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Орал баева Ж.З.

Ау дит те гі тал дау дың  
ма ңыз ды лы ғы

Ша ру ашы лық ты жүр гі зу дің қа зір гі жағ дайын да кез кел ген ұйым
ның бас ты мін де ті өзі нің қо лын да бар қар жы лық жә не бас қа да ре
су рс тар ды пай да алу мақ са тын да тиім ді қыз мет ті жү зе ге асы ру үшін 
ұтым ды пай да ла ну бо лып та бы ла ды. Дұ рыс жә не тиім ді ше шім дер 
қа был дау үшін ең ал ды мен ком мер циялық қыз мет тің тиім ді лі гін жо
ға ры ла ту ре зе рв те рін, пай да ны ұл ғайту, жо ғал ту лар ды азайту фак
тор ла рын анық тау ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Осы атал ған фак тор
лар ды ұйым ның қар жы лық жағ дайы ның әл сіз жақ та рын жә не оны 
жақ сар ту ре зе рв те рін анық тау мақ са ты мен қар жы лық есеп ті лік ті 
ба ға лауды жү зе ге асы ра тын қар жы лық тал дау орын дайды. Сырт тан 
ауди тор лар тар ту жүр гі зі ле тін тал дау нә ти же ле рі нің объек тив ті лі гі не 
қол жет кі зу ге мүм кін дік тер бе ре ді. Соң ғы уа қыт тар да қар жы лық тал
дау ды жүр гі зу бой ын ша ауди тор лар дың қыз мет те рі үл кен сұ ра ныс қа 
ие бо лып отыр. Ол ең ал ды мен, ұйым бас шы лы ғы ның ұйым қыз ме ті 
ту ра лы шы найы, объек тив ті ақ па рат тар алу ға де ген ұм ты лыс та ры мен 
бай ла ныс ты. Со ны мен, қар жы лық тал дау ды ау дит ке ілес пе қыз мет 
ре тін де қа рас ты ру қа зір гі уа қыт та өте өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо
лып та бы ла ды. 

Түйін сөз дер: ау дит, тал дау, қар жы лық тал дау, қар жы лық есеп
ті лік, са лыс ты ру. 

Oralbaeva Zh.Z.

Analysis in audit

In the current economic conditions the main goal of any organization 
is efficient manner available financial and other resources for the imple
mentation of effective activities that generate the desired result – a profit. 
At the same time managing the organization to make the right decisions 
and effective, it is important to determine the reserves growth efficiency of 
businesses, growth factors, profits, reduce losses. These and other objects 
performs financial analysis is an assessment of the financial statements in 
order to identify weaknesses in the financial position of the organization 
and improve its existing reserves. Outsourcing allows auditors to achieve 
greater objectivity of the results of the analysis. In recent years, services 
of auditors for the financial analysis are in high demand. First of all, it is 
connected with the desire of management to obtain reliable, objective, 
impartial assessment of the company. Thus, the study of financial analysis 
as auditrelated services, is currently very topical.

Key words: Audit, analysis, financial analysis, financial statements, 
comparison.
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Ана лиз в ауди те

В сов ре мен ных ус ло виях хо зяй ст во ва ния глав ной за да чей лю бо го 
ор га ни за ция яв ляет ся уме лое рас по ря же ние имеющи ми ся фи нан со
вы ми и ины ми ре сур са ми для осу ще ст вле ния эф фек тив ной дея тель
ности, при но ся щей же лаемый ре зуль тат – по лу че ние при бы ли. При 
этом уп рав ляю щим ор га ни за ции для при ня тия пра виль ных и эф фек
тив ных ре ше ний важ но оп ре де лить ре зер вы рос та эф фек тив нос ти 
ком мер чес кой дея тель ности, фак то ры рос та при бы ли, сок ра ще ния 
по терь. Эти и дру гие за да чи вы пол няет фи нан со вый ана лиз, предс
тав ляю щий со бой оцен ку фи нан со вой от чет нос ти с целью выяв ле
ния сла бых сто рон в фи нан со вом по ло же нии ор га ни за ции и имею
щих ся ре зер вов его улуч ше ния. Прив ле че ние сто рон них ауди то ров 
поз во ляет дос тичь боль шей объек тив нос ти ре зуль та тов про во ди
мо го ана ли за. В пос лед нее вре мя ус лу ги ауди то ров по про ве де нию 
фи нан со во го ана ли за поль зуют ся боль шим сп ро сом. Преж де все го, 
это свя за но с же ла нием ру ко во дс тва по лу чить дос то вер ную, объек
тив ную, бесп рист раст ную оцен ку дея тель ности предп рия тия. Та ким 
об ра зом, изу че ние фи нан со во го ана ли за, как со пу тс твую щей ауди ту 
ус лу ги, в нас тоящее вре мя яв ляет ся весь ма ак ту аль ным.

Клю че вые сло ва: ау дит, ана лиз, фи нан со вый ана лиз, фи нан со вая 
от чет ность, срав не ние.
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Ау дит жүр гі зу тә жі ри бе сі нің да му ын да ұйым ның әр түр лі 
се рік тес топ та ры ның (ұйым әкім ші лі гі нің, ұйым ның мен шік 
иеле рі нің, ак ционер ле рі нің, ин вес тор ла ры ның) қы зы ғу шы лық-
та ры ның бө лі нуі үл кен орын ал ды.

Мен шік иесі (ин вес тор) тұр ғы сы нан ауди тор лық тек се ру дің 
ма ңыз ды лы ғы ұйым ның есеп саяса ты ның ел де гі заң ды лық тар-
ға сәй кес ті гі мен ұйым ның қар жы лық нә ти же сі нің шы най ылы-
ғы ту ра лы ақ па рат тар алу ға на емес, со ны мен бір ге ин вес ти-
циялар ды бас қа ру бой ын ша ше шім дер қа был дау ды не гіз деу 
үшін ке ле сі дей тал да ма лық ақ па рат тар ды мең ге ру үшін де қа-
жет бо ла ды: 

– ұйым ның да му ди на ми ка сы (өсу, тұ рақ ты лық, дағ да рыс);
– ұйым ка пи та лы ның құ ры лы мы;
– ұйым ның на рық та ғы ор ны.
Ау дит жүр гі зу нә ти же сін де ат қа ру шы әкім ші лік ке ком мер-

циялық қыз мет тің тиім ді лі гін жо ға ры ла ту ре зе рв те рін, та быс ты 
ұл ғайту, шы ғыс тар ды азайту фак тор ла рын анық тау ма ңыз ды бо-
лып та бы ла ды. Қар жы лық тал дау ау дит тің құ рам дас бө лі гі ре-
тін де осы жә не бас қа да сұ рақ тар ға жауап бе ре ді. Сон дық тан да, 
қа был да на тын ше шім дер дің са па сы то лы ғы мен жүр гі зіл ген тал-
да ма лық не гіз деу лер дің са па сы на тәуел ді деп айтуға бо ла ды. 

Ау дит тің да му эво лю циясы ауди тор лық ұйым қыз ме тін де гі 
тал да ма лық қыз мет тер үле сі нің өсуі нің тұ рақ ты тен ден циясын-
да кө рі не ді, бұл ау дит тің са па сын жо ға ры ла та ты ны сөз сіз. 
Қа зір гі уа қыт та ау дит тің ма ңыз ды мін дет те рі нің бі рі – ұйым 
ма ман да ры на бух гал тер лік есеп пен есеп ті лік ті дұ рыс жүр гі-
зу ге кө мек тер көр се ту, бас қа ру ше шім де рін қа был дау ке зін де 
эко но ми ка лық не гіз деу ді жо ға ры ла ту. Ауди тор есеп ті жүр гі зу 
ба ры сын да кет кен қа те лік тер ді ға на анық тау ға ұм тыл май, со-
ны мен қа тар тал дау жүр гіз ген тұл ға ның көз қа ра сы тұр ғы сы нан 
есеп те гі жүйелі лік ағат тық тар ды та бу ға ұм ты луы ке рек. 

Ау дит те гі қар жы лық тал дау ал ға қой ыл ған мін дет тер ге 
бай ла ныс ты ауди тор лық дә лел де ме лер ді алу құ ра лы бо лап та-
бы ла ды.

Тал дау қан дай да бір құ бы лыс тар ды зерт теу әді сін си пат-
тайт ын ка те го рия ре тін де ғы лым да да, со ны мен бір ге тә жі ри-
бе лік қыз мет те де ке ңі нен қол да ны ла ды. Қар жы лық тал дау 
ұйым ның қар жы лық те тік те рін, оның опе ра тив ті жә не ин вес-

АУ ДИТ ТЕ ГІ  
ТАЛ ДАУ ДЫҢ  

МА ҢЫЗ ДЫ ЛЫ ҒЫ
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ти циялық қыз мет те рі үшін қа жет ті қар жы лық 
ре су рс тар ды қа лып тас ты ру жә не пай да ла ну про-
цес те рін та ну бо лып та бы ла ды. 

Қар жы лық тал дау дың не гіз гі мақ са ты – оң-
тай лы бас қа ру ше шім де рін таң дау үшін ұйым-
ның қар жы лық жағ дайы ның ма ңыз ды бай ла-
ныс та ры мен си пат та рын анық тау. Бұл мақ сат қа 
ұйым ның қар жы лық жағ дайы ның объек тив ті 
жә не нақ ты кө рі ні сін көр се те тін бір қа тар не гіз-
гі па ра ме тр лер ді (не ғұр лым нақ ты ақ па рат тар 
бе ре тін), мә се лен оның та быс та ры мен шы ғыс-
та ры ның, ак тив те рі мен пас сив те рі нің құ ра мын-
да ғы, де би тор ла ры жә не кре ди тор ла ры мен есеп 
айыры су лар да ғы өз ге ріс тер ді алу жо лы мен қол 
жет кі зі ле ді.

Ұйым ның қар жы сын бас қа ру дың ең не гіз-
гі шар ты оның қар жы лық жағ дайын тал дау. 
Ұйым ның қар жы лық жағ дайын оның қыз ме ті-
нің соң ғы нә ти же ле рін көр се те ді. Ұйым қыз ме-
ті нің соң ғы нә ти же ле рі оның іш кі жә не сырт қы 
пай да ла ну шы ла рын қы зық ты ра ды. Бұл ұйым да 
қар жы лық тал дау ды өт кі зу дің ма ңыз ды лы ғын 
анық тайды. 

Ауди тор дың тек се ру жүр гі зу де гі мін дет те рі 
оны жүр гі зу дің ұйым дас ты ру шы лық, ақ па рат-
тық, тех ни ка лық жә не әдіс те ме лік мүм кін дік те-
рін ес ке ре оты рып тал дау дың мақ са тын нақ ты-
лай ды. Тал да ма лық мін дет тер қа та ры на мы сал 
ре тін де ке ле сі лер ді жат қы зу ға бо ла ды:

– ба ланс өтім ді лі гін тал дау;
– қар жы лық жағ дай мен тө лем қа бі лет ті лік ті 

тал дау;
– ба ланс бап та ры ның құ ры лы мын тал дау;
– та быс тар ды фак тор лық тал дау;
– та быс тар кө ле мін, өн ді ріс пен шы ғын дар 

кө ле мін оң тай лан ды ру ды тал дау;
– ұйым ның қар жы-ша ру ашы лық қыз ме тін 

ке шен ді тал дау. 
Қар жы лық тал дау ды жүр гі зу ке зін де бух гал-

тер лік есеп, қар жы жә не не сие, эко но ми ка лық 
тео рия, кә сіп кер лік құ қық сияқ ты т.б. эко но-
ми ка лық пән дер бой ын ша бі лім дер пай да ла ны-
ла ды. Осы бі лім дер не гі зін де қар жы лық тал дау 
жүр гі зе тін ауди тор бух гал тер дің қыз ме тін тек се-
ре ді, бі рақ ке рі тәр тіп пен, яғ ни қар жы лық есеп-
ті лік ны сан да рын да ғы жал пы лан ған мә лі мет тер-
ден қан дай да бір ша ру ашы лық опе ра циясы ның 
мә нін тү сі ну ге дейін. Ауди тор ұйым ме не дж-
мен ті нің мақ са ты мен тал дау мін дет те рі не бай-
ла ныс ты бас тап қы де рек тер ді тал да ма лық тұр-
ғы дан оқи бі лу ке рек.

Қар жы лық есеп ті лік ті тал да ма лық оқу дың 
не гіз гі қа ғи да сы де дук тив ті әдіс (де дук ция), 
яғ ни жал пы дан же ке ге өту қа ғи да сы бо лып та-

бы ла ды. Осы қа ғи да тал дау жүр гі зу ба ры сын да 
бір не ше рет қол да ныс та ба ды. Осын дай тал дау 
жұ мыс та рын жүр гі зу ба ры сын да ша ру ашы лық 
оқи ға ла ры ның та ри хи жә не ло ги ка лық тіз бек-
ті лі гі жаң ғы ра ды, олар дың суб ъек ті қыз ме ті нің 
нә ти же сі не әсе рі нің ба ғыт ты лы ғы анық та ла ды. 

Егер тал дау дың орын ды лық, нақ ты лық, са-
лыс тыр ма лы лық, ма ңыз ды лық сияқ ты қа жет ті 
қа ғи да ла ры сақ тал ма са тал да ма лық ақ па рат-
тар дың бас қа ру мақ сат та ры үшін пай да сы жоқ 
бо ла ды.

Орын ды лық жә не нақ ты лық – ше шім дер-
ді қа был дау үшін тал да ма лық ақ па рат тар дың 
тиім ді лі гін анық тайт ын екі не гіз гі са па сы бо-
лып та бы ла ды. Ақ па рат орын ды бо ла ды, егер 
бол жал ды бас қа ру ше шім де рін рас тау ға не ме се 
те ріс ке шы ға ру ға қа бі лет ті бол са. Бас қа ша айт-
қан да қар жы лық тал дау қа был да на тын ше шім-
ге әсе рін ти гі зуі ке рек. Тал дау дың құн ды лы ғы 
орын ды лық пен нақ ты  лық тың ма ңыз ды ас пек ті-
сі бо лып та бы ла тын уа қыт ты лы ғы. Ақ па рат нақ-
ты лы бо лып та бы ла ды, егер ол шы най ылы лық, 
то лық ты лық жә не бейтарап ты лық сияқ ты та лап-
тар ға жауап бер се.

Са лыс тыр ма лы лық ма ңыз ды лық дең гейі бой-
ын ша орын ды лық пен нақ ты лық сияқ ты орын 
ала ды. Са лыс ты ру – бас қа ру ше шім де рін қа был-
дау ке зін де тал да ма лық қо ры тын ды лар дың ма-
ңыз ды лық дең гейін жо ға ры ла ту үшін қол да ны ла-
тын қар жы лық тал дау дың не гіз гі әдіс те рі нің бі рі 
бо лып та бы ла ды. Тал дау дың аль тер на тив ті лі гі 
мә лі мет тер ді өт кен ке зең көр сет кіш те рі мен, бас-
қа ұйым дар дың көр сет кіш те рі мен, жос пар лық 
не ме се бол жам дық көр сет кіш тер мен са лыс ты ру 
нә ти же ле рі не тәуел ді бо ла ты ны бел гі лі.

Ма ңыз ды лық тал да ма лық мін дет тер ді ше-
шу үшін тал да ма лық есеп теу лер дің құн ды лық 
дең гейін си пат тайды. Ма ңыз ды лық көп те ген 
фак тор лар дың жиын ты ғы на, со ның ішін де ауди-
тор дың тал дау ды жүр гі зу тех но ло гиясын мең-
ге ру дең гейіне тәуел ді. Тә жі ри бе лі тал дау шы 
сырт қы ақ па рат тар, жа на ма де рек тер (мә се лен, 
ұйым мен оның се рік тес те рі нің өза ра қа ты нас-
та ры), өн ді ріс тің тех ни ка лық дай ын ды ғы ту ра-
лы ақ па рат тар, са рап та ма шы лар дың ақ па рат та-
ры сияқ ты қо сым ша тал да ма лық әдіс тер ді кең 
түр де қол да на ды. Се бе бі, ұйым ның қар жы лық 
есеп ті лік те рін де ұйым ның кадр ла ры, мар ке ти нг-
тік ша ра ла ры ту ра лы мә лі мет тер көр се тіл мейді. 
Бі рақ бұл ақ па рат тар ауди тор ға тал да ма лық мін-
дет тер ді ше шу үшін кө мек те се ді. 

Бі рақ ма ңыз ды лық тың не гіз гі фак то ры суб-
ъек ті нің қар жы лық есеп ті лі гін тал дау дың ақ-
па рат тық ба за сы ре тін де ег жей-тек жей тал дау 
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жа сау қа бі лет ті лі гі бо лып та бы ла ды. Мұн дай ақ-
па рат ғы лы ми не гіз де лін ген әдіс те ме бой ын ша 
қар жы лық есеп тер ге жүйелі түр де зерт теу жүр-
гі зу нә ти же сін де алы нуы мүм кін. 

Тал дау жүр гі зу ал дын да ауди тор ең ал ды-
мен, оның мақ са ты мен мін дет те рін анық тауы 
ке рек. Со дан кейін ол тал дау бағ дар ла ма сын жа-
сай ды, он да ке ле сі дей сұ рақ тар мін дет ті түр де 
кө рі ніс та буы ке рек:

– қой ыл ған мақ сат тар мен мін дет тер ге қол 
жет кі зу үшін оң тай лы тал дау әдіс те рін таң дау;

– тал дау дың ақ па рат тық ба за сын анық тау;
– ерек ше өз ге ріс тер анық тал ған жағ дайда 

ше шім дер қа был дау.
Әр бір ауди тор тек се ру жүр гі зу ба ры сын да 

әр түр лі тал да ма лық про це ду ра лар ды қол да на-
ды. Рас тау шы мә лі мет тер ді жи нау тал да ма лық 
про це ду ра лар дың кө ме гі мен жү зе ге асы ры ла ды. 

Тал да ма лық про це ду ра лар ды қол да ну да ғы 
не гіз гі мақ сат – бо ла шақ та пай да бо луы мүм кін 
тәуе кел ді (қауіп ті) анық тау ға мүм кін дік бе ре-
тін ерек ше фак ті лер ді анық тау бо лып та бы ла ды. 
Олар бух гал тер лік жа зу лар ды тал дау ды қа рас-
ты ра ды. 

Тал да ма лық про це ду ра лар ды бел гі лі бір дең-
гейде әр бір ауди тор қол да на ды. Қа жет ті дә лел-
де ме лер ді жи нақ тау тал да ма лық про це ду ра лар-
дың кө ме гі мен жү зе ге асы ры ла ды. Ауди тор өз 
бі лік ті лі гі шең бе рін де әр бір нақ ты жағ дай үшін 
ба қы лау, са лыс ты ру, сау ал на ма жүр гі зу, рас тау, 
тек се ру сияқ ты өз ге де про це ду ра лар дың кө ме гі-
мен қар жы лық есеп ті лік те кө рі ніс тап қан көр сет-
кіш тер дің шы най ылы ғы ту ра лы ше шім қа был-
дау үшін тал да ма лық тә сіл дер ді пай да ла на ды. 
Тал дау жүр гі зу нә ти же сін де тек се ріл ген есеп 
объек ті сі нің нақ ты лы ғын ба ға лау қа лып та са ды. 
Осын дай ба ға лау ті ке лей дә лел де ме лер алу ға ба-
ғыт тал ған ауди тор дың бас қа да ауди тор лық про-
це ду ра лар ды қол да ну қа жет ті лі гі ту ра лы ше шім 
қа был дауы үшін жа на ма дә лел бо лып са на ла ды. 

Тал да ма лық про це ду ра лар дың мін дет ті лі гі 
ха лы қа ра лық ау дит стан дарт та рын да қа рас ты-
рыл ған. 520-шы Ха лы қа ра лық ау дит стан дар ты-
на сәй кес тал да ма лық про це ду ра лар – қар жы лық 
мә лі мет тер мен қар жы лық емес мә лі мет тер дің 
өза ра қа ты нас та рын тал дау ар қы лы қар жы лық 
ақ па рат қа ба ға бе ру бо лып та бы ла ды. Со ны мен 
бір ге, тал да ма лық про це ду ра лар ға анық тал ған 
ауыт қу лар мен бас қа сәй кес ақ па рат қа сай кел-
мейт ін не ме се елеу лі со ма ар қы лы кү тіл ген көр-
сет кіш тер ден ерек ше ле не тін қа ты нас тар се бе бі-
мен қа жет ті бо лып та бы ла тын зерт теу жа та ды.

Ма ңыз ды лы ғы бой ын ша тал да ма лық про це-
ду ра лар ды жа сау мақ са тын да де рек тер се нім ді-

лі гін анық тау да ауди тор ке ле сі мәсе ле лер ді қа-
рас ты ра ды:

– қолже тім ді ақ па рат көз де рі. Мы са лы, егер 
ақ па рат суб ъек ті ден бас қа тәуел сіз ақ па рат кө зі-
нен алын са, се нім ді бо ла ды; 

– қолже тім ді ақ па рат тар дың са лыс ты ры ла-
тын ды ғы. Мы са лы, са ла лық де рек тер ар найы 
өнім өн ді ре тін және оны са та тын суб ъек ті нің де-
рек те рі мен са лыс ты ру үшін то лық ты ры луы тиіс. 

– қолже тім ді ақ па рат тың си па ты мен қо лай-
лы лы ғы. Мы са лы, қол жет кі зу мін дет ті бо лып 
са на ла тын мақ сат қа қа ра ған да кү ті ле тін нәти же-
ден ар тық жа сал ған ба; 

– Ақ па рат ты дай ын дауды ба қы лау. 
Ауди тор, ма ңыз ды лы ғы бой ын ша тал да ма-

лық про це ду ра лар ды қол да ну ке зін де, суб ъек-
ті нің ақ па рат ты дай ын дау ба ры сын да, егер бар 
бол са, ба қы лау құ рал да рын тес ті леуді қа рас ты-
ра ды. Мұн дай ба қы лау құ рал да ры ның тиім ді лі гі 
үшін ауди тор ақ па рат тың се нім ді лі гі мен ма ңыз-
ды лы ғы бой ын ша тал да ма лық про це ду ра лар дың 
нәти же сі не на зар ауда ра ды. Қар жы лық емес ақ-
па рат ты ба қы лауды бас қа да ба қы лау тест те рі-
мен бір ге жүр гі зу ге бо ла ды.

Тал да ма лық қо ры тын ды лар дың се нім ді лі гі 
жүр гі зіл ген тал дау дың са па сы на тәуел ді жә не 
қа жет бол ған жағ дай лар да қайта са нау, рас тау, 
құ жат тау сияқ ты бас қа да тал да ма лық про це ду-
ра лар мен дә лел де не ді.

Тал дау дың ерек ше ма ңыз ды лы ғы ауди тор-
лық тек се ру дің бас тап қы ке зе ңін де, яғ ни ау дит ті 
жүр гі зу ді жос пар лау ке зе ңін де бай қа ла ды. Тал-
да ма лық про це ду ра лар клиент қыз ме ті нің ерек-
ше лік те рін анық тау ға, ауди тор лық тек се ру дің 
ст ра те гиясын көр се ту ге, ауди тор лық тәуе кел дің 
дең гейін ба ға лауға, қар жы лық ақ па рат тар ды қа-
лып тас ты ру мә се ле ле рін ай қын дау ға мүм кін-
дік тер бе ре ді. Осы ке зең де нақ ты мә лі мет тер ді 
тек се ру те рең ді гі жә не ау дит тің ал ға қой ыл ған 
мін дет те рін тиім ді ше шу үшін қол да ны ла тын 
про це ду ра лар жос пар ла на ды. 

Ау дит те лі не тін суб ъек ті нің ба лан сы мен та-
ны су – ауди тор лық ке лі сімшарт ты бе кі ту ке-
зін де де, со ны мен бір ге ауди тор лық тек се ру ді 
жүр гі зу ке зін де де ауди тор жұ мы сы ның мін дет ті 
ке зе ңі бо лып са на ла ды. Қар жы лық есеп ті лік ті 
шо ғыр лан дыр ған түр де ба ға лау ау дит жүр гі зу 
про це сін де дұ рыс ше шім ді таң дау үшін ауди тор-
ға қа жет бо лып та бы ла ды.

Клиент тің биз не сі мен ал дын ала та ны су ке-
зін де гі ауди тор дың тал да ма лық про це ду ра ла ры 
ке ле сі дей тип тік іс-әре кет тер ге не гіз де ле ді:

– ағым да ғы мә лі мет тер ді өт кен ке зең мә лі-
мет те рі мен са лыс ты ру;



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №3 (109). 2015120

Ау дит те гі  тал дау дың  ма ңыз ды лы ғы

– ағым дық мә лі мет тер ді жос пар лық мә лі мет-
тер мен са лыс ты ру;

– ағым дық мә лі мет тер ді нор ма тив тік (не ме се 
оң тай лы) мән дер мен са лыс ты ру;

– ұйым ның ағым дық мә лі мет те рін са ла бой-
ын ша ор та ша мә лі мет тер мен са лыс ты ру;

– қар жы лық коэф фи циент тер ді қар жы лық 
емес көр сет кіш тер мен са лыс ты ру. 

Тал да ма лық про це ду ра лар ды қол да ну да ғы 
мақ сат – ұйым қыз ме тін де гі жә не оның қар-
жы лық есеп ті лі гін де гі әдет те бол майт ын жағ-
дай лар ды анық тау. Ал дын ала шо лу про це ду-
ра ла ры тек се ру дің одан кейін гі ке зең де рін де де 
қол да ныс та буы мүм кін. Тал дау дың кө ме гі мен 
ау дит ті жүр гі зу ке зін де ауди тор ауди тор лық 
про це ду ра лар са нын қыс қар ту не ме се кө бейту 
қа жет ті лі гін ба ға лай ды. Егер тал дау жүр гі зу 
нә ти же сін де ерек ше ауыт қу лар анық тал ма са, 
он да ма ңыз ды қа те лер дің бо лу ық ти мал ды лы-
ғы тө мен бо ла ды.

Клиент тің ағым да ғы ке зең бой ын ша жа сал-
ған есеп ті лі гі мен са лыс ты ру ға алын ған өт кен 
ке зең дер де гі ақ па рат тар дың ара сын да ма ңыз ды 
күт пе ген айыр ма шы лық тар бол са, ол әдет тен 
тыс ауыт қу лар деп ата ла ды. Осын дай әдет тен 
тыс ауыт қу лар дың бо луының не гіз гі се беп те рі-
нің бі рі – бух гал тер лік есеп пен қар жы лық есеп-
ті лік те гі әдейі жа сал ған жә не әдейі емес жа сал-
ған қа те лік бо лып та бы ла ды. Егер әдет тен тыс 
ауыт қу лар со ма сы көп бол са, он да ауди тор олар-
дың се беп те рін анық тауы ке рек. 

Тал дау дың ақ па рат тық ба за сы әр түр лі көз-
дер ден алын ған ақ па рат тар ды, со ның ішін де 
қар жы лық емес мә лі мет тер ді (бұ қа ра лық ақ па-
рат құ рал да ры ның де рек те рі, тү сін дір ме жаз-
ба лар да ғы мә лі мет тер, есеп саяса ты, ұйым ның 
өн ді ріс тік қуат ты лы ғы, жұ мыс шы ла ры ның са ны 
ту ра лы мә лі мет тер жә не т.б.) қол да ну ға не гіз-
дел ген. Осы атал ған қар жы лық жә не қар жы лық 
емес көр сет кіш тер ді са лыс ты ра алуы ауди тор-
дың бі лік ті лік дең гейін си пат тайды.

Осы айт ыл ған ша ра лар ды жү зе ге асы ру үшін 
қа ра пай ым са лыс ты ру лар дан бас тап күр де лі ста-
тис ти ка лық әдіс тер қол да ны ла тын ке шен ді тал-
дау ға дейін гі әртүр лі әдіс тер қол да ны ла ды. Тал-
да ма лық про це ду ра лар қар жы лық есеп ті лік ке, 
оның құ рам дас бө лік те рі нің (мы са лы, ен ші лес 
ком па ниялар, бө лім ше лер не ме се сег мент тер) 
есеп ті лік те рі не және қар жы лық ақ па рат тың же-
ке ле ген эле ме нт те рі не қол да ны ла ды.

Қар жы лық тал дау ауди тор лық тек се ру дің 
қо ры тын ды ке зе ңін де тек се ру жүр гі зу нә ти же-
сін де алын ған мә лі мет тер ді ба ға лау жә не ауди-
тор лық есеп жа сау үшін қа жет.

Бух гал тер лік есеп ті жүр гі зу мен қар жы лық 
есеп ті лік ті жа саудың ха лы қа ра лық стан дарт та-
лап та ры на сәй кес жүр гі зі луі қар жы лық тал дау-
дың жа ңа әдіс те ме ле рін қол да ну қа жет ті лік те рін 
ту ды ра ды. Қар жы лық тал дау дың жа ңа әдіс те-
ме ле рі іс кер лік се рік тес тер ді таң дау ды не гіз деу 
үшін, со ны мен бір ге ұйым ның қар жы лық тұ рақ-
ты лық дең гейі мен кә сіп кер лік қыз мет тің тиім ді-
лі гін анық тау үшін қа жет.

Іс кер лік се рік тес тің қар жы лық қыз ме ті ту-
ра лы ақ па рат тың не гіз гі кө зі ашық түр де жа-
рияла на тын қар жы лық есеп ті лік бо лып та бы ла-
ды. Ұйым ның қар жы лық есеп ті лі гі қар жы лық 
есеп мә лі мет те рін жал пы лауға не гіз де ле ді жә не 
ұйым ды қо ғам мен жә не оның қыз ме ті ту ра лы 
ақ па рат тар ды пай да ла на тын іс кер лік се рік тес-
тер мен бай ла ныс ты ра тын ақ па рат тық зве но бо-
лып са на ла ды. 

Тал дау жүр гі зе тін әр бір тұл ға өзі нің қы зы ғу-
шы лық та рын қа на ғат тан ды ра тын ақ па рат тар ды 
зерт тей ді. Қар жы лық есеп ті лік ті тал дау оң тай-
лы бас қа ру ше шім де рін қа был дау үшін қа жет ті 
ақ па рат тар ды алу мақ са ты мен жүр гі зі ле ді, сон-
дық тан да те рең де тіл ген тал дау ұйым ка пи та лын 
бас қа ра тын әкім ші лік жә не мен шік иеле рі сияқ-
ты іш кі пай да ла ну шы лар ға ар нал ған. 

Ау дит ке ілес пе қыз мет тер дің бі рі бо лып та-
бы ла тын қар жы лық тал дау ды жүр гі зу ал дын да 
клиент пен ауди тор ке ле сі дей жағ дай лар ды ал-
дын ала ке лі суі ке рек:

– қыз мет ті орын дау ға жа та тын мақ сат;
– тал дау жүр гі зу кө ле мі;
– өт кі зу ге ар нал ған есеп тің үл гі сі;
– қан дай жағ дай лар да ауди тор лық есеп жа-

сал мауы мүм кін.
Ауди тор ке ле сі дей тал да ма лық шо лу про це-

ду ра ла рын орын дауы ке рек:
– ұйым қыз ме ті нің си па ты ту ра лы ақ па рат-

тар алу:
– қар жы лық есеп ті лік қо ры тын ды ла рын кү-

тіл ген нә ти же лер мен са лыс ты ру;
– есеп тік ке зең бой ын ша жа сал ған қар жы лық 

есеп ті лік ті өт кен ке зең есеп ті лі гі мен са лыс ты ру;
– қар жы лық есеп ті лік тің әр түр лі эле ме нт те-

рі нің өза ра бай ла ныс та рын жә не осы эле ме нт-
тер дің қо ры тын ды нә ти же ге әсе рін зерт теу. 

Ауди тор өз мін дет те рін орын дау ке зін-
де ұйым қыз ме ті нің ерек ше лік те рін ес ке ре тін 
ауди тор лық про це ду ра лар ды да қол да нуы ке рек. 
Бел гі лі бір ло ги ка лық жүйелі лік ке бі рік ті ріл ген 
ерек ше про це ду ра лар дың жиын ты ғы қар жы лық 
тал дау ды жүр гі зу дің әдіс те ме сі деп ата ла ды.

Жүр гі зіл ген тал дау нә ти же ле рі құ жат пен 
рә сім де луі ке рек. Құ жат пен рә сім деу ке зін де 
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ба ға лау нә ти же ле рін алу ке зін де қол да ныл ған 
әдіс тер ге сіл те ме лер жа са луы тиіс. Егер ауди-
тор дың қар жы лық тал дау жүр гі зу нә ти же сін де 
алын ған мә лі мет те рі оның қар жы лық есеп ті лік-
тің нақ ты лы ғы ту ра лы кү ді гін ту дыр са, он да ол 
тал дау дың ақ па рат тық ба за сын өз гер ту қа жет-
ті лі гін дә лел дейді, ал он дай өз ге ріс тер ді жа сау 
мүм кін бол ма ған жағ дайда ол тал да ма лық қо-
ры тын ды лар дың нақ ты лы ғы ту ра лы ке піл дік 
бер мейді. 

Со ны мен, қар жы лық тал дау ау дит тің құ-
рам дас бө лі гі ре тін де ком мер циялық қыз мет тің 
тиім ді лі гін жо ға ры ла ту ре зе рв те рін анық тау ға 
мүм кін дік тер бе ре ді. Ау дит тің тал да ма лық ба-
ғыт та рын те рең де ту қар жы лық тал дау ды жүр-
гі зу бой ын ша клиент тер ге көр се ті ле тін қыз мет-
тер са нын кө бейт іп ға на қой май, со ны мен қа тар 
ауди тор лық қыз мет тер ді көр се ту ке зін де гі тал-
дам лық про це ду ра лар дың рө лін жо ға ры ла ту ға 
әсер ете ті ні сөз сіз. 

Әде биет тер
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