эрекет ететін Аудиторлық іс тэжірибе 
бойынша халықаралық комитеттікелей айналысады. ХАС жалпы 
элемдік деңгейден аудиттік деңгейі төмен елдердің бұл саладағы 
кэсібилігін дамытуға жэне халықаралық ауқымда аудиттің 
тэсілдерімен сэйкестендіруге ықпал етеді. ХБФ өткізілетін 
тэуелсіз аудиттің кез келген жағдайында қолдануға келседе, ол 
жергілікті жерде қолданылатын аудиттен асып кете алмайды, 
яғни одан басым түспейді.

1948 жьшы Америкалық алқалы бухгалтер институты
“Аудиторлық қызметтің жалпы қабылданған стандарты ” 

деген атаудағы он қаулыны мақұлдап қабылдады. Содан бері 
олар айтарлықгай өзгере қойған жоқ жэне олардың пайдалануын 
бақылау көкейтесті ету жэне қолдану бойынша ұсыныстарды 
эзірлеуді жэне эдістік басшьшықты жұзеғе асырушы ХБФ 
арқылы Аудиторлық іс тэжірибе бойынша халықаралық комитет 
эзірлеген ХАС негізінде жатады.

Осынау негізқалаушы онпринңиптің мэнін кеңінентүсіндіріп 
беретін ХАС та олар өз көрінісін тапты. Кейбір мемлекеттерде 
ХАС - ты өз стандарттарын әзірлеу үшін база ретінде пайдаланса, 
ал өз стандарттарын әзірлемейтін мемлекеттер ХАС - ты ұлттық 
ретінде қабылдайды.

2000 жылдың 16-шы наурызында, Алматы қаласында өткен 
ҚР аудиторларының бесінші республикалық конференңиясында 
ҚХАС қарастырылып қабылданды.

“Қазақстандағы ХАС ” атты біздій;" нұсқамызды
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Халықаралық аймақтық бухгалтерлер федерациясымен Евразия 
аудиторлары барлық ТМД елдеріне негіз етіп алуға ұсыныс 
білдірді. ҚР аудитор палатасының Кеңесіне осы бухгалтерлер 
мен аудиторлардың Халықаралық Кодексін қабылдауды 
тапсырды. Қалыптасқан жағдайға қарай Аудиторлық қызмет 
туралы заңның бухгалтерлік есеппен аудитті жетілдіру жэне 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сэйкес Республикалық 
аудиторлар палатасы ХАС қа өтудің тұжырымдамасын сайлады. 
ХБФ тың қолданылуына ұсынылған қолданыстағы барлық ХАС 
түпнұсқадан орыс жэне мемлекеттік тілдерге аударылды.

Аудиторық іс -  тэжірибе жөніндегі. Халықаралық комитет 
аудитті өткізудің халықаралық стандарттары ілеспе қызметті 
көрсету бойынша стандарттардан түратын нормативтік 
қүжаттарды шығарады. 1994 жылдың шілдесінен бастап ХАС 
аудит стандарттарының кодификациясында 29 ХАС пен 4 ІҚС 
болса, кодтарды қайта қарастырып өзгерткеннен кейін олардың 
жалпы саны 2005 жыл басында 50 - ге жетті, оның ішінде олардың 
38 - і ХАС қа , ал 12 - сі халықаралық аудиторлық іс тәжірибе 
бойынша ережеге негізделді. ХАС ның негізгі бөлімдерінің 
қүрылымы мен мазмүнын қарастырайық.

Бірінші бөлім “Кіріспе аспектілері” № 100-199 қүжаттарына 
қосылады:

ХАС 100 Сенімділікті қалыптастыратын тапсырмалар -  
бүл эр үрлі жұмыс түрлерінің орындалу нэтижелері бойына 
қалыптасқан корытындыларман аудиторларды қамтамасыз 
ететін сенімділік деңгейі.

ХАС 110 Терминдерінің глоссариі ХАС -та жэне оның 
заңдастырылған анықтамаларында қолданылатын терминдердің 
тізбесін қамтиды.

ХАС 120 Халықаралык аудит стандарттарының 
тұжырымдамалық негізі.

Екінші бөлім - “Жауапкершілікке” 200-299 стандарттары 
кіреді:

ХАС 200 Қаржылық есеп берудің аудитін реттеуші 
мақсатпен жалпы принциптер — тэуелсіз аудитор жүргізетін
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тексерулердің көлемі жэне негізгі мақсаттары мен принциптерін, 
сондайақ кәсіпорын басшылығының қаржылық есеп берудегі 
жауапкершілігін анықтайды.

ХАС 210 Аудиторлық тапсырманың шарты. Білдірген 
ұсынысқа аудиттің келіскенін қаржылық растауға қызмет 
ететін, аудитті өткізу туралы келісім хаттың мазмыны мен 
формасы келтірлген. Ол жүмыс мөлшерімен жауапкершілік 
шараларын,есеп беретін аудиторларға ұсынылатын форманы 
наутылайды.

ХАС 220 Аудиттегі жүмыстың сапасын бақылау. Бақылаудың 
жеке тексеру ретіндегі сапасының жэне жалпы бақылау 
сапасының маңыздьшығы анықталып, осы екі бақылау түрінің 
өзара байланысы мен айырмашылығы келтіріледі.

ХАС 230 Күжаттау -  аудитор жасайтын немесе алатын 
жүмыс қаражаттарының типтік формалары мен мазмүны туралы 
мэлімет келтірілген. Жүмыс қаражаттарының тиістілігімен 
сақталу мэселелері ашып көрсетілген.

ХАС 240 қаржылық есеп беру аудитінің барысында 
алаяқтықпен қателіктерді қарастыруға аудиторлардың 
жауапкершілігі -  өтірік жэне қате үғымдарын анықтайды, 
кәсіпорын басшысының өтірік пен қатені ескертудегі 
жауапкершілігін белгілейді. Аудитор өтіріктің немесе 
қателіктердің нэтижесінде пайда болатын материалдық 
үнемдеуді анықтау мүмкіндіктерін ескеріп, аудитті жоспарлау 
керек. өтіріктер немесе қателіктер туралы куэландыратын 
мәліметтерді алған жағдайда аудиторға эрекет ету үсынылады.

ХАС 250 Қаржылық есеп берулердің аудитіндегі заңдар 
мен нормативті актілер есебі. Заң шығарушы жэне нормативтік 
актілердің талаптарынан аутқымау мен бүлжытпай сақтаудғы 
аудитордың және тексерілетін үйымдардың жауапкершілік 
деңгейлері анықталған.

ХАС 260 Басқарушы өкілеттілігі бар түлғаларға аудиттің 
аспектілерін хабарлау -  тиісті қүжаттардың мазмүнын жасау 
тәртібі ашып көрсетіледі.

“Жоспарлау” деп аталатын үшінші бөлімде үш стандарт
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көрсетілген. ХАС 300 -  Жоспарлау, ХАС 310 Бизнес білімі, 
ХАС 320 Аудиттегі елеулілік. Бүларда тиісті жоспарлау 
процесі, клиент қызметінің бағыты мен синатын аудиторлардың 
түсіну маңыздылығы, аудитттегі елеулілік пен аудиторлық 
тэуекелділіктің өзара байланысы, аудиторлық тексерулерді 
жоспарлау мен өткізу жэне олардың нәтижелерін бағалау 
барысындағы елеулілік үғымының қолданылуы сиптталады.

Төртінші бөлім -  “Ішкі бақылау”:
ХАС 400 Тәуекелдікгерді бағалау жэне ішкі бақылау.
Клиенттің ішкі бақылау жүйесін зерделеу жэне бағалау 

мәселелері қарастырылған.
ХАС 401 Компьютерлік ақпарат жүйесіндегі аудит. 

Мэліметтерді компьютерлік өңдеуден өткізетін жағдайда 
қолданылуы қадет қосымша рэсімдер ашып көрсетілген.

ХАС 402 Қызмет көрсетуші үйымдар пайдаланатын 
субьектілер ерекшелігіндегі аудит есебі. Мамандандырылған 
сервистік үйымдардың есеп берулерін дайындау мен есеп 
жүргізуді алған үйымдардағы аудиттің ерекшеліктері келтірілген.

Бесінші бөлімге - “Аудиторлық дәлелдеулер” стандарттары 
кіреді:

ХАС 500 Аудиторлық дэлелдеулер аудит мэліметтерінің 
көздерімен табигатын, сондайақ мэліметтердің жэне осы 
мәліметтерді алуға көмектесетін эдістердің жеткіліктігі мен 
жарамдылығы іуралы мэселелерді қарастырады.

ХАС 501 Аудиторлық дэлелдеулер -  ерекше баптарды 
қосымша қарау. Қүндылықтрды сақтау бойынша күжатгы 
басшылық, дебиторлардың есеп шотарынан жэне талапар 
мен критерийлер бойынша мэселелерді растау, элдеқайда 
шындыққа жанасымды аудиторлық ақпаратты алудың басқа 
процедураларын қолдану.

ХАС 505 Сырттай растау -  үшінші түлғадан мэліметтерді 
алу үшін сүрау салуды әзірлеу жэне жіберу тэртібін реттемелейді.

ХАС 510 Алғашқы тансырмалар -бастапқы сальдо. Тексеруді 
алғаш рет жүргізетін жағдайда немесе мүндай жүмысты 
істемегеніне бір жылдан астам уақыт өтсе, ондай кезде есепшот
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бойынша аудитордың жауапкершілігі анықталады.
ХАС 520 Аналитикалық процедуралар -  талдамалы 

тексерулердің процедурасының жэне оның міндеттемелері мен 
өткізілу уақытына қатысты үсыныстың сипаты берілген. эдеттен 
тыс қатынас пен талдамалы процедура нэтижелеріне сенім 
білдіру деңгейінің фактілерін аудиордың зердедеу мэселелері 
қарастырылады.

ХАС 530 Аудиторлық сұрыптау жэне іріктемелік тестілеудің 
басқа процедуралары. Сұрыптауды жүргізу, іріктеулерді жіктеу 
жэне қателіктерді экстрополяциялау бойынша үсыныстар 
беріліп, факторлары анықталады.

ХАС 540 Багалау мэнінің аудиті. Бағалау мәліметтері, 
аудиттің негізгі кезеңдері, олардың негізділігін талдаудағы 
аудитордың жауапкершілігі белгіленіп, осы бағалаулардағы 
қателіктерді анықтау бойынша үсыныстар берілген.

ХАС 550 Байланыстырылған тараптар. Өзара байланысқан 
тараптар жэне олармен бірге өткізілетін операциялар аудитінің 
процедуралары қарастырылады.

ХАС 560 Кейінгі уақиға. Аудитор есеп беруді жасаған күннен 
кейін немесе ееп беру жарияланғаннан кейін болатын уақиғалар 
есеп берулердің мазмүнына елеулі түрде ықпал еткен жағдайда 
аудитордың қалай эрекет етуі керектігін көрсететін тэртіптері 
анықталады.

ХАС 570 Үздіксіз қызмет. Кэсіпорын қызметінің үздіксіз 
принципін қолданудың дүрыс еместігіне аудитор күмэнданатын 
жағдай сипатталады.

ХАС 580 Басшылықтың мәлімдемесі. Тексерілген үйым 
басшысы үсынатын ақпараттарды алу мен пайдалану жағдайы 
анықталады.

Алтыншы бөлімде № 600-699 “Басқалардың жүмысын 
пайдалану” стандарттары, оның ішінде ХАС 600 Басқа 
аудитордың жүмысын пайдалану, ХАС 610 Ішкі аудитордың 
жұмысын қарастыру, ХАС 620 Сарапшы жүмысын пайдалану 
біріктірілген.

Жеінші бөлімге “Аудиторлық іріктемелер мен есеп беруді
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ұсыну” үш стандарт қосылған :
ХАС 700 Қаржылық есеп беру бойынша ауднторлық есеп 

беру -  аудиторлық есеп берудің формалары мен мазмұнына 
қатысты ұсыныстар берілген, сөзсіз корытындылаудың ықтимал 
қалыптастырулары мен қорытынды жасалатын жағдайлар, 
кейбіреуі сөзсіз болатын, ішінара жағымсыз да бар жэне 
қорытындыны беруден бас тарту жағдайлары қарастырылады.

ХАС 710 Салыстырмалы мэндер. Клиенттің есеп беруі өткен 
жылдың көрсеткіштерін қамтыған жағдайларда аудитордың 
эрекет ету тэртібі сипатталады.

ХАС 720 Тексерілген қаржылық есеп берулердің елеулі 
сэйкессіздігін сэйкестендіру мақсатында аудитордың басқадай 
ақпараттарды оқу қажеттілігі айтылады.

Сегізінші бөлімде “Мамандандырылған салалар” екі 
стандарт келтірілген:

ХАС 800 Арнайы мақсаттарға арналған аудиторлық 
тапсырмалар бойыншааудиторлық есеп беру. Жалпы қабылданған 
стандарттар немесе принциптер бойынша ғана емес, сондайақ 
субьектілердің қызмет түрлері, операциялары нақты есеп 
шоттары, баптары бойынша жасалған есеп пен есеп берулерді 
арнайы тексеру бойынша есеп берулердің ерекшеліктері. Аттіьтп 
көрсетіледі.

ХАС 810 Болжалды қаржылық ақпаратты зерттеу. Болжау мен 
бағалау мэліметтеріне немесе уақиғаны дамытудың жорамалды 
сценерийіне негізделген қаржылық ақпараттар туралы 
аудиторлық есеп берулерді тексеру жэне жасау процедуралары 
сипатталады.

Тоғызыншы бөлім:де “Ілеспе қызметтер” үш стандарт кіреді:
ХАС 910 Қаржылық есеп берулерді шолып тексеру 

бойынша тапсырма. Аудиттің жеңілдетілген нұсқасын білдіретін 
қаржылық есеп берулерге жалпы тексерулерді жүргізудің тэртібі 
келтірілген. Бұл арада аудиор есеп берулердіц анықтығы туралы 
емес, оның анық еместігін растайтын фактілердің болмауы 
туралы пікір білдіруі керек.

ХАС 920 Қаржылық ақпаратқа қатысты келісілген
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процедураны орындау бойынша тапсырма. Есеп пен есеп 
берудің жекелеген бөлімдерін тақырыптык тексеруді жүрдзудің 
проңедуралары баяндалған. Мүндай тексерулердің нэтижелері 
бойынша тапсырма. Есеп пен есеп берудің жекелеген бөлімдерін 
тақырыптық тексеруді жүргізудің процедуралары баяндалған. 
Мүндай тексерулердің нэтижелері бойынша қорытынды 
қаржылық есеп берудің эдеттегі аудиттің нэтижелері бойынша 
қорытынды қаржылық есеп берудің әдеттегі аудиттің нэтижелері 
бойынша қорытындыға қарағанда аз күшке ие болады.

ХАС 930 Қаржылық ақпаратты компиляциялау бойынша 
тапсырма. Қаржылық есеп беруді дайындауда жэне осы 
қаржылық есеп беруді жасау барысында пайдаланатын 
мәліметтерді тексеруге аудитордың клиентке көрсететін көмегі 
ретінде қаржылық ақпарат компиляциясының мазмүны ашылып 
көрсетіледі.

Онышпы бөлімде “Аудиттің халықаралық іс -- тэжірибесі 
бойынша етеже өзіндік ерекшелігі бар” стандарттар келтірілген: 

Аудитің халықаралық іс - тэжірибесі бойынша ереже -  
1000. Банктер араеындағы растау процедуралары. Аудиттің 
халықаралық іс - тэжірибесі бойынша ереже -  1001.

Ақпраттық технологиялық орта -  дербес компьютерлер. 
Аудиттің халықаралық іс - тэжірибесі бойынша ереже-1002. 

Ақпараттық технология ортасы -  онлайндық компыотерлік 
жүйе.

Аудиттің халықаралық іс - тәжірибесі бойынша ереже -
1003. Ақпаратық технология ортасы -  мәліметтер базасының 
ж үйесі.

Аудиттің халықаралық іс - тэжірибесі бойынша ереже -
1004. Банкілік қадағалау органдарымен сыртқы аудиторлар 
арасындағы өзара қарым қатынасы.

Аудиттің халықаралық іс - тәжірибесі бойынша ереже -
1005. Шағын кәсіпорындардағы аудиттің ерекшеліктері 

Аудиттің халықаралық іс - тэжірибесі бойынша ереже -
1006. Халықаралық коммерциялық банктердің аудиті.

Аудиттің халықаралық іс - тәжірибесі бойынпіа ереже-1008.
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Тәуеклділікті бағалау жэне ішкі бақылау жүйесі -  компьютерлік 
ақпарат жүйесі мен осыған байланысты мәселелердің
сипаттамасы.

Тексеру жүрғізу кезінде аудитор өзінің қызметін ел ішінде 
қабылданған стандарттардың көмегімен, ал кейбір жағдайларда
-  өзінің кәсіби тэжірибесі мен түйсігінің көмегімен реттеуге 
тиісті.

3.2 К іріспе аспектілер і, ж ауап керш іл ік  және ж оспарлау

100 -  199 -  “Кіріспе аспектілері”
Халықаралықаудиторлықпрактикажөніндегікомитеттуралы 

ақпараткелтірІлген.Халықаралықаудитстандарттарыныңзаңдық 
күштері жэне халықаралық аудиторлық практика жөніндегі 
ережелер көрсетілген. Бүл ережелердің стандарттыкындей 
заңдық күші жоқ. Ерекше жағдайларда аудиттің мақсатына қол 
жеткізу үшін аудиторға халықаралық аудит стандарттарының 
талаптарынан ауытқып кетуге рүқсаг етіледі, бірақ оның себебі 
дэлелденуі тиіс. Халықаралық аудит стандартынтек елеулі. 
маңызы бар мэселелерге қолдану керек.

110 Терминдерге Глоссарий. Халықаралық аудит 
стандарттарында, олардың мазмүнын аша отырып, қолданылатын 
терминдердің тізімінен түрады.

120 Халықаралық аудит стандарттарының концептуалдық 
негіздері. Халықарапық аудит стандартының қүрылымы аудитке 
жалғас қызметтердің жіктемесімен бірге келтірілген.

200 -  299 - “Жауапкершілік”
200 Қаржылық қорытынды есеп беру аудитінің мақсаты 

мен оны реттеущі принциптер. Аудиттің мақсаты жэне тэуелсіз 
аудитор кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебіне аудит 
жүргізген кезде басшылыққа алынатын принциптер айқындалған. 
Қаржылық қорытынды есеп беру аудитінің мақсаты аудиторға 
қаржылық қорытынды есептің барлық маңызды аспектілері 
бойынша оны дайындап тапсырудың белгіленген негіздеріне
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сэйкес дайындалғандығы жөнінде өзінің ой -  пікірін білдіруге 
мүмкіндік беру болып табылады. Тексеру жүргізу процесінде 
аудитор қаржылық қорытынды есепте елеулі бүзушылыктардың 
жоқ екендігіне саналы түрде сенімді болуға тиісті.

210 Аудит жөніндегі келісімшарттары. Аудит өткізуге 
келісімі туралы аудитор хаттарының мазмүны жэне нысаны 
келтірілген. Ол аудитордың тағайындалуының тиімділігін, 
аудиторлық тексерудің көлемін, аудитордың жауапкершілігін 
жэне аудитор дайындап өткізетін корытынды есептің нысанын 
қүжат түрінде растауға тиісті.

220 Аудиторлық жұмыстың сапасын бақылау. Кәсіби 
стандарттарды жоғары деңгейде көтеріп үстап түру үшін аудитор 
жұмысының сапасына бақылау жасау процедураларының 
саясатына көрсетілген. Нақты аудиторлық тексерудің сапасына 
бақылау жасау мен аудиторлық фирма көрсететін қызметтердің 
сапасына жалпы бақылау жасаудың арасындағы өзара 
байланысқа көңіл аударылады. Сапаға жалпы бақылау жасау 
нақты аудиторлық тексерулердің сапасына бақылау жасауды 
арасындағы айырмашылыктар айқындалған. Бақылау жасаудың 
екі түрінің арасындағы өзара байланысқа көңіл аударылады. 
Сапаға жалпы бақылау жасау нақты аудиторлық тексерулердің 
сапасына бақылау жасауды толықтырады. Аудиторлық 
фирмалардың жұмыстарының сапасына бақылау жасау 
процедураларына мысал келтірілген. Кэсіби талаптар; Біліктілік 
жэне кәсіби терең білімділік; Тапсырма беру; Кеңес беру.

230 Құжаттау. Аудшті түсіну үшін жүмыс құжаттарын 
дайындау жөнінде үсыныстар жэне аудитордың жүмыс 
қағаздарында болуға тиісті ақпараттар берілген. Күжаттарды 
сақтауды қамтамасыз ету жэне оларға иелік ету мәселелері 
қарастырылған.

«Аудиторлық қүжаттар» -  жүргізілген аудиторлық 
рәсімдердің, аудитордың қол жетерлік аудиторлық 
дэлелдемелерінің, қорытындылардың жазбалары (кейде 
жүмыстық қүжаттар термині қолданылады).

Аудиторлық файл —  Қүжатты жэне электронды түрде
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аудиторлық жазбалардың папкалары немесе басқа ақпараттық 
сақтаушылары.

«Тәжірибелі аудитор» төмендегі мэселелерді жеткілікті 
дэрежеде түсініп білетін түлға:

•аудит процесін,
-ХАС пен қолданылатын заңнамалық талаптар, 
•бизнес-ортаны, жэне
•субъектінің саласымен қатысты аудиторлық жэне қаржылық 

есеп мэселелерін.
240 Алаяқтық жэне қателер. Алаяқтық жэне қателер 

түсініктеріне анықтама берілген. Клиенттің алаяқтық немесе 
қате іс -әрекеттер жасағандығы жайында аудиторда негізгі күдік 
пайда болған жагдайда, оған пайдалануға болатын процедуралар 
көрсетілген. Ондай іс -әрекеттерді болдырмау клиент 
басшылығына жүктеледі. Аудитор өзінің жүмысын аудит өткізу 
барысында алаяқтық немесе қате іс -эрекеттердің кесІрінен 
ақпараттардың елеулі бүрмаланғандығын айқындайтын саналы 
мүмкіндік болатындай етіп жоспарлауға міндетті. Алаяқтық жэне 
қателік жіберу фактілері жөніндегі қорытынды есепті дайындап 
тапсыру бойынша үсыныстар келтірілген.

Қаржылық есептіліктегі бүрмаланулар алаятықтың немесе 
қателі ктіңорын алуы себептерінентуындауы мүмкін. Алаяқтықты 
қателіктен айырудың факторы - қаржылық есептіліктегі 
бүрмалануларды тудыратын алдын-ала ойластырылған немесе 
алдын-ала ойластырылмаған эрекет.

3. Алаяқтық ауқымды заңдық анықтама болғанымен, осы 
ХАС-ның мақсатында аудитор қаржылық есептілікте елеулі 
бүрмалануларды тудыратын алаяқтықты қарастырады. Алдын- 
ала ойластырылған бүрмаланудың екі түрі аудиторға қатысты 
салыстырмалы болып табылады: бүрмаланған қаржылық
есептіліктен туындайтын бүрмаланулар жэне активтерді 
заңсыз пайдаланудан туындайтын бүрмаланулар. Аудиторлар 
алаяқтықтың іс-жүзінде пайда болуына заңдық анықтама 
бермейді немесе айрықша жағдайларда береді.

250 Қаржылық қорытынды есеп беру аудитін өткізу
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кезінде заңдар мен нормативтік актілерді қарастыру. 
Субъектіиің шаруашылық қызметінің қолданыстағы заңдар мен 
нормативтік актілерге сәйкес жүргізілуіне оның басшыларының 
жауапкерш ілігі, сонымен бірге аудитордың қаржылыққорытынды 
есеп беру аудитін өткізу кезінде заңдық жэне нормативтік 
актілерді қолдана білу жауапкершілігі айқындалған. Аудитті 
жоспарлау кезінде, аудиторлық тексеру жүргізу барысында 
тексеру нэтижелерін бағалау жэне тексеру нэтижесі бойынша 
қорытынды есеп құру кезінде аудитор қаржылық қорытынды 
есептің дүрыстығына эсерін тинізуі мүмкін, кәсіпорындағы 
нормативтік актілердің талаптарын сақтамаудың барлық 
фактілерін есепке алуға тиісті. Ондай фактілерді анықтау кезінде 
олардың маңыздылық дэрежесіне қарамастан, олар кәсіпорын 
басшылығы мен жүмыскерлерінің репутаңиясына, сондай -  ақ 
аудиторлық тексеру жүргізу барысына қалай эсер ететіндігіне 
баға беру керек. Аудитор ең алдымен кэсіпорын эрекет ететін 
кұкықтық ортаның қандай екендігін, оның нормативтік 
актілердің талаптарын сақтауын қандай механизм қамтамасыз 
ететіндігін түсінуге тиісті. Содан кейін кәсіпорынның қаржылық 
қорытынды есебіне эсерін тигізетін нормативтік актілердің 
талаптарын бұзушылық фактілерін анықтауға, сонымен бірге 
нормативтік актілердің талаптарының сақталғандығына 
жеткілікті дәлелдеулер алуға мүмкіндік беретін процедураларды 
жүзеге асыруға тиісті. Бұзушылық фактілері анықталған 
жағдайда, қолдануға тиісті процедуралар келтірілген.

Бұл ХАС талаптары аудиторға заңдар немесе нормативтік 
актілерге сай келуінен туындайтын елеулі бұрмалануларды 
анықтау кезінде көмектесуге аранап эзірленген. Бірақ, аудитор 
сәйкес еместік фактілерін болдырмау және аңықтауға жауапты 
болаалмайды жәнезаңдарнемесенормативтікактілер барлығына 
сай келмеуін анықтамауы мүмкін.

300 -  399 -  “Жоспарлау”
300 Жоспарлау. Жоспарлау аудитгің болады деп күтілетін 

сипатына, мерзімдеріне жэне көлеміне байланысты жалпы 
стратегияны жэне нақты тэсілдерді дайындауДы білдіреді.
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Аудитор аудит өткізуді тиімді жэне өз уакытында өткізілетіндей 
етіп жоспарлайды. Аудиторлык тексеруді жоспарлау процесіне 
сипаттама берілген, аудитгің жалпы жоспарын жасау кезінде 
аудитор қарастыруға тиісті сұрақтар анықталған.

310 Бизнес туралы білім. Қаржылық қорытынды есеп 
беру аудитін орындау кезінде аудиторда өзінің пікірі бойынша 
қаржылық қорытынды есепке, тексеруге немесе аудиторлық 
корытындыға елеулі эсер етуі мүмкін оқиғаларды, операцияларды 
жэне қабылданған тэжірибені айқындауға жэне оларды түсіну 
үшін жеткілікті көлемде клиент бизнесі жөнінде білім болуға 
тиісті. Бизнес жөнінде білім алу, қарастылуға жататын білімдерді 
жэне сүрақтарды қолдану жолдары көрсетілген. Тіркемеде тиісті 
процедураларды орындау кезінде ескерілуге тиісті сүрақтардың 
тізімі берілген.

320 Аудиттегі маңыздылық. Аудиттегі маңыздьшық 
концепциясының түсіндірмесі берілген, маңыздылық пен 
аудиторлық тэуекелдіктің өзара байланысы жэне маңыздылық 
түсінігінің аудиторлық тексеруді жоспарлау мен жүргізу жэне 
олардың нәтижелеріне баға беру барысында қолданылуы 
суреттелген. Егер ақпараттардың қалдырылып кетуі немесе 
бүрмалануы қаржылық қорытынды есеп негізінде қабылданған 
ақпарат пайдаланушыларының экономикалық шешімдеріне 
эсер ете алатын болса, онда ол ақпараттар маңызды болып 
есептелінеді. Маңыздылық баптардың шамасына немесе белгілі 
біржағдайлардаолардыңқалдырылыпкетуінемесебүрмалануына 
қатысты пікір қабылданатын қателердің шамасына байланысты 
болады.

3.3 Ішкі бақылау, аудиторлық дәлелдеулер және 
басқалардьщ жүмысын пайдалану стандарты

400 -  499 -  “Ішкі бақылау”
400 Тәуекелдікті бағалау жэне ішкі бақылау. Қаржылық 

қорытынды есепке аужит жүргізу кезіндегі тәуекелдіктерге
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сипаттама берілген, тэуекелдіктерді түсіну жэне бағалауды 
бейнелейтін қүжаттар көрсетілген. Есеп жэне қорытынды есеп 
беру жүйесі, олардың элементтері, мақсаты мен міндеттері, ішкі 
бақылау жүйелерінің шектелуі жэне ол жүйелерді зерттеу мен 
бағалау бойынша аудит процедуралары суреттелген. Тіркемеде 
аудиторлық тэуекелдіктердің компоненттері арасындағы өзара 
байланыстардың иллюстрациясы келтірілген.

401 Компьютерлік ақпараттық жүйе жағдайындағы аудит. 
Аудитор аудиторлық процедураларды қолмен орындай алады 
немесе аудитгің компьютерлендірілген тэсілдерін қолдана алады, 
не болмаса жеткілікті. көлемде дэлелдеулер алу үшін оларды 
қүрамдастыра алады. Мәліметтерді электрондық өңдеу жүйесі 
бар болған кезде қажетті процедуралар ашып көрсетілген. Бұл 
жұмыстарды орындау үшін аудиторлардың біліктілігіне және 
оларды дайындау деңгейіне қойылатын талаптар айқындалған.

402 Қызмет көрсетуші ұйымдардың қызметін пайдаланушы 
субъектілердегі аудит мэселелері. Бухгалтерлі есепті жүргізуді 
жэне қаржылық қорытынды есепті дайындауды қызмет 
көрсетуші ұйымдарға жүкгейтін субъектілер аудитінің 
мэселелері қарастырылған. Аудитор қызмет көрсетуші ұйымдар 
нсұмыстарының экономикалық субъект үшін де, аудит жэне оған 
байланысты тәуекелдіктер үшін де қаншалықты маңызы бар 
екендігін анықтауға тиісті.

500 -  599 - “Аудиторлық дәлелдеулер”
500 Аудиторлық дэлелдеулер. Аудиторлық дэлелдеулердің 

анықтамасы берілген, дэлелдеулер алудың мақсаты көрсетілген. 
Дэлелдеулер алу әдістері, сонымен бірге оларға қойылатын 
талаптар қарастырылған.

501 Аудиторлық дэлелдеулер -  нақты баптарға қатысты 
қосымша мэселелер. Қаржылық қорытынды есептің нақты 
сомаларына қатысты аудиторлық дәлелдеулер алу үшін қажетті 
процедуларқарастырылған:тауарлы-материалдықбосалқыларға 
түгендеу жұргізу кезінде аудитордың қатысуы, дебиторлық 
борыштарды тікелей растау, клиенттің заңгерлерімен тікелей 
байланысқа түсу жэне т.б.
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51 ОАлғашқыкелісімдер-бастапқысальдо.Бастагщысальдода 
ағымдағы есепті кезеңнің қаржылық қорытынды есебіне елеулі 
эсерін тигізетін бұрмалаушылықтың жоқ екендігіне жеткілікгі 
дэлелдеулер алу процедуралары анықталған. Тиісті аудиторлық 
дэлелдеулер алудың жеткіліктігіне эсерін тигізетін факторлар 
көрсетілген. Қаржылық қорытынды есепке аудиторлық тексеру 
бірінші рет жүргізілген немесе өткен жылы оны басқа аудитор 
тексерген жағдайда, аудитордың шоттар бойынша бастапқы 
қалдық үшін жауапкершілігі қарастырылған. Егер жеткілікті 
ақпарат жинау мүмкін болмаса, ал алдыңғы тексерудің нэтижелері 
бойынша қорытынды сөзсіз болмаған болса, аудитордың 
қорытындысын қүрудың қандай ерекшеліктері болатындығы 
айтылған.

520 Талдамалық процедуралар. Аудит өткізуде 
пайдаланылатын талдамалық процедуралардың сипаты жэне 
мақсаты ашылған. Талдамалық процедуралардың мақсатын, 
міндеттерін жэне оларды өткізу мерзімдерін, сонымен бірге, 
аудиторлық тексеру жүргізу кезінде, яғни, аудитті жоспарлау 
кезінде, аудитке жалпы шолу жасау кезінде талдамалық 
процедуралардың нәтижелеріне сенім білдіру жэрежесін анықтау 
бойынша ұсыныстар келтірілген.

530 Аудиторлык таңдау жэне баска таңдалған тестілеу 
процедуралары. Аудиторлық іріктеудің,аномалдық қатенің, 
болуы мүмкін қатенің, іріктеу тэуекелдігінің, стратификацияның 
жэне т.б. түсінігі берілген. Аудиторлық тексеру жүргізу 
барысында іріктеу жасау кезінде жэне қолданылған аудиторлық 
процедураларды бағалау кезінде аудитор ескеруге тиісті 
факторлар анықталған. Аталмыш стандартпен белгіленген 
ережелер статистикалық та статистикалық емес те іріктеулерге 
қатысты. Іріктеудің көмегімен дэлелдеулер алу жөнінде 
ұсыныстар берілген.

540 Бухгалтерлік бағалаулардың аудиті. Бухгалтерлік 
бағалаудың сипаты, оны дайындау процесі, мэліметтерді бағалау 
мен жорамалдарды қарастыру анықталған, қаржылыққорытыиды 
есептің жекелеген баптары бойынша дэл бағалау мүмкін емес
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болжамды сомалар бағалау бағалау мәліметтері болып табылады. 
Өткен немесе болашақта болуы ықтимал оқиғалардың алдын
-  ала болжанбаған тиімділігі жөніндегі пікірлерге негізделген 
бағалау мэліметтерін айқындау жауапкершілігі кәсіпорын 
басшылығына жүктеледі. Аудитор ондай бағалаудың негізділігін 
талдағаны үшін жауап: береді. Бағалау мэліметтері аудитінің 
негізгі кезеңдері белгіленген. Ондай бағалаулардағы қателерді 
анықтау бойынша ұсыныстар берілген.

550 Байланысқан тараптар. Орындалу аудиторлық 
дэлелдеулер алу үшін қажетті, байланысқан тараптарды ашып 
көрсету процедуралары берілген. Бүл стандартта қарастырылған 
процедураларды өткізу аудиторларға байланысқан тараптармен 
қарым -қатынастардың жэне олармен жасалған келісімдердің 
бар екендігі жөніндегі ақпараттардың сәйкестік дэрежесін 
анықтауға мүмкіндік береді. Аудитордың қорытынды пікірлерін 
субъект басшылығына тапсыру қарастырылады.

560 Кезекті оқиғалар. Аудиторлық қорытынды есепті 
дайындап болғаннан кейінгі оқиғалар, сонымен бірге 
барлық оқиғалардың аудитордың есеп беру мерзіміне дейін 
үқсастырылғандығына жеткілікті дэлелдеулер алуға арналған 
процедуралар карастырылады. Аудитордың есебінің өткізілу 
мерзімін анықтау тэртібі айкындалған.

Қаржылық қорытынды есептің мазмүнына елеулі эсерін 
тигізетін келешектегі оқиғаларды анықтау үшін алдын -ала 
есеп жасауға қажетті аудитордың іс -  әрекегтері суреттелген.

Аудитордың есебі жасалған мерзімнен кейін, бірақ каржылық 
қорытынды есептің жариялану мерзіміне дейін болған келешек 
оқиғалар үшін аудитордың жауапкершілігіне қатысты үсыныстар 
берілген.

570 Үздіксіз қызмет ету. Қаржылық қорытында есепті 
құруға негіз болған кэсіпорын қызметінің үздіксіздігі принципін 
қолданудың дайындығына негіз бар екендігі айтылған.

Кэсіпорынды аудитор эрдайым әрекет етуші субъекі' ретінде 
қарастырады. Егер ондай фактілер орын алатын. болса, онда 
аудитор қаржылык қорытынды есепте, сонымен бірге аудиторлық
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қорытындыда оқиғаларды ұқсастыру кезінде процедураларға 
тиісті түзетулер енгізуге тиісті.

580 Субъект басшылығына тапсыру. ДК мәжілісінің 
хаттамасынан немесе субъект басшылығынан жазбаша түрде 
қаржылық қорытынды есеп үшін өзінің жауапкершілігін 
мойындайтындығы жөнінде тиісті керсету алу қажеттілігі 
айтылған. Қандай жағдайда бүл ақпараттар ерекше маңызды 
болатындағы жэне қай уақытта оны жазбаша түрде алу 
керектігі айқындалған. Басшылықтың көрсетулерінің құжаттық 
рэсімделуі, яғниғ хат көрсетулердің элементтері туралы жэне 
субъет басшысы көрсетудан бас тартқан жағдайда аудитордың 
іс -  әрекеті туралы мэселелер қарастырылған. Тіркемеде хат 
кәрсетудің үлгісі келтірілген.

6 0 0 ..699 - “Басқалардың жұмыстарын пайдалану”
600 Басқа аудитордың жұмысын пайдалану. Бір немесе 

бірнеше филиалдардың еншілес кэсіпорындардың қорытынды 
есептерін, содан кейін бас кәсіпорынның шоғырландырылған 
қаржылық қорытынды есебін тексеру үшін аудитке басқа 
аудиторларды тарту жағдайлары қарастырылған. Негізгі аудитор 
мен шақырылғаи аудиторлардың іс әрекеті белгіленген.

610 Ішкі аудит қызметінің жүмыстарын қарастыру. Ішкі аудит 
қызметінің масштабы жэне міндеттері, оның сыртқы аудитпен
өзара байланысты, сонымен бірге іііжі аудит қызметін а л д ы н ..
ала бағалау процедуралары айқындалған. Ішкі аудит қызметінің 
жұмысы дүрыс ұйымдастырылган болса, сыртқы аудитор оны 
қаржылық қорытынды есепке тексеру жүргізу кезінде пайдалана 
алады.

620 Сарапшының жұмысын пайдалану. Қаржылық 
қорытынды есепке тексеру жүргізу кезінде аудитор тексеруге
қаржы .. шаруашылық операцияларының орындалуының
дұрыстығын дәлелдей алатын мамандарды қатыстыра алады. 
Сарапшының дайындық деңгейін, біліктілігін, жетік білімділігін, 
эділдігін бағалау тэсілдері де, сарапшы жүмысының нэтижесін 
бағалау тэсілдері де, сондай -а қ  аудиторлық сілтем.е жасау 
мүмкіндігі де анықталған.
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3.4 Аудиторлық іріктемелер мен есеп беруді үсыну және 
м ам анданды ры лған салалар

700 -  799 -  “Аудитордың қорытынды пікірлері жэне 
қорытынды есепті тапсыру”

700 Қаржылық есеп беру бойынша аудитордың есебі. 
Аудитор қаржылық есеп беру жөнінде ой -  пікір білдіруге негіз 
болып табылатын алынған аудиторлық дэлелдеулер бойынша 
жасалынған қорытынды пікірлерге шолу жасап, оларды 
бағал ау ға тиісті. стандартта кэсіпорынның қаржылық қорытынды 
есебіне тэуелсіз аудиторлық тексеру жүргізу нэтижесі бойынша 
құрылатын аудитордың қорытынды есебіне қатысты үсыныстар 
берілген.

Аудитордың ескертулермен берілетін шарггы
қорытындыларынан басқа шартсыз қорытынды бере алатын 
жағдайлар келтірілген, сонымен бірге шартсыз аудиторлық 
қорытынды, ескертулермен берулетін шартты қорытынды, 
теріс қорытынды беруден бас тарту текстінің болуы мүмкін 
түжырымдары үсынылған.

710 Салыстырмалы көрсеткіштер.аудитор салыстырмалы 
көрсеткіштердің барлық маңызды аспектілер бойынша 
аудиттелінетін қаржылық есеп беруге қатысты қаржылық 
қорытынды есепті дайындап тапсырудың концептуалдық 
негіздеріне сэйкестігін анықтауға тиісті. Клиенттің қорытынды 
есебіне ағымдағы кезеңнің қорытынды есебінің қаржылық 
көрсеткіштерімен бірдей өткен кезеңнің қаржылық көрсеткіштері 
енгізілген жағдайдааудитордың эрекетету тэртібі қарастырылған.

Өткен жылдардың қаржылық қорытынды есебінің 
салыстырмалы мэні қолданыстағы заңдарға байланысты 
ағымдағы жылдың қаржылық қорытынды есебінің ажырамайтын 
бөлігін қүрайтын ситуацияларға жэне салыстырмалы мэндер 
анықтамалық мақсатта келтірілген ситуацияларға талдау 
жасалған, тіркемелерде қаржылық корытынды есепті дайындап 
тапсырудың түжырымдамалық негіздері сальістырмалы 
көрсеткіштерге қатысты талқыланған.
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720 Ішінде аудиттелінген қаржылық қорытынды есеп бар 
құжаттардағы басқа ақпараттар. Қаржылық қорытынды есепке 
кіретін басқа да қаржылық жэне каржылық емес ақпараттарға 
анықтама берілген. Бұл стандарт басқа да ақпараттарды тексеру 
нэтижелері бойынша аудитордың қорытынды есебін құруға 
байланысты сұрақтарды реттейді.

Ақпараттардың аудитордың қорытынды есебінде көрсетілуі 
міндетті емес бөлігін анықтау тэсілі жэне ақпараттардағы 
елеулі бұзушылыктар немесе олардың жүйесіздігі анықталған 
жағдайдағы аудитордың іс -  эрекеттері сипатталған.

800 -  899 -  “Мамандандырылған салалар”
800 Арнайы мақсаттағы аудит өткізуге жасалынған келісім 

бойынша аудиторлық есеп. Бухгалтерлік есептің халықаралық 
жэне ұлттық стандарттарынан бөлек қаржьшық қорытынды есеп 
бойынша аудиторлық қорытынды есеп қарастырьшады.

Қорытындыланған қаржылық есеп беру бойынша 
келісімшарт міндетгемелеріне сэйкестікке қатысты қаржылық 
есептің жекелеген компоненттері бойынша аудиторлық 
қорытынды есептің үлгілері келтірілген.

810 Келешек қаржылық ақпараттарды тексеру. Дэлірек жэне 
гипотезге сүйенген жорамалдарды тексеру процедураларын 
енгізе отырып, перспективалық қаржылық қорытынды есеп 
бойынша аудиторлық есеп дайындау белгіленген.

Аудитор перспективалық қаржылық ақпараттарды 
дайындауға қажетті балық маңызды жорамалдардың 
ұқсастандырылғандығын бағалауға мүмкіндік беретін бизнес 
туралы жеткілікті деңгейде бІлім алуға тиісті. Перспективалық 
қаржылық ақпараттарды тексеру бойынша аудитордың 
қорытынды есебінің элементтері келтірілген.
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3.5 Ілеспе қызметтер және өзіндік
ерекш елігі бар стандарттар

900 -  999 - “Аудитке жалғанбалы қызметтер”
910 Қаржылық есеп беруге шолу жасау бойынша келісімдер. 

Қаржылық есеп беруге шолу жасау кезінде аудитор бизнес 
жөніндегі, бухггштерлік есеп жүйесі жөніндегі субъектінің 
негізгі қызметінің сипаттамасы мен активтерінің түрлері, 
міндеттемелері, табыстары мен шығыстары жөніндегі білімін 
соңғы ақпараттармен толықтыруға тиісті. Жалпы тексерудің 
қаржылық есеп берудің дүрыстығы жөнінде аудитордың пікірі 
айтылуға тиісті кэдімгі аудиттен айырмашылығы мынада, яғни 
жалпы тексеру кезінде аудитор осы тексерілген каржылық есеп 
берудің дүрыстығына күмэн келтіруге мэжбүр ететін фактілерді 
тапқан таппағандығын көрсетуге тиісті.

Тіркемелерде қаржылық есеп беруге шолу жасау бойынша 
келісімдерде орындалуы мүмкін процедуралар, сонымен 
бірге келісім -  хаттардың, шолу жасау бойынша аудтиторлық 
қорытынды есептің нысандары келтірілген.

920 Қаржылық ақпараттарға қатысты келісілген 
процедураларды орындау бойынша келісімдер. Келісілген 
процедуралар аудитормен клиент келіскен есеп пен қорытынды 
есеп беру бөлімдерін тексеру болып табылады, яғни тақырыптық 
тексеру жүзеге асырылады.

Стандартта келісімнің негізгі. шарттары, дэлелдеулер жинау 
бойынша процедуралар, сондай -  ақ нақты алынған мәліметтер 
бойынша қорытынды есептің мазмүны келтірілген.

930 Қаржылық ақпараттарды компиляциялау бойынша 
келісімдер.Қаржылықақпараттардыңкомпиляциясы-қаржылық 
қорытынды есепті дайындаудажэне соған сәйкес осы қорытынды 
есепті дайындауға негіз болған бухгалтерлік мэліметтердің 
дүрыстығын тексеруде аудитордың клиентке беретін көмегі. 
Мүндай тапсырмалардың нэтижелері бойынша қорытынды 
пікірлердің қаржылық қорытынды есептің эдеттегі аудитінің 
иәтижелері бойынша жасалынатын қорытынды пікірлердей
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Қорытындылай келе, Қазақстанның элемдік экономикаға 
кірігуін жеделдету мақсатында аудит жүйесін реформалаудың 
негізгі багыттарын, оларды іске асыру жөніндегі нақты 
тетіктерді жасау, шетелдік инвестициялардың ағынын молайту, 
халықаралық нарықтарда қазақстандық ұйымдардың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру, қор нарығын жандандыру керек. Жоғарыда 
айтылған мәселелерді шешу үшін Қазақстанда нарық жағдайына 
бейімделудің қиындығына қарамастан, елде ғылыми-теникалық 
саясатты, маңыздытеориялықжэне іс-тэжірибелікбілім саласына 
айналатын нақты ғылыми эзірлемелерді жинақтаумен элеуметтік- 
экономикалық қызметтің жаңа эрі озық нарықтық бағытын 
түбегейлі жэне қолданбалы зерттеу белсенділігін арттыра 
түсу керек. Елдің микроэкономикасын басқару құралына аса 
қажетті әр түрлі бизнес салаларындағы шаруашылық жүргізуші 
субъектілер қызметін талдау, аудит жэне басқару есебі сияқты 
арнайы ғылымдар мен оқыту пәндеріне айрықша маңыз беру 
керек. Сонымен бірге ауднторлық ұйымдардың сапасын арттыру 
үшін арнайы рейтинг жүргізіп, шетелдік «үлкен төрттікке» 
бэсекелес болатындай, жэне аудиторлықка байланысты негізгі 
мәселелерді шешетіндей бірнеше шағын аудиторлық үйымдарды 
біріктіріп үлкен компаниялар қүру қажет.

Қазақстанда нарықтық қатынастар енгізілуімен бірге 
экономикалық субъектілердің қаржылық қорытынды есебін 
пайдаланушылардың қажеттіліктерін ол ақпараттардың 
дүрыстығын дэлелдеу түрінде қамтамасыз етуші тәуелсіз 
бақылау жүйесі өркендеп дамып келеді. Аудиторлық қызметті 
ретгеуші стандаргтар енгізілуде, аудиторлар жүмыстарының 
сапасына кэсіби бақылау жүйесі жақсарып келеді, сондай- 
ақ, бұл салада кэсіби мамандар даярлауға қосымша талаптар 
қойылуда.

Сонымен қатар аудит стандарттары дегеніміз - аудитке 
қойылатын бірегей талаптарды жэне аудит өткізу тэртібін 
анықтаушы принциптерді белгілейтін нормативтік қүжаттар.
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Аудит стандарттары -аудитке қойылатын бірегей талаптарды 
жэне аудит өткізу тэртібін анықгаушы принциптерді белгілейтін 
нормативтік қркаттар.

Аудитордың тексерушіден ерекшелігі тексерушінің 
тексерілумен серіктестік қалпына тэн. Мұнан өзге, оның 
жұмысында көп орынды клиентке коммерциалық қызыметтің 
түрлі қиын сұрақтарына жауап табуға кеңес беру қызыметі 
алады. Ол клиентке кеңес беріп көмектесуі қажет. Аудитордың 
тексерушіден өзгешелігін түсіндіре отырып аудиторды 
адвакатпен, тексерушіні кінэлэушімен салыстыруға болады.

Стандарттардыаудиттіңтеориясыменістэжірибесінденегізгі 
ережелер неме се аудиторлық процедурал арының принциптері деп 
үгуға болады. Әр елдің ұлттық стандарттары аудиттің жүргізілу 
жағдайына қарамастан міндетті түрде орындалуы керек. Олар 
халықаралық нормативтердің талаптарына жауап беретін тиісті 
деңгейдегі аудиторлық қызметке қолдау көрстеді, аудиторларды 
өз білімдері мен біліктерін ұдайы жетілдіруге мэжбүрлейді, 
жекелеген аудиторлық ұйымдардың сапасын салыстыруды 
қамтамасыз етеді, аудиторлардың жұмысын жеңілдетеді эрі 
оңтайландырады.
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ:

1 .Қарама-қарсы тексеру дегеніміз:
A) Бір операция құжаттары 2 кэсіпорында тексеріледі
B) Құжаттардың тексерілуі
C) Екі аудитордын кездесуі
В) Күмән келтіретін қүжаттар салыстарылады 
Е) Барлык жауабы дұрыс емес

2.ҚР-Н аудиторлық қызмет жөніндегі заңы кашан бекітілді:
A) 20 қараша 1998 ж
B) 20 қараша 1997 ж
C) 1 желтоксан 1998 ж 
□) 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 АКДІ-тың ірі компанияларында 
13) Осы ғасырда Үлыбританияда
Е) Барлық жауап дұрыс емес

4. Аудиттің пайда болуымен байланысты:
A) Әкімшілік пен капитал иелері арасындағы мүдделердің 
бөлінуіне
B) Кэсіпорындардың жиі банкротка үшырауына
C) Бухгалтерлердің берген есептерінің сенімсіздігіне 
I)) Экономиканың жедел дамуына
Е) Ірі акционерлік компаниялардың күйреуіне

5. Алғашқы кезде аудиторға қойылган негізгі талаптар:
A) Адалдық пен тәуелсіздік
B) Жасы 35-тен жоғары болу
C) Тәуелсіз аудитор болуга лицензиянын болуы
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О) Кемінде 7 жылдык жумыс тажірибесі 
Е) Бухгалтерлік есепті жаксы білу

6. Ішкі аудиттің кызметтүрі:
A) Аткарушы кызмет
B) Касіпкерлік кызмет
C) Коммерциялык кызмет
О) Қаржылык-шаруашылык кызмет 
Е) Банктік кызмет

7. Сырткы аудиторлық кызмет үшін акы толеу:
A) Келісім шартпен аныкталады
B) Штаттык кесте бойынша есептеледі
C) Мемлекетпен бекітіледі
О) Жеке ставкалары мен тарифтары бойынша аудитор аныктайды 
Е) Кәсіпорын басшылығынын шешімімен аныкталады

8. Аудиторлар мен аудиторлык фирмалардын материалдық 
жауапкершілігі қай Қүжагга аныктаіады:
A) Келісім-шартта
B) Тапсырыс беруші мен аудитордын ауызша келісімінде
C) Аудитордын жазбаша колхатында 
Ә) Аудиторлык тексеру актісінде
Е) Аудит багдарламасында сактандыру есебінен

9. Он аудиторлық қорытынды:
A) Кәсіпорыннын каржылық есеп беруі онын қаржылык 
жағдайын негізінен дұрыс бейнелейтінін растайды
B) Аз ғана шектеулермен қаржылық есеп берудін шынайылығын 
растайды
C) Барлык жауап дұрыс
В) Барлык жауап дүрыс емес
Е) Мәліметтік тэуекелдін томенгі денгейін растайды

10. Аудиторлык кызметке акы толеумен байланысты шыгындар
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жаткызылады:
A) Коммерциялык шығындарга жаткызылады
B)Ш аруашылык жургізуші субъектімен Өнімнін озіндік кұнына 
жаткызылады
C)Аудитормен озіндік құнга енетін шығындарга жаткызылады 
В)Есептен шыгарылатын, отелетін шығындарга жаткызылады 
Е) Барлык жауап дұрыс емес

11. Аудит пэні -  бұл:
A) Компаниялардың каржылык есеп беруі
B) Компаниялардын бухгалтерлік есебі мен есеп беруі
C) Компаниялардын касіпкерлік кызметі
0 )  Есеп айырысу, толем құжаттары мен салык декларациясы 
Е) Компаниялардын аудиторлык кызметі

12. Аудит бұл:
A) Бухгалтерлік есепті жургізу тэртібін тексеру негізінде 
Кэсіпорынның қаржылық есеп беруіне тәуелсіз экспертиза
B) Бухгалтерлік есепті қалпына келтіру
C)Компаниялар түралы зан арекетіне багынышты фирмаларды 
тексеру
О) М емлекеттік органдарга кажетті Кэсіпорын кызметінін 
натижесі жоніндегі тэуелсіз Экспертиза 
Е) Барлык жауап дүрыс емес

13. Ішкі аудит субъекгілері:
A) Кэсіиорын басшылыгынын карамагындагы кызметкерлер
B) Сэйкес аттестаты мен лицензиясы бар тэуелсіз Эксперттер
C) Аудиторлар мен аудиторлык фирмалар
В ) Ш аруашылык жургізуші субъектілер 
Е) Ш аруашылық субьектісі

14. Сырткы аудит кезінде есеп береді:
A) Клиент алдында (талдамалык бөлім)
B) М емлекеттік органдар алдында (корытынды бөлім)
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С) Кәсіпорын басшылыгы алдында
О) Үшінші тұлға алдында 
Е) Акционерлер алдында

15. Аудит дамуынын екінші кезені сипатт'алады:
A) Ішкі бакылау сурактарына коніл аударумен
B) Тексеру жургізу немесе кенес беру кезінде мумкін болатын 
тэуекелмен
C) Аудиторлардын оз кызметіне акы алу мудделерімен 
Б ) Букіл бухгалтерлік есеп беруді тексерумен
Е) Барлык жауабы дұрыс

16. Аудиторлардын аттестациясын жузеге асырады:
A) Квалификациялык комиссия
B) Салык палатасы
C) Каржы министрлігі
О) Аудиторлар палатасы
Е) Бухгалтерлер ассоциациясы

17. Квалификациялык куэліктіц берілу мерзімі:
A) 3 жыл
B) 2 жьш
C) 5 жыл 
Б) 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 жургізетін аудиторлармен
Е) Барлык жауап дұрыс

19. Аудиторлык кызмет..бұл:
А) Барлык жауап дұрыс
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B) Информациялык тэуекел денгейін томендету бойынша кызмет
C) Информациялык нарыкпен байланысты коммерциялык 
кызмет
В) Қаржылык информациянын растыгын аныктайтын кызмет 
Е) Кэсіпорыннын есебін калпына келтірудегі білікті бухгалтердін 
кызметі

20. Аудиторлык қызмет дамуынын бірінші кезенінін сипаты:
A) Белгіленген акшалай операцияларды растайтын құжаттарды 
тексеру
B) Бүкіл бухгалтерлік есеп беруді тексеру
C)Бухгалтерлік есеп берудегі шаруашьшык операциялардын 
дүрыс топталуын тексеру
В) Мәліметтік тэуекелді томендету 
Е) Ішкі бакылауга коніл болу

21. Аудиторлык фирманын басшысы бола алады:
A) Тек кана аудитор
B) Бухгалтер-Эксперт
C) Білікті бухгалтер
I)) Жогары білімді, экономикалык жумыс тажірибесі бар түлға 
Е) Енбек стажы 5 жылдан жогары бухгалтер

22. Ішкі аудит -  бүл:
A) Баскарушылык бакылау әлементі
B) Сырткы аудиттін әлементі
C) Мемлекеттік бакылау элементі
I)) Кәсіпорыннын каржылык-шаруашылык кызметінін элементі 
Е) Салыктык бакылау элементі

23. Аудит субъектілері болып табылады:
A) Аудиторлар мен аудиторлык фирмалар
B) Занды жэне жеке түлғалар
C) Кэсіпорын кызметкері
Г)) Шаруашылык жургізуші субъектілер-фирмалар
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Е) Барлык жауап дұрыс емес

24. Аудиторлык фирманын негізгі кызмет түрі:
A) Барлык жауап дұрыс
B) Бухгалтерлік есеп жургізу: үйымдастыру жэне калпына 
келтіру
C) Бух.есеп пен есеп берудін шынайлыгын тексеру
О) Кэсіпорыннын каржылык-шаруашьшык кызметін талдау 
Е) Қаржылык, салык, банк т.б. зандылыктардын сурактары 
бойынша кенес беру

25. Аудиторлык кызмет -  бүл:
A) Бух.есептерді тәуелсіз тексеруді жузеге асыру бойынша 
аудитордын касіпкерлік кызметі
B) Қаржылык шаруашылык кызметтін жэне есептін кабылданган 
стандарттарга сэйкестігін талдау
C) Экономикалык субъектілердін активтері мен пассивтерін
багалау
В) Есеп, каржы, салык жэне талдау сурактары бойынша кенестік 
кызмет
Е) Барлык жауап дұрыс емес

26. Аудиторлык фирмалар курыла алмайды:
A) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізінде
B) Жабык түрдегі акционерлік когам негізінде
C) Кез-келген меншік формасы негізінде
В) Ашык түрдегі акционерлік когам негізінде 
Е) Баскару мен бакылаудын мемлекеттік органы

27. Сырткы аудит жургізудегі өзара катынастар:
A) Тэуелсіздік, тен қүкылы эріптестік
B) Мемлекеттік органдар алдында есеп-беру
C) Кэсіпорын басшылыгына багыну
В) Мемлекетпен белгіленеді
Е) Аудитормен белгіленеді
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28. Ішкі аудит кезінде есеп береді:
A) Басшылык алдында
B) Клиенттер мен үшінші түлғалар алдында
C) Мемлекеттік органдар алдында 
I )) Аудиторлар палатасы алдында 
Е) Аудиторлык фирма алдында

29. Аудиторлык фирмага аудиторлык кызметті жузеге асыруга 
руксат етіледі, егер онда жумыс істесе:
A) Ен болмаганда бір аудитор
B) Жогары білімі бар кемінде екі маман
C) Лицензиясы бар аудиторлар гана
.0) Лицензиясы бар екі аудитордан кем емес 
Е) Барлык жауаптар дүрыс емес

30. КР субъектілерінін бухгалтерлік (каржылык) есеп берулеріне 
кандай есеп беру кірмейді:
A) Кәсіпорын шығындары түралы есеп беру
B) Қаржы-шаруашылык кызметінін натижесі түралы есеп беру
C) Акша каражаттарынын козгалысы түралы есеп беру
В) Тусініктеме қағазы
Е) Баланс

31. Каржылык есеп беруді өткізу мерзімі:
A) 31 желтоксан
B ) 31 кантар
C) 28 акпан
I)) 30 сауір 
Е) 31 мамыр

32. Барлык экономикалык субъектілер үшін есепті жыл кезені 
болып есептеледі:
A) 1 кантардан 31 желтоксанга дейін
B) 31 кантардан 31 желтоксанга дейін
C) 1 кантардан келесі жылдын 1 кантарына дейін
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Б ) Өндірістік цикл
Е) 1 кантардан 1 сауірге дейін

33. Тексеру кезінде бухгалтерлік құжаттарда кате жазулар 
аныкталса, оларды келесі адіспен тузейді:
A) Тузету
B) Сторно
C) Қосымша жазумен
Е)) Жауаптардын барлыгы дұрыс 
Е) Жауаптардын барлыгы дұрыс емес

34.Аудитордынқұжа'гтарыкелесіүлгідешарттытоптастырылады:
A) Клиенттін құжаттары кошірмелері, аудитормен құрастырылган 
кұжаттар, тексеру бойынша клиентпен
B) Тексеру барысында құрастырылган құжаттар
C) Актілер, хаттамалар
В) Записка, узінді, байланы 
Е) Жауаптардын барлыгы дұрыс емес

35. Тескеру тандамалы түрде жургізілетін аудит түрі:
A) Т әуекелд іл ікке негізделген аудит
B) Дәлелдемелі аудит
C) ІшкІ аудит
О) Сырткы аудит
Е) Жауаптардын барлыгы дұрыс емес

36. Аудит -  бұл ... .кызмет:
A) Кэсіпкерлік
B) Мемлекеттік
C) Коммерциялык 
О) Конфиденциалды
Е) Барлык жауабы дұрыс

37. Квалификациялык белгісі бойынша... .аудитті болуге болады:
А) Сырткы жэне ішкі
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B) Міндетті жэне бастамашылык
C) Жалпы жэне мамандандырылган 
13) Бастапкы жэне келісілген
Е) Операдиялык,сэйкестік

38. Есеп берудін мазмуны үшін жауапкершілік артылады:
A) Бас бухгалтерге
B) Вице-президентке
C) Басшыга 
Г)) Директорга
Е) Бас бухгалтердін орынбасарына

39. Клиенттін каржылык есеп беруі түралы корытындынын 
мазмуны үшін жауапкершілік артылады:
A) Аудиторга
B) Тапсырыс беруші Кәсіпорынга
C) Аудитордын комекшісіне
В) Аудиторлык фирмага
Е) Клиентке

40. Сырткы аудит ... негізінде жургізіледі:
A) Келісім- шарт
B) Үсыныс хаты
C)Бүйрық
В) Ауызша келісім 
Е) Бекітілген кесте

41. Аудит жузеге асыру кезені бойынша келесідей болінеді:
A) Бастапкы жэне келісілген
B) Ішкі және сырткы
C) Жалпы
О) Міндетті жэне ерікті 
Е) Жауаптар дүрыс емес

42. Аудит масштабынын біршама шектелген кезінде аудиторлык
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корытындынын кандай тұрін куру кажетті:
A) Қорытындыдан бас тарту
B) Шартты он
C) Теріс 
Б ) Он
Е) Барлык жауаптар дұрыс емес

43. Кайсы құжаттын ресми статусы бар:
A) Аудиторлык корытынды
B) Аудиторлык тексеру актісі
C) Аудитордын жумыс құжаттары 
[)) Қарама-карсы тексеру актілері 
Е) Барлык жауаптар дұрыс

44. Әдетте клиенттің кестесі бойынша....аудит жүргізіледі:
A) Бастамашылык
B) Міндетті
C) Бастапкы
В) келісілген
Е) Барлык жауаптар дұрыс

45. Кэсіпорын жетекшісіне 40-50 есе минималды есеп көрсеткіші
молшеріндегі айыппул..... аудитті жургізген кезде салынады:
A) Міндетті
B) Инициативті
C) Бастапкы 
Б ) Келісілген 
Е) Салынбайды

46. Аудиттің даму тарихы.. . .сатыдан өтті:
A) 3
B) 2
C)1 
Б)4 
Е)5
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47. Кұжат айналымынын графигін жасау бухгалтерлік кызмет 
курылымын калыптастыру, есеп саясатын аныктау, бух.есеп 
формасын тандау аудиттін келесі кызметіне жаткызылады:
A) Бухгалтерлік есеп койылымы
B) Бухгалтерлік есепті кайта куру
C) Бухгалтерлік есепті енгізу
I)) Кенес беру
Е) Барлык жауаптар дұрыс

48. Есеп мәліметтерінін колеміне байланысты субъект 
бухгалтерлік есепті ұйымдастырады:
A) Барлык жауаптар дұрыс
B) Бухгалтерлік кызмет болмаган жагдайда бухгалтермен
C)Келісімшартнегізіндебухгалтерменнемесемамандандырылган 
бухгалтерлік фирмамен
Г)) Жетекшінін озімен жургізіледі
Е) Бас бухгалтер баскаратын курылымдык бөлім ретінде

49. Аудиттін принциптері:
A) Барлык жауаптар дұрыс
B) Моралді және әстетикалык
C) Этикалык жэне моралді 
13) Санды жэне сапалык 
Е) Этикалык жэне касіби

50. Эксперт келесі сурактар бойынша шакырылуы мумкін:
A) Барлык жауаптар дұрыс
B) Узак мерзімді келісім шарттар бойынша жумыстарды багалау 
үшін
C) ТМК багалау үшін
О) Зандылыктардын геологиялык аныктамасы үшін 
Е) Негізгі куралдарды багалау үшін

51. Клиенттін каржылык жагдайын талдау келесі мэліметтер 
бойынша жургізіледі:



Халықаралық аудит

A) N 1,2,3 үлгілі каржылык есеп беруден
B) Бухгалтерлік есеп
C) Статистикалык есеп беру 
О) N 1 үлгідегі баланстан 
Е) Оперативті есеп

52. Аудитордын корытындысында көрсетіледі:
A) Қаржылык есептін сенімділігі жайлы аудитордын ойы
B) Қаржылык жагдайын талдау
C) Аудитордын есебі
0 ) Клиентке
Е) Барлык жауаптар дүрыс

53. Клиентке аудиторлык корытындыны усынган кезде кажет:
A) Барлык жауаптар дұрыс
B) Оған кол кою
C) Жумыстын біткені жайлы хабарландыру
[)) Қорытындынын кошірмесін алганы жайлы колхат алу 
Е) Акгісін куру, оны тапсыру

54.Кәсіпорындагы кассалык операциялардын үйымдастыры- 
луына жауап береді:
A) Басшы
B) Бас бухгалтер
C) Басшынын орынбасары
В) Ага бухгалтер
Е) Кассир

55. Бірнеше рет толем сапалы аудиторлык тексеруді жургізген 
жагдайда немесе аудиторлык кызмет көрсеткенде аудиторга 
колданылуы мумкін:
A) Лицензиясын оз күшін жояды
B) Зияндардын орнын толтырады
C) Айып пул салады
1)) Моралді жэне материалды шығындар
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Е) Барлык жауагітар дұрыс емес

56. “Аудитор” термині келесі тусінікті білдіреді:
A) Тындаушы
B) Тексеруші
C) Растаушы
I)) Бакылаушы 
Е) Кенес беруші

57. Аудиттін негізгі максаты:
A) Қаржылык есеп берудін шынайылыгын аныктау
B) Мемлекет пен Кэсіпорыннын экономикалык мудделерінін 
өзара байланысы
C) Шаруашылык етуші субъект персоналынын катесін аныкгау 
Б ) Клиенттін каржылык кызметін жаксарту бойынша ¥сыныстар 
ондеу
Е) Мәліметті пайдаланушылардын кажеттілігін канагаітандыру

58. Аудиттін аткаратын кызметтеріне кайсысы жаткызылмайды:
A) ¥йымдастыру
B) Эксперттік
C) Кенес беру 
О) Өндірістік 
Е) Талдамалык

59. Құжаттык тексеру тэсілдері:
A) Барлык жауап дұрыс
B) Тандамалык
C) Арифметикалык
В) Логикалык
Е) Формальды

60. Аудит кызметінін максаты кай құжатта аныкталады:
A) КР аудиторлык кызмет жөніндегі зан
B) Аудиторлык кызмет көрсету жоніндегі келісім-шарт
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С) ҚР аудиторларынын этикалык кодексі
В) Аудит стандарттары 
Е) "Бухгалтерлік есеи жонінде”

61. Тэуекелге негізделетін аудит:
A) Субъект кызметіндегі “дагдарыстык нуктелерді” тексеру
B) Клиенттін каржылык-шаруашылык кызметіне жуйелі ынгай
C) Субъект құжаттарын растау жэне талдау 
[)) Аудиторлык дэлелдер жинау
Е) Жузеге асырылган шаруашылык операцияларынын койылган 
максатка сэйкестігін аныктау

62. Аудитті жузеге асыру кезінде аудитор коргайды:
A) Клиент пен мемлекет муддесін
B) Аудиторлык фирма муддесін:
C) Клиент муддесін 
Б ) Мемлекет муддесін 
Е) Қогам муддесі

63. Зан талаптары бойынша аудиттін жіктелуі:
A) Бастамашылык, міндетті
B) Ішкі, сырткы
C) Толык, міндетті
О) Бастапкы, келісілген 
Е) Баскарушылык, шаруашылык

64. Ішкі жэне сырткы аудитка ортак әлемент:
A) Әдістері
B) Біліктілік
C) Максат
В) Есеп беру 
Е) Объект

65. Касіпкой аудитордын максатка жетуін камтамасыз етпейтін 
принцип:
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A) Қомпромисс
B) Объективтілік
C) Адалдык
Б ) Касіби біліктілік 
Е) Қупиялылык

66. Аудиторлык корытындынын барлык пайдалапушылар үшін 
ашык бөлімі:
A) Қорытынды
B) Талдамалык
C) Кіріспе 
О) Адрестік 
Е) Негізгі

67. Материалды активтерді, қүжаттардагы жазуларды зерттеуге 
негізделетін аудиторлык дәлелдер жинау процедурасы:
A) Зерттеу
B) Бакылау
C) Есептеу
О) Талдамалык процедура 
Е) Растау

68. Аудитордын алатын дэлелдері келесідей болады:
A) Тікелей жэне жанама
B) Есептік жэне есептік емес
C) Тиянакты (категоричный) жэне багыттык (ориентировочный) 
Б ) Бастапкы жэне жиынтык
Е) Ресми жэне ресми емес

69. Дәлелдемелік денгейі негурлым томен құжаттар:
А) Аныктамалар, баяндамалар
В ) Жиынтык
С) Бастапкы 
П) Талдамалык 
Е) Синтетикалык
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70. Келесі сойлемді толыктырыныз: Аудитордын ар түрлі
коздерден алынатын мәліметтері....... жэне......дәлелдемелер деп
болінеді:
A) Тікелей, жанама
B) Ресми, ресми емес
C) Жанама, багыттык
0 ) Материалды, катысты 
Е) Бастапкы, жиынтык

71. Дәлелдеу манызы бойынша күжатгар жіктеледі:
A) Бастапкы, жиынтык, ресми емес, комекші
B) Тиянакты, шартты -  дал, актау (оправдательный)
C) Аткарушы, руксаттык
В) Ішкі, сырткы
Е) Аныктамалык, мәліметтік

72. Шоттар корреспонденциясын құрастырудагы кателерді 
аныктау жэне тузету аудиттін кай кызметіне жаткызылады:
A) Өндірістік
B) Талдамалык
C) Консалтингтік
В) Эксперттік
Е) Барлық жауаптар дұрыс

73. Аудиттін кай кезенінде аудиторлык процедуралар жузеге 
асырылады:
A) Аудитордын есеп беруі
B) Жуйелі зерттеу
C) Оспарлау
В) Аудитті орындау 
Е) Алдын-ала танысу

74. Аудит жургізу алдында толтырылатын жэне аудитор мен 
клиенттін өзара катынасын аныктайтын құжат:
А) Келісім-шарт
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B) Аудит жоспары
C) Міндеттеме-хат 
Б ) Репрезентация-хат 
Е) Акт

75. Аудиттін келесі типтері болады:
A) Барлык жауабы дұрыс
B) Міндетті, бастамашылык
C) Ішкі,сырткы
В) Бастапкы, келісімдік 
Е) Жалпы, мамандандырылган

76. Аудиттін тарихи отаны:
A) Англия
B) Германия
C) Франция 
13) Швейцария 
Е) Казакстан

77. Аудиттін даму тарихы неше кезеннен түрады:
A ) 3 кезен
B ) 4 кезен
C ) 2 кезен
О ) 5 кезен 
Е) 1 кезен

78. Аудиттін міндеті:
A) Есеп берулердін шынайылыгын растау
B) Объективті шешім кабылдау үшін кажетті мәлімет жинау 
жэне багалау
C) Жузеге асырылып жаткан операциялардын занга сэйкестігін 
және субъект жумысшылары тарапынан урлау фактілерін 
аныктау
В) Клиент меншігінін осуі мен ныгайюына ыкпал ету 
Е) Аудитордын касіби біліктілігін жогарылату адістерін ондеу
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79. Шаруашылык етуші субъект кызметінін акімшілік бекіткен 
ережелерге сәйкестігін аныктау кай аудиттін максаты:
A) Ішкі
B) Сырткы
C) Сәйкестік
0 )  Операциялык 
Е) Міндетті

80. Аудиттін кай түрі үшін объектісі шаруашылык етуші 
субъекттін есеп жургізу жуйесі жэне есеп беруі болып табылады:
A) Сырткы
B) Ерікті
C) Бастапкы
В) Бастамашылык 
Е) Ішкі

81. Сырткы ауднт кезінде аудиторлык дәлел алу үшін 
пайдаланбайтын процедура:
A) Жедел бакылау
B) Бакылау
C) Есептеу
1)) Зерттеу
Е) Сурак-жауап алу

82. Аудиторлык тэуекел компоненттерінін өзара байланысы:
A) Шаруашылык ішілік тәуекел “х” бакылау тәуекелі “х” аныктай 
алмау тәуекелі
B) Шаруашылык ішілік тәуекел бакылау тэуекелі аныктай 
алмау тэуекелі
C) Шаруашылык ішілік тәуекел “+” бакылау тэуекелі “+” аныктай 
алмау тэуекелі
О) Шаруашыльтк ішілік тәуекел “+” бакылау тэуекелі “х” аныктай 
алмау тәуекелі
Е) Шаруашылык ішілік тэуекел “+” бакылау тәуекелі аныктай 
алмау тэуекелі
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83. Аудит стандарттары дегеніміз:
A) Аудиторлык процедураларды жургізудін негізгі ережелері
B) Материалды усыну, орналастыру үлгісіне катысты негізгі 
ережелер
C) Қүжаттарды, шаруашылык операцияларын занга, ішкі бакылау
ережелеріне сәйкестігін тексеру
I)) Шаруашылык етуші субъекттін тексеруін камтамасыз ететін 
аудитордын іс-арекетінін жиынтыгы 
Е) Барлык жауап дүрыс емес

84. Аудиторлык дэлелдер неге негізделеді?
A) Тексеру процедуралары
B) Жуйелі 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 процедуралар 
Е) Қолданылмайды

87. Кәсіпорын персоналынын жумыс уакытын пайдалануынын 
жедел есебінін мәліметі келесіге жаткызьшады:
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A) Бастапкы
B) Багыттык
C) Тиянакты 
О) Актаушы 
Е) Визуальды

88. Сырткы аудиттін негізгі объектісі:
A) Есегі жургізу жэне есеп беру жуйесі
B) Баскару міндеттерін шешу
C) Клиент басшылыгымен аныкталады 
О) Занмен аныкталады
Е) Келісім-шарт бойынша

89. Аудиттін манызды принципі:
A) Тэуелсіздік
B) объективтілік
C) Адалдык
В) Касіби біліктілік 
Е) Қупиялылык

90. Ішкі аудиттін сырткыдан негізгі айырмашылыгы:
A) Тәуелсіздігі
B) Жургізу масштабы
C) Адістері мен тәсілдері 
13) Біліктілік талаптары 
Е) Есеп беруі

91. Аудит келесі пэндермен негурлым тыгыз байланыста болады:
A) Бухгалтерлік есеп
B) Жогаргы матеметика
C) Есептеу техникасы жэне информатика
В) Экономикалык теория
Е) Статистика

92. Аудиторлык корытындынын келесі варианттары болады:
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A) Он, шартты-он, бас тарту, теріс
B) Он, тері
C) Он, шартты-он, теріс, шартты-теріс 
П) Барлык жауап дұрыс емес
Е) Барлык жауабы дүрыс

93. Аудиттін кай козінде аудитторлык процедуралардын сипаты, 
мерзімі және колемі аныкталады:
A) Алдын ала зерттеу
B) Жуйелі зерттеу
C) Аудитті орындау 
І>) Жалпы зерттеу
Е) Аудитті жоспарлау

94. Накты бакылау тэсілдері келесідей болінеді:
A) Тугендеу
B) Визуалды бакылау
C) Логикалык тексеру
В) Эксперітік багалау
Е) Ішінара талдап зерттеу

95. Букіл есептік мэліметтерді кандай топтарга болуге болады:
A) Жедел, бухгалтерлік жэне статистикалык есеп
B) Жедел, статнстикалык есеп
C) Жедел, есеп жэне жедел талдау 
13) Нормативтік, есегггік, жоспарлык 
Е) Бухгалтерлік, жедел есеп

96. Бухгалтерлік есеп баскарудын 3 кызметін жузеге асыру үшін 
мәліметпен камтамасыз етеді:
A) Жоспарлау, бакылау, багалау
B) ¥йымдастыру, ынталандыру, бакылау
C) Талдау, багалау, ынталандыру
В) Акімшілік, реттеу, багалау
Е) ¥йымдастыру, жоспарлау, бакыла

100



Халықаралық аудит

97. Бухгалтерлік есептін спецификалык әлементтері:
A) Баланс, шоттар жуйесі жэне екі жакты жазу
B) Багалау жэне тугендеу
C) Шоттар жуйесі және екі жакты жазу 
О) Баланс, багалау жэне калькуляция 
Е) Баланс жэне калъкуляция

98. Жойылу балансын кай максатты құрастырады:
A) Шаруашылык органды жою кезінде шаруашылык корларын 
багалау үшін
B) Агымды жылдагы шаруашылык кызметін жоспарлау үтііін
C) Жыл ішіндегі жумыс корытындысын шыгару үшін 
Б ) Қазіргі жагдайда құрастырылмайды
Е) Белгілі бір мерзімдегі Кәсіпорын міндеттемелерін аныктау 
үшін.

99. Аудит стандарттары өндеумен айналысады :
A) Аудиторлар палатасы
B) КР үкіметі
C) Шаруашылык жургізуші субъекті 
Б ) Біліктілік комиссиясымен
Е) КР ¥лттык Банкі

100. Ерікті аудиторлык тексеру жургізуге келісім-шарт келесі 
катынастарды белгілейтін ресми қүжат болып табылады:
A) Клиент-аудитор
B) Клиент-мемлекет
C) Аудитор - үшінші түлға
О) Аудитор мемлекет
Е) Барлык жауабы дұрыс

101. Сырткы аудиторлык дәлелдеме бүл:
A) Үшінші тұлғадан алынган мэлімет
B) Клиенттен алынган мәлімет
C) Әклиенттен алынган жэне сырткы козбен расталган мэлімет
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В) Тексеруге дейін аудиторлык дайындалган мэліметі 
Е) Банктен алынган мәлімет

102. Растау ~бұл:
A) Үшінші тұлғадан жазбаша жауап алу
B) Құжаттар мен жазбаларды тексеру
C) Материалдык активтерді есептеу немесе карап шыгу 
О) Арнайы мамандарды шакыру
Е) Құжаттарды тексеру

103. Кай жагдайда аудитордын тәуелсіздігі мен объективтілігінін 
тартібі бузылмайды:
A) Бух.есеп жургізу бойынша кызмет көрсету
B) Аудитор тексерілетін субъектінін курылтайшысы немесе
лауазымды тұлғасы болып табылады
C) Аудитордын тексерілетін субъекттегі лауазымды тұлғалармен
туыстык катынастары бар
В) Аудитор жумыскерлерге, компьютерлік жуйемен жумыс 
істеуді уйрету бойынша кызмет көрсетеді 
Е) Барлык жауабы дұрыс

'104. Аудитор үшін негурлым сенімді мэлімет козі:
A) Қундылыктарды накты карап шыгу
B) Кэсіпорыннын ішкі қүжаттары
C) Үшінші түлғалардын алынган мәліметтері
0 )  Ауызша сурак жауап алу
Е) Субъектінін каржылык шаруашылык кызметі жонінде есеп
беру

105. Аудиттеленетін субъектінін калауы бойынша жургізетін 
аудит -  бүл:
A) Бастамашылык аудит
B) Сырткы аудит
C) Міндетті аудит
1)) Ішкі аудит
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Е) Банктік аудит

106. Аудиторларга жэне аудиторлык ұйымдарга лицензияларды 
..... береді:
A) Аудиторлар палатасы
B) Біліктілік комиссиясынын окілетті органы
C) КР улттык банкі 
І>) КР укіметі
Е) Барлык жауап дұрыс

107. Банк кызметінін аудитін жургізуге лицензияларды .....
береді:
A) КР укіметі
B) КР улттык банкі
C) Аудиторлар палатасы 
О) Барлык жауап дұрыс
Е) Біліктілік комиссиясынын окілетгі органы

108. Есеп беруді, есеп жургізу, ішкі бакылау жагдайын тексеру 
аудиттын кай функциясы:
A) Эксперттік
B) Консультациялык
C) Өндірістік 
О) Талдамалык
Е) Барлык жауабы дұрыс

109. Кассадагы акша каражаттарын сактау руксат етіледі:
A) Сейфте
B) Агаш, шкафта
C) Арнайы сумкада
О) Барі бір
Е) Кодталган дипломатта

110. Касса лимитін тексеруді жузеге асырады:
А) Банк пен Кэсіпорын басшылыгы
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B) Аудитор
C) Комиссия 
I )) Директор 
Е) Кассир

111. Тугендеу комиссиянын құрамына кассир кіреді ме:
A) Онын катысуы міндетті
B) Жок
C) Ия
В) Комиссия шешеді 
Е) Кассирдін озі шешеді

112. Кассадагы багалы қағаздарды тугендеу кандай тартіппен 
жузеге асырылады:
A) Накты акша каражаттарын аныктаганнан кейін
B) Накты акша каражаттарын аныктаганга дейін
C) Барібір
Г)} Параллель бойынша 
Е) Қатар

113. Тугендеу нэтижесін жасырганы үшін тугендеу комиссиясы:
A) Жауапты
B) Жауапты емес
C) Моральді жауапкершілікте болады
I)) Басшылык алдында жауапты
Е) Белгіленген занды тартіпте жауап тартады

114.МЕАесебініндүрыстыгыкайстандартынасэйкестексеріледі:
A) ХҚЕС 38
B) ХҚЕС 5
C) ХҚЕС 2 
Г) ) ХҚЕС 4 
Е) ХҚЕС 1

115. Негізгі өндірістегі МЕА-тің тозын есептеу кёлесі бух.
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проводкамен көреетіледі:
A) Дт 8014 Кт 2740
B) Дт 8034 Кт-2740
C) Дт 8044 Кт-2740 
Б ) Дт 8048 Кт 2740 
Е) Дт8047 Кт 2740

116. Негізгі куралдарды кіріске алу дүрыстыгын кай құжат 
негізінде тексереді:
A) Негізгі куралдарды кабылдау -  откізу актісі (ф.№ОС-1)
B) Тугендеу карточкасы (ф. №ОС-6)
C) Негізгі куралдарды есептен шыгару актісі (ф. № ОС-3)
В) Тугендеу карточкаларынын описі (ф.№ОС-Ю)
Е) Негізгі куралдар козгалысы есебінін карточкасы (ф.№ ОС-12)

117. Аудитті жүзеге асыру кезінде аудитор қорғайды:
A) клиент пен мемлекет мүддесін
B) аудиторлық фирма мүддесін
C) юшент мүддесін
В) мемлекет мүддесін 
Е) қоғам мүддесін

118. Материалдардын койма есебін үйымдастырганда бірінші 
кезекте ескеру кажет:
A) Физика-химия касиеті
B) Химиялык касиет
C) Материалдык қүны 
□) Физикалык касиет 
Е) Манызы жок

119. Материалдарды коймадан Өндіріске босатуда келесі қүжат 
тексеріледі:
A) Лимиттік-алу картасы
B) Шот-фактура
C) Өнім шыгарылымы жоніндегі рапорт
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О) Қойма есебінін карточкасы
Е) Сапыктык шот-фактура

120. Материалды жауапты тұлға мен субъект басшылыгы 
арасындагы өзара байланыс кандай қркатпен бекітіледі:
A) Толык мат.жауапкершілік жоніндегі келісім шарт
B) Жиналыс хаттамасы
C) Тагайындау жоніндегі бұйрық
0) шешім
Е) Мундай құжат кажет емес

121. Онделіп болган сон бастапкы қркаттар коймадан 
бухгалтерияга кандай формада откізіледі:
A) Реестр
B) Талаптама
C) Хат
В) накладной 
Е) Ведомость

122. Өндірістегі ТМК артыкшылыгын кандай жолмен 
калыптастыруга болады:
A) Өнім шыгару нормасын томендету
B) Өнім шыгару нормасын жогарылату
C) Шығындар нормасын томендету 
ГЗ) Шығындар нормасын жогарылату 
Е) Ешкандай шара кабылданбайды

123. Тугендеу кезінде аныкталган есепке алынбаган Өнім:
A) Қоймага кіріс етіледі
B) Қайта есепке алынады
C) Комиссия мушелері арасында болінеді
В) Сатылады
Е) Бюджетке аударьшады

124. Дебиторлык борыштарга аудиторлйк тексеру
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ұйымдастырылады:
A) Егер занды немесе жеке тұлғалардын Кәсіпорынга беруі тиіс 
сомасы болса
B) Егер банк ұйымдары несие берсе
C) Егер Кэсіпорыннын жабдыктаушылар алдында борышы болса
В) Егер Кәсіпорыннын банк алдында борышы болса
Е) Барлык жауап дұрыс емес

125. Дайын өнімнің өзіндік құны келесі. журнал-ордер негізінде 
тексеріледі:
A) №10 журнал-ордер ведомость -1
B) №9 журнал-ордер ведомость - 15
C) № 11 журнал-ордер ведомость -12
I)) № 10/1 журнал ордер ведомость -12 
Е) № 10 журнал-ордер ведомость - 2

126. Дебиторлык борыштардын аналитикалык есебі жургізіледі:
A) Субшоттар бойынша
B) Бүкіл кәсіпорын бойынша
C) Дебиторлар тобы бойынша
В) Әрбір шот бойынша, жеке-жеке 
Е) Әрбір дебитор бойынша жеке-жеке

127. Банк мекемелерінін несиесі келесі шарттар негізінде 
беріледі.:
A) Қайтымды негізде
B) Қайтымсыз негізде
C) Өзара кызмет көрсету негізінде
В) Белгіленген тартіппен
Е) Кәсіпорыннын карастыруы бойынша

128. Дайын өнімді негізгі өндірістен қоймаға қабылдау 
дүрыстығын келесі проводкамен тексереді:
A)Дт1340 Кт8010
B) Дт1340 Кт8030
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С )Д т1340  Кт8040
В )Д т1 3 4 0  Кт7440 
Е) Дт1340 Кт8050

129. Келісімдік, уакыттык енбек акы келесі турге жаткызылады:
A) Жуйесіне
B) ТүрІне
C) Формасына
В) Тобына
Е) Статьясына

130. Аудиторлык кызмет -  бүл:
A) Бух.есептерді тәуелсіз тексеруді жузеге асыру бойынша 
аудитордын касіпкерлік кызметі
B) Есеп, каржы, сапык жэне талдау сурактары бойынша кенестік 
кызмет
C) Қаржы шаруашылык кызметтін жэне есептін кабылданган 
стандарттарга сәйкестігін талдау
О) Экономикалык субъектілердін активтері мен пассивтерін 
багалау
Е) Барлык жауап дұрыс емес

131. Аудиторлык фирмалар қүрыла алмайды, егер:
A) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізінде
B) Жабык түрдегі акционерлік когам негізінде
C) Кез-келген меншік формасы негізінде
О) Ашык түрдегі акционерлік когам негізінде 
Е) Баскару мен бакылаудын мемлекеттік органы

132. Сырткы аудит жургізудегі өзара катынастар:
A) Тәуелсіздік, тен кукылы аріптестік
B) Кәсіпорын басшылыгына багыну
C) Мемлекеттік органдар алдында есеп-беру 
0 ) Мемлекетпен белгіленеді
Е) Аудитормен белгіленеді

108



Хапықаралық аудит

133. Аудиторлык фирмага аудиторлык кызметті жузеге асыруга 
руксат етіледі, егер онда жумыс істесе:
A) Ен болмаганда бір аудитор
B) Жогары білімі бар кемінде екі маман
C) Лицензиясы бар аудиторлар гана
Б ) Лицензиясы бар екі аудитордан кем емес 
Е) Барлык жауаптар дұрыс емес

134. Тексеру кезінде бухгалтерлік қүжаттарда кате жазулар 
аныкталса, оларды келесі адіспен тузейді:
A) Тузету 
В ) Сторно
С) Қосымша жазумен
B) Жауаптардын барлыгы дұрыс
Е) Жауаптардын барлыгы дұрыс емес

135. Аудитордын құжаттары келесі үлгіде шаргты 
топтастырылады:
A)Клиенттін қүжаттары кошірмелері, аудитормен қүрастырылган 
қүжаттар, тексеру бойынша клиентпен
B) Тексеру барысында қүрастырылган қүжаттар
C) Актілер, хаттамалар
В) Жазбалар, узінді, байланыс 
Е) Жауаптардын барлыгы дүрыс емес

136. Тескеру тандамалы түрде жургізілетін аудит түрі:
A) Тэуекелділікке негізделген аудит
B) Дэлелдемелі аудит
C) Ішкі аудит
[)) Сырткы аудит
Е) Жауаптардын барлыгы дүрыс емес

137. Есеп берудін мазмуны үшін жауапкершілік артылады:
A) Бас бухгалтерге
B) Вице-президентке
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С) Басшыга
В) Директорга
Е) Бас бухгалтердін орынбасарына

138. Клиенттін каржылык есегі беруі түралы корытындынын 
мазмуны үшін жауапкершілік артылады:
A) аудиторга
B) Тапсырыс беруші Кәсіпорынга
C) Аудитордын комекшісіне 
I )) Аудиторлык фирмага
Е) Клиентке

139. Сырткы аудит ... негізінде жургізіледі:
A) Келісім- шарт
B) Үсыныс хаты
C)Бүйрық
В) Ауызша келісім 
Е) Бекітілген кесте

140. Аудит жузеге асыру кезені бойынша келесідей болінеді:
A) Бастапкы жэне келісілген
B) Ішкі жэне сырткы
C) Жалпы
О) Міндетті жэне ерікті 
Е) Жауаптар дүрыс емес
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