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Кыргыз Республикасында азыркы этапта аудиттин пайда болушу 
коомдун экономикалык тутумунун езгерушунен улам келип чыккан 
жана аудит анын инфраструктурасынын ажырагыс элементи, фи- 
нансылык кеземелдун ажырагыс белугу болуп саналуу менен базар 
экономикасынын талаптары менен аныкталат. Бугунку кунде аудит 
елкебуздун экономикасына кылдат «киришип», ишкердуулуктун 
туру катары даты, кептеген ата мекендик окумуштуулар арасында 
илим катары таанылып келе жатат.

Азыркы учурда аудит -  бул кез карандысыз аудиторлор тара
бынан ишканада жузеге ашырылуучу кеземелдун зарыл туру болуп 
саналат. Аудиторлор тарабынан текшерилген отчеттуулук туура дел 
эсептесе болот, ошого жараша анын колдонуучулары ишкананын 
ишин тактап талдап, ез кызыкчылыктары учун жана коомдун жана 
ишкананын муктаждыктары учун зарыл болгон чечимдерди чыгара 
алышат.

Аудит -  бул ишканада жургузулуп жаткан финансылык кеземел
дун формасы болуп эсептелет. Аудитордук уюмдар ар кандай иш- 
каналардын жана уюмдардын ишмердуулугуне кызыктар дагы, 
кызыктар эмес дагы тараптардын кызыкчылыгында иштешет. Алар 
ишкананын бухгалтердик эсебинде жана отчеттуулугунда чагылды- 
рылган маалыматтардын тууралыгын баалоо учун иштелип чыккан 
жана ошону менен менчик ээлерине, кредиторлорго жана ушул 
сыяктууларга ишканадагы иштин чыныгы абалын керсетушет; анын 
финансылык абалын талдоо; келечекте ишкананын енугуу келече- 
гин белгилее менен алектенишет.

Учурда Кыргызстандын рыногунда кептеген аудитордук уюмдар 
жана жеке аудиторлор ишмердуулугун жургузушет. Аудиттин олут- 
туу реформасы жургузулуп жатат, ченемдик укуктук актыларга бир 
катар принципиалдуу езгертуулер киргизилип жатат.

Сунушталган окуу китеби менен таанышуунун натыйжасында 
окурмандар аудитти женге салуучу мыйзамдык жана ченемдик 
укуктук актылар женунде керектуу маалыматтарды алышат, бухгал
тердик эсептин жана отчеттуулуктун негизги белумдерунун аудитин 
жургузуу методдорун жана ыкмаларын ездештурушет.

Окуу китебинде авторлордун бир нече жылдан б ри калыпта- 
нып келе жаткан аудитти окутуу тажрыйбасы, ошондой эле Кыргыз
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Республикасындагы аудитордук компаниялар менен кызматташуу 
жана аудит боюнча семинарларга жана тренингдерге катышуу учу- 
рундатоптолгон тажрыйбалары колдонулат. Окурмандарга аудитор
дук изилдеенун маанилуу аспектилери менен мумкун болушунча 
толук жана кызыктуу тааныштырууга гана мумкунчулук бербестен, 
алардын езун езусыйлоо сезимин жана экономикалык билимин ер- 
кундетууге болгон каалоосун жогорулатат.

Окуу китебинин окурмандардын китеп текчесинен орун алып, 
ездеру учун пайдалуу маалыматтарды алышына жана кесиптик иш- 
мердуулуктерунд© колдонуусуна тилектеш болуу менен чын дили- 
бизден ийгиликтерди каалайбыз.

Окуу китебин колдоого жана басып чыгарууга ©з жардамын бе- 
рип кемектешкендерге, езгече сын-пикирин берген окумуштуулар- 
га терек ыраазычылык билдиребиз.

Пикирлер, сунуштар жана кенештерди mabdievl977@mail.ru 
электрондук дареги боюнча кабыл алууга даярбыз.

4

Кожошев Арзыбек Орозбекович,
Кыргыз Республикасынын Экономика жана 
финансы министрлигине караштуу Финансы 
рыногун жвнгв салуу жана квзвмвлдвв 
мамлекеттик кызматынын терагасы, 
экономика илимдеринин доктору, профессор, 
КРнын эмгек сицирген экономиста.

«Экономика» багытында билимдерди алууга куштар болгон, 
ошондой эле аудиттин негиздеринин маселелерине кызыккан жо- 
горкужана орто кесиптик билим беруу окуу жайларынын студентте- 
рине чок канааттануу менен чын журектен салам айтам! Силердин 
оттой куйген кездерунер бактылуу студенттик мезгилдерди менин 
эсиме салып жатат!

Кыргыз Республикасында жузеге ашырылып жаткан экономика
лык реформалар, рыноктук мамилелерге етуу, эл аралык экономи
калык уюмдарга муче болуп кируулер, акыркы он жылдыкта болгон 
башка окуялар финансылык кеземелде© системасынын тузулушуне 
©бел г© болду.

Чарба жургузуучу субъекттердин иштеринин маселелери жана 
уюштуруунун ©згечелуу турлерун жана усулдарын колдонгон 
башкаруу менен байланышкан финансылык текшеруулер боюн
ча жасалган иш-аракеттердин жана операциялардын жыйындысы 
финансылык кеземел деп тушунулет.

Ал эми аудит финансылык кеземелдун турлерунун бири болуп 
саналат. Бухгалтердик (фианансылык) жана салык отчетторунда ча- 
гылдырылган маалыматтардын ишенимдуулугун© карата жургузул- 
ген к©з каранды эмес кеземелду камсыз кылуу аудиттин башкы 
милдети болуп саналат.

Текшеруулерду ырааттуу жана системалуу жузеге ашыруу учун 
аудитор кесиптик тиешелуу кендумдерге ээ болууга жана аудит
тин принциптерин, жол-жоболорун жана усулдарын билууге тий- 
иш. Булар менен бирге ишти уюштуруунун жана пландаштыруунун, 
маанилуу ©куттерун© ойду, кецулду топтоштуруунун, суоамжылоо- 
лордун, кароолордун жана документтерди талдоолордун жардамы 
менен маалыматтарды жыйноонун ийкемдуу жолдорун, ыкмала- 
рын аудитор билууге тийиш. Ошондой эле орун алган фактылардын
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объективдуулугун текшеруу, аудиттин алкагында чыгарылуучу кору- 
тундунун туура, чындык экенин камсыз кылуучу маалыматтарды баа- 
лоо, маалыматтарды так, кыска баяндаган аудиттик отчетту даярдоо, 
бухгалтердик отчеттордун КРнын мыйзамдарына ылайык келерин 
жана толук экендигин текшеруу жаатында да аудитор тажрыйбалар- 
га ээ болууга тийиш.

Кыргыз Республикасындагы аудитордук институт еткен кылымдын 
90-жылдарында калыптанды.Аудиттин андан ары енугушунетиешелуу 
мыйзамдардын кабыл алынышы чон таасир тийгизди. Мисалы, “Ауди
тордук иш женунде” Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2002-жыл- 
дын 3-июлунда кабыл алынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасы
нын Окметунун 2008-жылдын 26-августундагы №470 токтому менен 
аудиттин эл аралык стандарттары Кыргыз Республикасынын аудит 
стандарттары катары бекитилип,аудиттин енугушуне кецири жол ачты. 
Азыркы учурда мамфинкеземел “Аудитордук иш женунде” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын жаны редакциясынын долбоорун 
иштеп чыкты. Аудитти реформа жасоо процесси улантылып жатат.

Ал эми аудитти ез алдынча окутуу сабагы катары жогорку окуу 
жайларында изилдеп уйренуулер 90-жылдарда башталды. Ошон- 
дон тартып аудитордук иштер боюнча окуу адабияттарын тузуу, 
жазуу зарылдыктары жаралды. Азыркы учурда Кыргызстандын бир 
катар жогорку окуу жайлары “экономика” багытындагы бакалавр- 
ларды жана магистранттарды даярдап жатат. Аудит боюнча окуу 
китептеринин жетишсиздиги орун алууда.

Мына ушуга байланыштуу ушул окуу китебинин азыркы мез- 
гилде жарыкка чыгышы абдан маанилуу окуялардын бири болуп 
калды.Ушул окуу китебинде аудитти уюштуруунун теориялык жана 
тажрыйбалык негиздери терек ачылып берилет. Окуу китебинин 
мазмуну сабактын негизги темасын камтыйт, анын маани-манызын 
ачат, муну менен бирге “экономика” багытындагы бакалаврларды 
жана магистранттарды даярдоо боюнча билимдерди беруунун кол- 
донулуп жаткан мамлекеттик стандарттарына ылайык келет.

Ушуга окшош окуу китептеринен айырмаланып, кеп кырдуу тал- 
доолор менен, аудиттин эл аралык стандарттарына шайкеш жана 
ылайык окуу материалдарынын берилиши ушул окуу китебинин ар- 
тыкчылыгы болуп саналат. Студенттерге, бакалаврларга, магистрант- 
тарга, аспиранттарга, ЖОЖдордун эсептик талдоо сабактарынын
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окутуучуларына багышталган ушул окуу китеби, окуу китептеринин 
тартыштыгы кейгейун белгилуу декгээлде чечууге жардам берет 
деген ишеничтемин.

Сезумду жыйынтыктап жатып, Кыргыз Республикасындагы ау
дитти жана финансылык отчеттуулукту енуктуруу боюнча Буткул 
Дуйнелук Банктын Долбооруна жана ушул окуу китепти чыгарууга 
колдоолорду,жардамдарды керсеткендерге чын журегумден ыраа- 
зычылыктарды билдиремин!

Исраилов Мукаш Исраилович,
экономика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз 
Республикасынын эмгек сицирген экономиста,
Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Славян университетинин 
«Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» 
кафедрасынын башчысы, «Иссык-Кульский форум 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии» 
коомдук бирикмесинин директору «Эккаунтинг- 
Аудит» ЖЧКнын директору.

Чарба жургузуунун рыноктук шарттарында аудит бухгалтердик 
(финансылык) отчеттуулуктун ишенимдуулугун орнотуу, ошондой 
эле ага байланыштуу аудитордук кызматтарды керсетуу максатын- 
да жургузулуучу кез карандысыз, ведомстволук эмес финансылык 
кеземел катары колдонулат.Ушундан улам, инвестицияларды тартуу, 
каржыны чьщдоо жана елкенун экономикасын кетеруу боюнча акту- 
алдуу кейгейлерду чечуу учун аудиттин мааниси чоц болуп баратат.

Аудит енуккен сайын аудиторлордун кесипкейлугу жогорулап, 
практикалык тажрыйба топтолот, бир гана салык жана укук масе- 
лелери боюнча эмес, натыйжалуу башкаруу жана бизнес система- 
ларын иштеп чыгуу боюнча кенеш беруучу кызматтар кебейет. 
Ошентип, аудит бир гана менчик ээлеринин эмес, мамлекеттин даты 
кызыкчылыгына кызмат кылат.

Аудит - бул чарбалык субъекттердин финансылык-чарбалык иш- 
мердуулугун кеземелдеенун эн, натыйжалуу формасы, ал кызмат 
керсетуунун ченемдик-укуктук мунезуне ээ, анткени анын субъект- 
тери келишимдин негизинде ишкердик ишмердуулугунун алкагын
да иш алып барышат.

Аудитордун кесиптик ишмердуулугу татаалдашыб* ар та- 
раптуу болуп баратат, бухгалтердик эсептин жана отчеттуулуктун
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ишенимдуулугун текшеруу менен гана чектелбестен, кошумча даты 
аудитордук кызматтарды керсетет. Ошентип,заманбап аудитор чар- 
балык субъекттердин отчеттуулугунун ишенимдуулугун текшеруу 
менен гана чектелбестен, башка кептеген функцияларды аткарат, 
ишкананын ишине мониторинг жургузет, карайтжана баалайт, мум- 
кун болгон жоготуулар жана артыкчылыктар женунде жетекчиликке 
маалымдайт, башка кызматтарды керсетет.

Мунун бардыгы бухгалтердик эсепдалдоо жана аудит боюнча жо- 
горку квалификациялуу адистерди, ошондой эле окуу адабияттарын 
даярдоонун сапатына чок талаптарды коет. Бирок, бугунку кездеги 
аудиттин эл аралык стандарттарынын негизинде елкебуздун ченем- 
дик-укуктук актыларынын негизинде мамлекеттиктилде даярдалган 
окуу китептеринин,окуу куралдарынын жетишпестиги кейгейу бар.

Ушуга байланыштуу, рецензияланган окуу китебин чыгаруу ез 
убагында жана зарыл болуп саналат жана белгилуу бир децгээлде 
заманбап окуу адабиятынын жетишсиздигин толуктайт.

Окуу китеби окуу материалынын женекейлугу жана жеткилик- 
туулугу менен жогорку илимий-методикалык декгээлди ийгиликтуу 
айкалыштырат.

Рынок мамилелеринин шарттарында аудитордук ишмердуулукту 
аныктаган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан келип чыккан ез- 
геруулердуэске алуу менен курстун бардыктемаларын туура жана ез ара 
байланышта карап, елкедегу аудитти уюштуруунун жана жургузуунун 
жалпы методикалык принциптеритолук кандуу чагылдырылган.

Окуу китебинде лекциялык материалдар схемалар, таблицалар 
менен коштолуп, практикалык мисалдар, документтердин жацы 
формалары, кейс-стадилер, терминдердин глоссарийлери, тесттик 
суроолор жана тиркемелер менен жакшы чагылдырылган. Ошондой 
эле белумдердун ез ара ырааттуу турде берилиши, аудитти еркун- 
детууге болгон сунуштардын камтылышы окуу китебинин илимий 
жана практикалык маанисин кыйла жогорулатат.

Жалпысынан окуу китеби -  бул авторлордун чыгармачылык чок 
ийгилиги.алардын елкебуздун аудит боюнча окуу адабиятын еркун- 
детууге кошкон олуттуу салымы катары бааласак болот. Окуу ките
би бир гана студенттерге эмес, медиа-маалымат кызматкерлерине, 
ошондой эле аудитордук ишмердуулук менен алектенген тараптар 
учун да пайдалуудеп эсептейм.
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1 -Б 0 Л У М . А У Д И ТТ И Н  М А ЗМ УН У  Ж АН А М АКСАТЫ

1.1. Аудиттин тарыхынын жана енугуушунун кыскача баяны

Аудит байыркы тарыхка ээ. Байыркы Египетте (2600 жыл мурда 
б.з.ч) эсеп, башкаруу жана кеземел функцияларын чогуу аткарыш- 
кан чиновниктер болушкан деп болжолдонот.

Рим империясында (б.э.ч. 1-26 жылдары) кеземелдеечу функци- 
ялар атайын кызматкерлер (кураторлор, прокурорлор, квесторлор) 
тарабынан жургузулген. Рим империясы кулагандан кийин аудит 
Италияда кенири кулач жая баштаган. Флоренция жана Венеция- 
нын соодагерлери ездерунун континентине мол байлыкты алып ке- 
лишкен соода кемелеринде капитандардын телее жендемдуулугун 
текшеруу учун аудиторлордун эмгегин колдонушкан. Ошол кезде 
аудиттин катуу максаттуу багытты-каталарды жоюуну кездеген.

Заманбап аудиттин мекени- Англия. 9-кылымда Британиялык 
чарбалык жашоодо «Эсеп жана елчееге» кадам жасалган. Олкеде 
байыркы маданияттар сакталып калган жана Нормандияда римдик- 
тердин бухгалтердик ыкмалары экономикалык кубулуштардын эсе- 
бине кайрадан турмуштук тиркеме катары кабыл алынды.

Англияда аудиторчулуктун бар болуусун керсеткен жазуутурунде- 
гу эстеликтер 13-14-кылымдарга туура келет.Ал учурда аудиттин ык
малары ар бир кыймылдарды кылдаттекшеруу менен байланышкан.

Тарыхый жактан аудиттин енугуусунун негизги борбору катары 
Улуу Британия жана AKLU эсептелинет. ХХ-кылымдын 10-жылдарда 
америкалык аудит ез алдынча енуге баштаган, себеби АКШнын иш- 
керлери алардын бизнесинин езгечелуктеруне карата англиялык 
аудиттин максаттарын жана жолдорун колдонуу мумкун эмес деп 
таанышкан.

Америкалык аудит боюнча алгачкы жумуштар кутулбеген ка- 
таларды табуу жана жоюу менен байланышкан максаттардын ез- 
геруусу менен мунезделет.

4-жылдардын аягына чейин аудит негизинен документтеш- 
тирууну текшеруу, акчалай кыймылдардын жазуусун тастыктоо 
жана бул кыймылдарды финансылык отчеттордо туура топтоштуруу 
менен байланышкан. Бул тастыктоочу аудит болгон.

1949-жылдан кийин кез карандысыз аудиторлор ички кеземел-
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дун натыйжалуу системасында каталар ыктымалдуулугу анча эмес 
жана финансылык маалыматтар жетишерлик толук жана так деп 
божомолдоо менен ички кеземел маселелерине кеп кенул беле 
башташты. Аудитордук фирмалар тузден туз текшерууге Караганда 
кенеш беруучу иш менен кебуреек алектене башташты. Бул систе- 
малык-багытталган аудит бол гон.

70-жылдардын башында эл аралык аудитордук стандарттарды 
иштеп чыгуу башталды.

Биздин елкеде аудитордук ишмердуулуктун енугуу мезгили кыс- 
ка. 20 жыл мурда республикада «аудит» сезу женунде билишкен 
эмес, о.э. мындай кесип болгон эмес. Советтер Союзунда кеземел- 
деечу жана текшеруугу кызматтар болгон жана жан,ы ишкердик иш- 
мердуулугу-аудитордук тармактын пайда болуусу жана енугуусу 
учун фундаменттин белугу болгон.

КРда мурда болгон кеземелдеечу кызматтерт этапта калыптанып, 
енуккенуц керсетту: ревизиялык-1960-жылдарга чейин; оптимиза- 
циялык-1960-1975-ж.; функционалдык-1975-жылдан баштап жана 
рыноктук-1990-жылдан бери.

Баштапкы мезгил негизинен ишкананын жылдык балансы жана 
ишмердуулугу женунде отчетту, мыйзам негиздерин сактоону тек- 
шеруу менен мунезделет.

Оптимизациялык этап КРда ендуруштук кучтердун активдуу 
енугуусу ведомстволук-тармактык адистешуу жана илимий-техни- 
калык прогресстин енугуусу менен байланышкан. Бул мезгил учун 
мунездуу кубулуш болуп ишмердуулуктун бардык чейрелерунде, 
анын ичинде кеземелдее кызматында экономикалык-математика- 
лык ыкмаларды жана эсептее техникаларын кен,ири кийруу болду.

Республикада кеземелдун функционалдык этабы чарбалык про- 
цесстердин убактылуу татаалдашы менен байланышкан.

Тертунчу- рыноктук этап елкенун дуйнелук экономикага интегра- 
циялануусу, менчиктин ар турдуу формаларынын енугуусу жана ры
нок шартында чарбалык субъекттерди башкаруунун техникалык жана 
стратегиялык маселелеринин татаалдашы менен байланышкан. Бул 
этапта эл чарбасынын маселелерин чечууде кеземелдун ролу есту 
жана кез карандысыз кеземел-аудитке болгон талап пайда болду.

КРнын вкметунун 1993-жылдын 26-январында №с 33 токтому 
менен «Кыргыз Республикасында аудитордук иш женунде убак-
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1Ылуу жобо» бекитилген. Бул токтомдун негизинде КРнын Эконо
мика жана финансы министринин 1993-жылдын 13-сентябрында- 
ш  №47 п/3 буйругу менен «Кыргыз Республикасынын аймагында 
чудитордук ишти лицензиялоо тартиби женунде жобо» бекитилген.

1993-жылдын ноябрында Аудитордук иш боюнча кенештин че- 
чими менен теменку юридикалык жактарга аудитордук иш менен 
|/1ектенгенге укук берген алгачкы лицензиялар берилген: ауди- 
трдук-консультациялык фирма «Кыргызаудит», «Аудит ЛТД» ЖЧК, 
- Зсеп ЛТД» аудитордук фирма-ЖЧК.

Жагымдуу шарттарды тузууге байланыштуу 2004-жылдан баштап 
чудитордук иш субъекттеринин кебейуусунун туруктуу тенденция- 
( ы байкалган.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министр- 
/1И1 ине караштуу Финансы рыногун женге салуу жана кеземелдее 
мимлекеттик кызматынын расмий маалыматы боюнча 2021-жыл- 
дын 1-январына карата 126 аудитордук уюмдар, 37 жеке аудитор- 
лор жана аудитор квалификациялык сертификатка ээ 484 ауди- 
трлор, о.э. бухгалтерлер жана аудиторлордун 7 коомдук кесиптик 
иирикмелери: анын ичинде 2 аудитордук уюмдардын бирикмелери 
жана 5 аудиторлор жана бухгалтерлердин бирикмелери бар.

Аудитордук уюмдардын санынан аймактар боюнча улуштук сал- 
магы теменкудей: Бишкек шаары-80,15%, Ош ш.-11,9%, Жалал-Абад 
облусу- 3,17%, Чуй облусу- 2,38%, башка аймактар (Баткен, Нарын 
жана Ыссык-Кел облустары) 0,8 % дан.

Жеке аудиторлордун улуштук салмагы Бишкек ш. боюнча-56%, 
Чуй облусу-15%, Ош облусу-15%, Нарын-7%, Ыссык-Кел-7%.

Кыргызстандын аудитордук кызматтар рыногунда чон терттук 
деп аталган курамга кирген терт эл аралык аудитордук компани- 
илардын екулдеру ишмердуулугун жургузушкен: - «Делойт и Туш» 
ЖЧК, «КПМГ-Бишкек» ЖЧК, «Прайсуотерхаус Купере» ЖЧК жана 
«Эрнст энд Янг Аудит» ЖЧК. 2011-жылдан баштап бул рынокко ал- 
дынкы ондук эл аралык аудитордук компанияларга кирген «BDO 
Казахстан аудит - Бишкек» ЖЧК жана «Baker Tilly Bishkek («Байкер 
Гили Бишкек») фирмалары киришкен.

Бугунку кунде аудитордук иш 2002-жылдын 28-и,онунда КР
нын Жогорку Кенешинин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ка- 
был алынган «Аудитордук иш женунде» КРнын мыйзамы жана

11



2009-жылдын 26-январында ЖК тарабынан кабыл алынган «Ички 
аудит женунде» КРнын мыйзамы ж.б. ченемдик-укуктук актылар ме- 
нен Жанге салынат.

1.2. Кыргыз Республикасындагы аудиттин жана аудитордук
иштин мацызы, максаты жана маселелери

Аудит -  бул уюмдардын жана жеке ишкерлердин бухгалтердик 
эсеп жана финансылык (бухгалтердик) отчеттуулугун коз каранды- 
сыз текшеруу боюнча иштин туру.

Аудитордук ишмердуулук 2002-жылдын 30-июлунда кабыл 
алынган Кыргыз Республикасынын «Аудитордук иш жонунде» 
мыйзамы менен женг© салынат.

1-статьядагы агныктама:
аудитордук иш уюмдардын жана жеке ишкерлердин (мындан 

ары-аудиттелчужактар) финансы отчетун кез карандысыз текшеруу 
боюнча (аудит) ишкердикти бул ишти коштоочу кызмат керсетуулер.

Аудиттин максаты катары финансылык отчеттуулуктун анын 
бардык маанилуу жактарына карата финансылык отчеттуулукту су- 
нуштоонун бекитилген негизине дал келуусу боюнча пикирди бил- 
дируу эсептелет.

Финансылык отчеттуулукту сунуштоонун негизи катары Финан
сылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары (ФОЭАС) жана (же) 
ага ылайык финансылык отчеттуулук даярдалган финансылык от
четтуулуктун башка стандарттары тушундурулет.

Маанилуулук катары финансылык отчеттуулуктун маалыматынын 
дал келуучулук денгээли катары тушундурулуп, бул отчеттуулукту 
керектеечулеруге анын негизинде финансылык жана мулктук аба- 
лы, о.э. аудиттелген жактардын чарбалык ишмердуулугунун жыйын- 
тыктары женунде туура жыйынтык жасоо жана бул жыйынтыктарга 
таянуу аркылуу негиздуу чечимдерди кабыл алууга жендейт.

Аудитордук иш женунде КРнын мыйзамына ылайык жеке ишкер 
(жеке аудитор) катары катталган аудиторлор жана (же) аудитордук 
уюм тарабынан аудитордук иш жургузулет.

Эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, чет элдик юридикалык 
жактар жана жарандар,о.э.жарандыгы жок жактар жалпы негиздер- 
де КРнын аймагында аудитордук ишти жузеге ашырууга укуктуу.
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Аудитордук уюм ачык акционердик коом болгондон башка 
учурларда чарбалык шериктештиктер жана коомдор турунде гана 
|узулушу мумкун.

Аудитордук уюмдун кадрдык курамынын 50%дан аз эмесин КР
нын аймагында дайыма жашашкан КРнын жарандары тузууге тий- 
иш, ал эми эгерде аудитордук уюмдун жетекчиси чет елкелук жаран 
(юлсо 75%дан кем эмес болуусу керек.

Чет елкелук аудитордук уюмдар КРда аудитордук ишти тиешелуу 
аудитордук уюмдарды -  КРнын резиденттерин тузгенде, Кыргыз- 
| ын банкынын ишинетышкы аудитти жургузуу учурун кошпогондо 
I ана жургузе алат.

Аудитордук уюмдун аткаруучу органынын жетекчиси аудитор 
гана болушу мумкун.

Аудитордук уюм аудит жургузуу боюнча ишин КРнын лицензи- 
ллоо женунде мыйзамдарында каралган шарттарда жана тартипте 
лицензия алгандан кийин гана жургузе алат. Аудитордук уюмдун 
штатында 2 ден кем эмес аудитор болууга тийиш.

Аудитордук уюмдар аудиторлор тарабынан жургузулуучу ауди- 
ырдук текшеруулердун сапатына ички контролдун стандарттарын 
Релгилееге жана сактоого милдеттуу. Керсетулген стандарттарга 
гоюлуунуталаптар аудиттин стандарттары менен женге салынат.

Аудитордук иш женунде КРнын мыйзамь,1на ылайык аудиторлор, 
жеке аудиторлор, аудитордук уюмдар ез мучелерунун аудитордук 
иши учун шарттарды камсыз кылуу, алардын кызыкчылыктарын 
коргоо максатында коммерциялык эмес негизде иштеечу жана 
КРнын мыйзамдарына ылайык тузулген кесиптик аудитордук би- 
рикмелерге бириге алышат.

Аудитордук уюмдар алар тарабынан жургузулген аудитордук 
и'кшеруунун сапатынын ички кеземелунун стандарттарын бекитуу- 
||| жана сактоого милдеттуу

Керсетулген стандарттарга коюлган талаптар аудиттин стандарт- 
tары аркылуу женге салынат.

Аудиттин иштеесунун зарылдыгы 3 жагдай менен аныкталат:
1) бухгалтердик отчеттуулук чечимдерди кабыл алууда ага кызык- 

к,1н керектеечулер (анын ичинде уюмдун ж етекчил^ , катышуу- 
чул.фы жана мулктун менчик ээлери, реалдуу жана потенциалдуу
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инвесторлор, кызматкерлер жана буюртмачылар, бийлик органдары 
жана жалпы коомчулук) учун колдонулат;

2) бухгалтердик отчеттуулук бурмалоого дуушар болуусу мумкун, 
этап айтканда баалоочу маанилерди колдонуудан жана чарбалык 
турмуштун фактыларын бир жактуу эмес тушунуу мумкунчулугунен 
улам, мындан тышкары, бухгалтердик отчеттуулуктун аныктыгы аны 
тузуучулердун мумкун болгон тиешелуулугун эске алганда автомат- 
тык турде камсыз болбойт;

3) бухгалтердик отчеттуулуктун ишенимдуулук даражасы эре- 
же катары кепчулук кызыктар болгон керектеечулер тарабынан 
эсептик жана башка маалыматтарга кирууге мумкундуктун кый- 
ынчылыгынан, о.э бухгалтердик отчеттуулукта чагылдырылган 
чарбалык кыймылдардын кептугу жана татаалдыгынан ез алдынча 
баалоого мумкун эмес.

Аудитордук квалификациялык сертификаты бар, ыйгарым укук- 
туу орган белгилеген квалификациялык талаптарга жооп берген 
жеке жак аудитор боло алат.

Аудиторлор езунун кесиптик ишин жургузуп жаткан учурда, 
илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштен тышка
ры, мамлекеттик кызматта турууга жана белек акы теленуучу иште 
иштееге укугу жок. Аудиторлор банктардын, финансылык-кредиттик 
мекемелердин жана коомдордун Директорлор кен,ешинин/аудит 
боюнча комитеттин мучесуда боло алышат.

Аудитордун кез карандысыздыгы теменкулер менен аныкталат:

- уюм тарабынан аудиторду (аудитордук фирманы) эркин тандоо;
- аудитор (аудитордук фирма) жана аудиттелуучу жактардын ор- 
тосундагы келишимдик мамилелердин болуусу менен аудиторго 
езунун кардарын эркин тандоосу жана кандайдыр бир мамлекет
тик органдардын керсетмелеруне кез каранды болбоосу;
- аудиттелуучу жактарга белгиленген кемчиликтерди жойгонго чей- 
ин аудитордук корутундуну берууден баш тартуу мумкунчулугу;
- аудитордук ишмердуулук боюнча келишимдик мамилелерде ау
диттелуучу жактар менен туугандык же ишкердик байланыштын 
болуусунда аудитордук текшеруунун мумкун эместиги;
- аудиторлорго (аудитордук фирмаларга) мыйзам боюнча уруксат 
берилген аудитордук, кенеш беруучу жана башка кызматтар ме-
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пен байланышпаган чарбалык, коммерциялык жана финансылык 
ишмердуулук менен алектенгенге тыюу салуу.

Аудитордук иш женунде КРнын мыйзамына ылайык аудитор
дук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитти коштоочу кызмат кер- 
' | нуулерду жургузе алышат.

Аудитти коштоочу кызматкерсетуулер дел теменкулертушунулет: 
финансы отчетунун баяндамасы;
макулдашылган жол-жоболор боюнча милдеттенмелерди аткаруу; 
финансы маалыматтарын топтоо жана иштеп чыгуу.
Аудитордук уюмдарга жана жеке аудиторлорго аудит жур- 

I у гууден жана кызмат керсетуулерден башка кандайдыр бир башка 
ишкердик иш менен алектенууге тыюу салынат.

Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук кызмат 
кнрсетуулер менен бирге аудитордук иш менен байланышкан кыз- 
M.ir гарды корсете алышат, алар теменкулер:

бухгалтердик эсепти жолго коюу, калыбына келтируу жана жур- 
iyiyy, бухгалтердик (финансылык) отчётторду тузуу, бухгалтердик 
консультацияларды беруу;

( алыктык консультацияларды беруу, анын ичинде салыктык эсеп- 
и'рди жолго коюу, калыбына келтируу жана жургузуу, салыктык 
н ептерди жана декларацияларды тузуу;

уюмдардын жана жеке ишкерлердин финансылык-чарбалык 
ишгерин талдоого алуу, экономикалык жана финансылык консуль- 
|.щияларды беруу;

- башкаруучулук, анын ичинде уюмдарды кайра тузуу же аларды 
менчиктештируу менен байланышкан консультацияларды беруу; 

м.галыматтыктутумдарга аудит;
Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартынын жана ау- 

диттин эл аралык стандартынын талаптарына ылайык баалоо иши;
■ ички аудит менен байланышкан кызмат керсетуулер; 

аудитордук ишке байланыштуу жааттарда, ошондой эле бухгал- 
н'рдик эсепке, экономикага жана финансыга окутуу.

Аудитордук иш ишкердиктин лицензиялануучу туру брлуп эсеп- 
и'шч. Аудитордук ишти лицензиялоо КРнын лицензиялоо женунде 
чснсмдик укуктук актыларына ылайык жургузулет.
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Аудитордук ишти КРнын мыйзамдарына ылайык жеке ишкер 
(жеке аудитор) катары катталган аудиторлор жана (же) аудитордук 
уюмдар жургузушет.

Эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, чет елкелук юридика- 
лык жактар жана жарандар, ошондой эле жарандыгы жок адамдар 
КРнын аймагында аудитордук ишти жалпы негизде жургузууге 
укуктуу болушат.

Бухгалтердик отчеттуулукту аудиттее учурунда аудитордук ую- 
мга мулктубаалоонун фактылык методикасы уюмдун эсеп саясатын 
аныктоодо кабыл алынган методикадан айырмалануучу женунде 
жыйынтыкты жетишерлик денгээлдеги ишенимге алып келуучуже- 
тишерлик жана тушунуктуу аудитордук далилдер алынышы керек.

Пайда жана зыяндар женунде отчетту аудитор жалпы (бухгал
тердик) жана салык алынуучу пайданын туура эсептелишин аныктоо 
учун текшерет.

Аудитор текшерет:

-уюмдун менчик ээлеринин уставдык капиталынын келемунун ез- 
геруусу женунде чечимдердин аткарылуусунун толуктугун;
- баланстын активи жана пассивинин счеттору боюнча синтетика- 
лык жана аналитикалык эсебинин маалыматынын окшоштугун;

- отчеттуулукта дебитордук жана кредитордук карыздардын толук 
чагылдырылышын.

Аудитордук корутундуну даярдоо процессинде текшерилет:
- чарбалык кыймылдарды жана мулкту баалоону чагылдыруу 
боюнча уюмда кабыл алынган эсеп саясатын сактоо;

- отчеттук меенеттерге киреше жана чыгымдарды туура киргизуу;
- эсепте учурдагы чыгымдарды ендурушке жана айланма эмес ак- 
тивдерге салууну ажыратуу;

- ар бир айдын башында аналитикалык эсептин маалыматынын 
синтетикалык эсептин счеттору боюнча айлануусу жана калдыкта- 
рынын окшоштугун камсыз кылуу.
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1.3. Аудитти жургузуунун принциптери. Аудиттин турлеру

Аудитордук уюмдар езунун ишмердуулугун жургузуу учурунда 
кесиптик мунездегу бардык чечимдерди кабыл алуу учун негиз ка
тары кесиптик этикалык принциптерди сактоого жана колдонууга 
милдеттуу.

АЭСге ылайык ездерунун кесиптик милдеттенмелерин аткаруу- 
да аудиторлор этикалык нормаларга таянышы керек жана аларга 
теменкулер кирет:

а) Кез карандысыздык. Аудитордук ишмердуулуктун контекстин- 
де аудит жургузуу мумкунчулугу, алынган жыйынтыктарды баалоо 
жана алдын ала жанылыш пикирсиз кез караштагы аудитордук ко
рутундуну тузуу каралган. Кез карандысыздыкты сезсуз аудитор- 
дун эн маанилуу болгон мунездемесу катары караш керек. 0зунун 
милдеттенмелерин аткаруу учурунда аудиттин предметине карата 
аудитор кез карандысыздыкты сактоо гана маанилуу болбостон,
о.э. финансылык отчеттуулуктун керектеечулеру аудитордун кез ка- 
рандысыздыгына ишеним керсетуусу керек. Бул эки максаттарды 
кебунче фактылык кез карандысыздык жана сырткы кез каранды
сыздык деп аташат. Фактылык кез карандысыздык аудитор чынды- 
гында аудиттин бардык процесси аралыгында алдын ала эч кандай 
жаман ойдо болбостон мамиле кылуу абалында болот. Сырткы кез 
карандысыздык- бул аудитордун башка жактар менен кез каран
дысыздыкты кабылдоосунун жыйынтыгы.

б) Ак ниеттуулук. Аудиторлор ездерунун жосундарында жана 
чечимдеринде жалпы адамдык моралдык эрежелерди жана 
адеп-ахлактык ченемдерди карманууга, ыйман боюнча жашоого 
жана иштееге милдеттуу

в) Объективдуулук. Аудитордун жыйынтыкка келуусу, сунушта- 
ры жана корутундулары учун объективдуу негиз катары бир гана 
жетишерлик келемдегу талап кылынган маалымат болуусу мумкун. 
Аудиторлор так эмес же кун мурунтан жаман ойдо болуу менен 
фактыларды билип туруп сунуштабоосу керек. Бардык кесиптик 
кызматтарды керсетуу менен аудиторлор бардык пайда болуучу 
кырдаалды жана реалдуу фактыларды объективдуу кароого мил
деттуу, мурунтан жанылыш алынган жеке пикир, адатч'? айланган 
жалган кез караш же сырттан басым керсетуу алардын айткандары- 
нын объективдуулугуне жол бербеесу керек.
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г) Кесиптик компетенттуулугу жана тийиштуу кылдаттык.Ау- 
дитордун кесиптик компетенттуулугу жалпы жана атайын жогорку 
билимине, тиешелуу диплом жана аттестаттар менен тастыкталган 
аттестациялык сынактарды тапшыруусуна, о.э. башка адистер ме
нен бирге бул профилдеги жана кесиптик децгээлдеги кесиптик ау- 
дитордук кызматтарды керсетуу боюнча узгултуксуз практикалык 
ишине негизделет. Аудитор бухгалтердик эсеп, салык салуу, финан- 
сылык ишмердуулук, жана жарандык укук, аудитти уюштуруу жана 
ыкмалары, бухгалтердик эсеп жана аудитордук ишмердуулуктун 
мыйзамдуулугу, эл аралык нормалары жана стандарттары жааты 
боюнча дайыма езунун кесиптик билимин жанылоого милдеттуу.

д) Купуялуулугу. Аудитор кесиптик кызматтарды керсетууде 
алынган купуя маалыматты сыр катары сактоого милдеттуу. Ау
дитордук иш женунде КРнын мыйзамынын 7-беренесине ылайык 
аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук ишти жур- 
гузуу учурунда алышкан жана (же) тузушкен маалыматтардын жана 
документтердин сакталышын камсыздоого милдеттуу жана ал до- 
кументтерди же алардын кечурмелерун буйрутмачыдан жана ау
дитордук ишти женге салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган- 
дан башка эч бир учунчутараптарга берууге же ушул мыйзамда же 
Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралгандан 
башка учурларда, аларда камтылган маалыматтарды аудит жур- 
гузулген жана коштоочу кызматтар керсетулген жактын, ошондой 
эле эгерде ал аудиттелуучу жак болбосо буюртмачынын да жазуу 
жузундегу макулдугу болмоюнча ачыкка чыгарууга укугу жок.

е) Кесиптик журум-туруму. Аудиторлор учун алардын кардар- 
лары, финансылык отчеттуулукту колдонушкан учунчу тараптар ау- 
диттин жана башка керсеткен кызматтарынын сапатына ишеними 
болуусу аябай маанилуу.

ж) Мыйзам талаптарын жана техникалык стандарттарды так 
колдонуу. Аудитордук ишмердуулукту жургузууде аудитордук уюм
дар КРнын мыйзамдарынын талаптарын жетекчиликке алууга мил
деттуу.

Аудитор АЭСге ылайык аудитти жургузуусу зарыл. Аларда не- 
гизги принциптер жана зарыл процедуралар, о.э. тушундурме жана 
башка материал формасында сунушталган коштоочу жетекчилик 
камтылат.
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Аудитор финансылык отчеттуулукта олуттуу бурмалоо болуп ка- 
луусун сезип кесиптик скептицизм мамилеси менен аудитти план- 
даштырышы жана аткаруусу зарыл.

Кесиптик скептицизмдин керсетулушу аудитор алган аудитордук 
далилдердин ордун ете баалаганын жана документтердин ише- 
нимдуулугуне же жетекчиликтин арызына карама-каршы турган ау
дитордук далилдерди кунт коюп иликтегенин, же мындай документ
тердин же арыздардын ырастыгына шектуудурганын билдирет.

Кесиптик скептицизм аудит учурунда, аудитордук процедура- 
лардын мунезун, убактылуу алкактарды жана келемун аныктоодо, 
алардын жыйынтыктарын баалоодотеменкулэрдукерсетеше керек:

- шектуу жагдайларды колдон чыгарбоо учун;
- жыйынтыктарды даярдоодо акталбаган жалпылоолорду жаса- 

баш учун;
- жацылыштыкка жол бербее учун.
Аудитти пландаштыруу жана жургузууде аудитор аудиттелуучу 

жактын жетекчилиги ак ниеттуу эмес деп эсептееге тийиш эмес, би
рок жетекчиликтин сезсуз чынчыл экендигин божомолдобошу ке
рек.

Аудиттин турлвру

Аудит твмвнку белгилер боюнча классификацияланат:

1. Маалыматты колдонуучуларга карата:'

а) сырткы;
б) ички.

2. Мыйзамдардын талаптарына карата:

а) милдеттуу;
б) демилгелуу.

3. Аудиттин объектиси боюнча:

а) банктык;
б) камсыздандыруу уюмдарынын аудити;
в) биржалардын, инвестициялык институттардын жана бюд- 

жеттик эмес фонддордун аудити;

г) жалпы.
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Ички аудиттин негизги объектилеринен болуп башкаруунун 
езунче функционалдык маселелеринин чечими, уюмдун маалымат- 
тык системасын тузуу жана текшеруу эсептелет.

Ички аудиттин конкреттууобъекттери уюмдун ишмердуулугунун 
езгеч0лугун9 жана анын жетекчилигине жана\же менчик ээлерине 
карата ар турдуу болуусу мумкун. Ички аудит- уюмдун башкаруучу- 
лук К030молунун ажырагыс болугу; ал коз карандысыз даты болуу
су мумкун.

Корпоративдик башкаруунун заманбап талаптары ички аудиттин 
ишмердуулугун0 жооп берген коз карандысыз квалификациялуу 
адис жетектеген аудит боюнча комитеттин директорлор кен,ешинин 
болуусун болжолдойт.

1-таблица

Ички жана сырткы аудиттин взгечелугу

Факторлор Ички аудит Сырткы аудит

1 .Тапшырмаларды 
коюу

Ишкананын белуму катары, 
о.э. жалпы ишкана катары 
башкаруунун керектеесу 
боюнча жетекчилик тарабынан 
аныкталат.

Ишкана жана аудитордук 
фирманын ортосунда 
келишим менен аныкталат

2.0бъект Башкаруунун маселелеринин 
айрым функцияларын чечуу, 
ишкананын маалыматтык 
системасын тузуу жана текшеруу

Негизинен ишкананын 
эсеп жана отчеттуулук 
системасы

З.Максаттар План боюнча туз же кыйыр 
турде жетекчилик тарабынан 
аныкталат

Мыйзамдуу же соттук 
инстанциялар тарабынан 
аныкталат

4.Каражаттар 0з алдынча тандалат (ички 
аудиттин стандарттары менен 
аныкталат)

Жалпы кабыл алынган 
стандарттар менен 
аныкталат

Б.Ишмердуулук 
тун туру

Аткаруучу ишмердуулук Ишкердик ишмердуулугу

б.Ишти уюштуруу Жетекчиликтин конкреттуу 
тапшырмасын аткаруу

Аудитордук текшеруунун 
нормалары жана 
эрежелерине карата 
аудитор тарабынан ез 
алдынча аныкталат
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7.0з ара 
мамилелер

Ишкананын жетекчилигине баш 
ийуу, андан кез карандылык

Тек укуктуу енектештук, 
кез карандысыздык

8.Субъекттер Ишкананын жетекчилигине 
баш ийген кызматкерлер жана 
ишкананын штатында тургандар

Тиешелуу аттестат 
жана лицензияга ээ кез 
карандысыз эксперттер

9.Квалификация Ишкананын жетекчилигинин 
кароосу боюнча аныкталат

Мамлекет тарабынан 
женге салынат

Ю.Телем Штаттык расписание 
боюнча чегерилет

Келишим боюнча 
керсетулген кызматтарды 
тел ее

И.Жоопкерчилик Милдеттенмелерди аткаруу учун 
жетекчиликтин алдында

Бекитилген мыйзам 
актылары жана 
нормативдик актылар 
боюнча кардардын жана 
учунчутараптардын 
алдында

12.Методдор Бирдей маселелерди чечууде бирдей болуусу мумкун. 
Тактык жана деталдуулук даражасында айырмачылык болот.

13.Отчеттуулук Жетекчиликтин алдында Аудитордук корутундунун 
жыйынтыктоочу белугу 
жарыялануусу мумкун, 
аналитикалык белугу 
кардарга берилет

Аудит милдеттуу жана демилгелуу болушу мумкун.

Томвнкулор жыл сайын милдеттуу аудиттен етууге тийиш:
- Кыргызстан банкы,лицензиялануучу банктар жана башка уюмдар;

- камсыздандыруу уюмдары;
-баалуу кагаздардын коомдук сунуштарын жузег© ашыруучу коом-
дук компаниялар;
- инвестициялык фонддор;
- мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор;
- КРнын ченемдик укуктук актыларында каралган учурлардагы
башка жактар.

Милдеттуу аудит жургузулчу аудиттелчу жактар аудитордук уюм 
менен милдеттуу аудит жургузуу женунде келишимтузууге, аудитти 
ез убагында жана толук жургузууге кемек корсетууге, аудит жур
гузуу учун зарыл болгон документтердин баарын берууге, оозеки 
же жазуу жузундегу суроо-талап боюнча толук тушуидурмо жана 
ырастамаларды берууге милдеттуу.

Демилгелуу аудит жеке ишкердин же уюмдун компетенттуу
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башкаруу органынын чечими менен, ал эми КРнын мыйзамдарында 
каралган учурларда, ошондой эле аудитжургузуунун башка буйрут- 
мачыларынын талабы боюнча да жургузулушу мумкун.

Жургузулген милдеттуу аудиттин жыйынтыгы боюнча аудит- 
телуучу жактар теменкулерге милдеттуу:

- аудитордук корутунду (отчету) менен бирге финансылык отчетто- 
рун жалпыга маалымдоо каражаттарын да жарыялоого;

- милдеттуу аудит жургузулгендугу жана аудитордук корутунду (от
чету) менен бирге финансылык отчетторунун жалпыга маалымдоо 
каражаттарын да жарыяланганы женунде аудитордук ишти жвнге 
салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдирууге.

Аудиттин объекттери боюнча банктык аудит; камсыздандыруу 
уюмдарынын аудити; биржалардын, инвестициялык институттар- 
дын жана бюджеттик эмес фонддордун аудити; жалпы аудит; мам
лекеттик аудит.

КРУБ тарабынан лицензияланган банктардын жана финансы- 
лык-кредиттик мекемелердин аудити аудиттин эл аралык стан- 
дарттарына жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк 
иши женунде» мыйзамынын талаптарына ылайык жургузулет.

Банк КРУБга езунун аудитордук корутундусунун жана отчетунун 
кечурмесун финансылык отчеттуулук жана жетекчиликке кат менен 
бирге аудитордук уюмга бергенден кийин 10 кун ичинде берууге 
милдеттуу. Мыйзамга ылайык КРУБ бардык аудитордук текшеруу 
менен байланышкан бардык документтердин кечурмесун кароого, 
алууга укугу бар.

Аудитордук уюм мыйзамга ылайык банкты бардык аудитордук 
текшеруу менен байланышкан бардык документтердин кечурмесун 
берууге милдеттуу

Багытына карата аудит бир канча турлерге белунет:

Финансылык отчеттуулуктун аудити -  бухгалтердик эсептин 
жалпы кабыл алынган эрежелери жана бекитилген критерийле- 
рине ылайык корутундунун дал келуусун алып чыгуу максатында 
субъекттин отчеттуулугун текшеруу

Бул аудит компания тарабынан башка аудиторлор тарабынан 
жургузулет жана отчетгор текшерилет. Финансылык отчеттуулуктун 
аудитинин жыйынтыктары компания тарабынан жарыяланат жана
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керектеечулердун кецири чейресуне-акцияларын ээлерине, кре- 
диторлорго, мамлекеттик женге салуу органдардына ж.б. женетулет.

Салык аудити - бул салыктарды эсептее жанателеенунтууралы- 
гын жана толуктугун, салык саясатын сактоону текшеруу

Мыйзам чыгаруу жана ченемдик талаптарына ылайык шайкеш 
келуу аудити - бул субъекттин белгилуу бир финансылык жана чар- 
балык ишмердуулугунун анын айтылган шарттары, эрежелери жана 
мыйзамдарына шайкеш келуусун аныктоо максатында анализ жур- 
гузуу. Эгерде мындай шарттар (мисалы, кеземелдун ички эрежеле
ри) админстрация тарабынан бекитилсе, анда аудиттин бул турун 
ички аудиторлор функциясын аткарышкан уюмдун кызматкерлери 
жургузушет. Эгерде шарттар кредиторлор тарабынан бекитилсе 
(мисалы, айланма капитал менен кыска меенеттуу милдеттенме- 
лердин ортосундагы белгилуу катышты кармап туруу талабы) анда, 
бул шарттарды аткаруу кебунче компаниянын финансылык отчетто- 
рунда чагылдырылат жана аудиттин бул туру финансылык отчеттор- 
ду аудит жургузуу менен бирге, же атайын аудит катары жургузулет.

Баа аудити - буюртмага бааны бекитуунун негиздуулугун тек
шеруу бнуккен елкелерде бюджеттик каражаттардын (мисалы, 
конкреттуу коргонуу буюртмаларынын чыгымдары) негиздуулугун 
текшерууде колдонулат.

Башкаруу (вндуруштук) аудит - ендуруштук ишмердуулуктун 
сапаттык жактарын, ендуруштун натыйжалуулугун жана финансы
лык салымдарды, эмгек ендурумдуулугун баалоо, каражаттарды 
унемдуу колдонууну уюштуруу жана уюштурууну башкарууну тек
шеруу жана еркундетуу Кез карандысыз аудиторлор тарабынан 
аткарылган башкаруу аудити-кардарга анын кубаттуулугун жана 
ресурстарын колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу учун су- 
нушталган кецеш беруучу кызматтарынын бири. Чарбалык иш
мердуулуктун аудити админстрациянын буюртмасы боюнча, о.э. 
учунчу тараптардын, анын ичинде мамлекеттик органдардын тала
бы боюнча жургузулуусу мумкун.

Атайын аудит (экологиялык, операциялык ж.б.) -  аудиттелуучу 
жактардын ишмердуулугунун конкреттууу аспекттерин, белгилуу бир 
жол-жоболорду, нормаларды жана эрежелерди сактоону текшеруу. 
Адатынча ал ишмердуулуктун мыйзамдуулугун, ак ниетллшугун жана 
натыйжалуулугун тастыктоо, уюмду башкаруу, салык отчеттуулугун туу-
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ра тузуу. социалдык фонддорду колдонуу ж.б. максатында жургузулет.
Жургузуу мвенету боюнча аудиттер баштапкы, макулдашылган 

(кайталанган) жана оперативдуу аудит болуп белунет.

Баштапкы аудит биринчи жолу ошол аудиттелуучу жактар учун 
аудитор (аудитордук фирма) тарабынан жургузулет. Бул аудиттин 
тобокелин жана эмгек сыйымдуулугун бир кыйла кебейтет, себе- 
би аудиторлор аудиттелуучу жактардын езгечелуктеру, анын ички 
кеземел системасы женунде зарыл маалыматка ээ эмес.

Макулдашылган (кайталанган) аудит аудитор (аудитордук фир
ма) тарабынан кайрадан же узгултуксуз негизде жургузулет, ошон- 
дуктан аудиттелуучу жактардын езгечелугу женунде билими, анын 
бухгалтердик эсепти уюштурууда он жана терс жактары, аудит
телуучу жактар менен узак кызматташуунун (кенеш беруу, ички 
кеземел системасын уюштурууга кемектешуу) жыйынтыгы жур
гузулет.

Кайталанган аудиттин терс жагы катары аудиттелуучу жактар- 
дан аудиторлордун кез карандысыздыгынын акырындап жоголуусу 
эсептелет.

Бухгалтерлердин эл аралык федерациясы (МФБ же IFAC) кайта
ланган аудиттин меенетун 3-5 жылга чектее маселесин карайт.

Оперативдуу аудит - эсеп, отчеттуулуктун абалын жалпы баа- 
лоо, мыйзамдарды сактоо, ички кеземелдун натыйжалуулугун, иш- 
мердуулукту баалоону чыгаруу учун кыска меенеттегу аудитордук 
текшеруу.

Текшеруунун мунвзу боюнчатастыктоочу.системалык багытталган 
жана тобокелге ыкталган аудит.

Тастыктоочу аудит -  бухгалтердик документтердин жана от
четтуулуктун тууралыгын текшеруу

Системалык багытталган аудит -  ички кеземел системасынын 
анализинин негизинде жургузулген аудитордук экспертиза. Ички 
кеземел системасынын натыйжалуулугунда каталардын ыктымалдуу- 
лугу анча эмес жана ете деталдуу текшеруу зарылдыгы жокко чыга 
тургандыгы далилденген; аудиттелуучу жактардын ички кеземел си
стемасынын натыйжалуулугу эместигинде аны жакшыртуу боюнча 
сунуштар берилет.
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Тобокелге ыкталган аудит -  тобокелдерди эске алуу менен иш- 
кердуулук негизинде тузулген аудит. Аудитордук текшеруу учурунда 
анда эн, бурмалоо ыктымал дарына аракеттерге, беренелерге, жаг- 
дайларга акцент жасалат.

1.4. Аудитор кесиби жана кесиптик компетенциялар

Кесип -  атайын даярдоо жана иш процессинин жыйынтыгында 
алынган атайын билимдердин жана практикалык кендумдердун 
комплексине ээ болгон адамдын эмгек ишмердуулугунун туру. 
Жазуучу Сомерсет Моэм белгилегендей «Кесипти тандоо менен Сиз 
эркин эмессиз, Сиз езукуздун кесибициздин мыйзамдары менен 
байланыштасыз, тигил же бул журум-турум эрежелерин сактоого 
мажбурсуз».

Бухгалтер кесиби -  кепчулук экономикалык адистиктердин не- 
гизин тузуучусу. Бухгалтерлерден ишкананын алгачкы финансист- 
тери жана экономисттери, ревизорлор жана аудиторлор чыгышты. 
Жалпылап белгилесек, бугунку кунде бул айтылган кесиптерге че- 
бердике ээ болуу учун бухгалтердик эсепти, анын методологиясын, 
жургузуу тартибин жана финансылык отчеттуулукту тузуунун эре
желерин жана аны анализдеену еркундетулген турде билуу керек.

Аудитор кесибинин езгечелугу аудиторлордун баалуулуктардын 
жана журум-турумдун, анын ичинде ой жугуртуунун объективдуулу- 
гунун жалпы кодексине байлангандыгында турат. Бул деген ке- 
сипкей аудиторлор езгече ынтызардык менен ак ниеттуулукке, 
чынчылдыкка, объективдуулукке умтулуусу керек экендигин тушун- 
дурет, езунен гана эмес, о.э. алар кимдер менен иш алып барса, 
ошолордун баарынан талап кылуусу керек.

Аудитор коом алдында езунун милдеттери женунде дайыма 
унутпоого, езунун кесибинин коомдук арналышын кере билууге, ко- 
омдук кызыкчылыктарды сактоо учун жоопкерчиликти сезе билууге 
милдеттуу.

Кесипквйлук -  кандайдыр бир билимдердин же жендемдердун 
областында ээ болгон жана сакталган жогорку чеберчилик. Мын- 
да кесипкей аудиторлор ездерунун билимин жана тажрыйбасын 
кебейтуп жибербеесун эске алуу керек.

Кесиптик компетенцияга жетуу учун алгач жого, ку билимди 
алуу, андан кийин практикалык иш зарыл.
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Кесиптик компетенцияны тийиштуу децгээлде кармап калуу 
учун ишмердуулуктун бухгалтердик жана аудитордук чейрелерун- 
дегу, анын ичинде финансылык отчеттуулук, аудит жана башка ти- 
ешелуу мыйзам жана нормативдик талаптар маселелери боюнча 
улуттук жана эл аралык маалыматтарындагы окуяларга дайыма кез 
салып туруу керек.

Бардык чейреде кесиптик ишмердуулук адистен эрудиция- 
ны жана терен, билимди талап кылат, ошондуктан тандаган кесиби 
боюнча енугуп келе жаткан инсандар учун езун еркундетууге чек 
жок. Ошону менен бирге билимдерди ездештурууге системдуу жол 
болуусу керек.

Жаны билимдерди ездештуруу процесси, идеяларды генера- 
циялоо адистин кесиптик ишмердуулугунун бардык меенетуне 
белуштурулет. Анткени кеп нерсени билуу мумкун, бирок бардыгын 
билуу мумкун змее, кайсы бир процессте, ишмердуулуктун турун- 
де, кыймылда кесипкейдун адистешуусу зарыл, себеби башкаларды 
физикалык турде камтууга мумкун эмес.

Бизнесте адис-аудитордун ийгилигинин негизги кепилдиги бо- 
луп езунун мумкунчулуктерундегу ишеними жана аларды енук- 
туруу эсептелет.

Аудитордун тиешелуу денгээлдеринин негизги багыттары жана 
компоненттери 2-таблицада керсетулгон.

2-таблица

Кесипкей аудитордун билиминин негизги багыттары жана 
компоненттери

Аудитордун кесибинин статусу учун жетиштуу билимдерге ээ болуу

Бухгалтердик эсеп, аудит, 
финансы жана алар менен 
байланышкан билимдер 
областтары

Бизнестин уюштуруучулук 
жана башкаруу билимдери

Маалыматтык
технологиялар

Кесиптик квндумдврдун топтомун внуктуруу

Интеллектуалдык Атайын Инсандык Инсандар ара- Уюштуруу-
жана лык жана комму- чулук жана
функцио- никациялык башкаруу
нал дык
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Коомдун кызыкчылы- 
гын эске алуу жана 
социалдык жоопкер- 
чиликти сезуу

Бардык кесиптик 
карьера аралы- 
гында езунун 
квалификация- 
сын жогорулатуу

Жоопкерчилик- 
туу, ишенимдуу, 
тыкан, сыйлуу 
болуу

Этика кодексинин 
принциптерине 
жана нормалары- 
на дал келуусу

Кесиптик чейреде практикалык тажрыйбага ээ болуу

Тиешелуу кызматтарда 
аудиттин функциясын 
аткаруу

Тажрыйбалуу 
устаттын жетекчилиги 
менен стажировкадан
етуу

Реалдуу чейреде 
ендуруштук жана 
диплом алдындагы 
практика

Кесиптик компетенцияларды иш жузунв ашыруу учун билимдердин жана 
кенумдердун жыйындысын колдонуу

Кесиптик Компл екстуу Практикалык Билимдер-
предметтерди кейгейлврду кейгейлврду дин жана
билуу чечуу учун тандоо жана кенумдердун

билимдерди чечууну ар турдуу
колдонуу билуу областтарын 

интеграциялоо- 
ну билуу

Эти калы к 
кейгейлврду 
чечууну билуу

Узгултуксуз кесиптик вркундвтуу

Билим беруу ишмердуулугунун ар 
турдуу тузумдегу формасын колдонуу 
(квалификацияны жогорулатуу 
программалары боюнча окутуу,

I атайын курстарды, стажировканы ж.б.
I уйренуу).

Тузумдегу эмес даярдоо: нормативдик 
актыларды, чет елкелук жана ата- 
мекендиктажрыйбаны уйренуу, 
компьютерди'к сабаттуулукту 
жогорулатуу, аудит боюнча эреже жана 
методикаларды даярдоого катышуу.

Аудитордун ишкердик карьерасынын ар бир тепкичинде баш- 
каруунун объектиси татаалдашат, сырткы байланыштардын диапо- 
зону кен,еет, жоопкерчилик децгээли есет, езунун абалын сактоо 
же жогору карай алга жылуусу учун стимулдардын мунезу езгерет, 
кенумлео жана иштее стили калыптанат.

Ар бир адис-кесипкей езунун ишкердик практикасында езунун 
тажрыйбасын еркундетууге, иштеенун ыкмаларынын жана метод- 
дорунун эк жакшы айкалышуусун тандоого умтулат. Убакыттын 
етушу менен кесиптик карьерасынын бийиктиги, аны коомдук та- 
ануу ченеми, адистин езунун ишмердуулугунун жыйынтыгынын ка- 
нааттануу декгээли тушундурулет.

Билимди билуу жана толуктоо жендему-кесипкейдун ажырагыс 
сапаттарынын бири. Ал ишмердуулуктун бир темасынан кийинки-
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сине тез етуу мумкунчупугун, аудитордун реалдуу жашоодогу ара- 
кеттери менен коштолгон кептеген жан,ы кубулуштардын логикалык 
байланыштарын байкоону жана табууну аныктайт.

Аудитордун кесипке тиешеси бардыгы «Аудиторлордун ке- 
сиптик этикасынын кодексинде» калыптанган принциптерди сакто- 
ого милдеттендирет. Бул кодекстер коомдук кесиптик бирикмелер 
тарабынан тузулгэн, алар тузуму жана мазмуну боюнча бир канча 
айырмаланат, бирок алардын негизги принциптери бирдиктуу бо- 
луп кала берет:

1. ак ниеттуулук, объективдуулук жана белгилуу ой менен иштел-
бегендик;

2. башка тараптан кысым жасоого жол бербее;
3. кесиптик компетенттуулук;
4. езун езу жетилтуу;
5 . купуялуулугу ;

6. кез карандысыздык;

7. коомдун алдында езунун жоопкерчилигин таануу;

8. баалуулуктардын бирдиктуу системасында жактоочулук;
9. кесиптештерге жылуу мамиле жасоо;

10. аны жалдаган уюмда чыр-чатактарды жайылтуу саясатын
кийируу жендемдуулугу жана умтулуу;
11. журум-турумдун кесипквйлугу.

Бул принциптерди «Ыймандуу жашоо жана иштее» менен ка- 
лыптандырса болот.
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1.5. Аудитордун милдеттери жана жоопкерчиликтери

Энектвштвр
Сереп жургузген енектешке теменкудей комментарийлер ки- 

рет. Аудитордук фирманын енектвшунун негизги жоопкерчилиги 
кардардын финансылык отчеттуулугу боюнча пикир билдируу же 
башка енектешке мындай пикирди билдируугв укук беруу менен 
байланышкан. Мындайды аткаруу учун ал аудит кесиптик децгээлде 
аткарылуусуна ишеними болуусу керек, жана файлдар аудитордук 
текшеруунун бардык тизмегин жана уюмдун пикирин колдоо учун 
зарыл маалыматты камтуусу зарыл. Аудиттин артурдууэтаптарында 
енектештун жоопкерчилиги теменкудей болуусу мумкун:

Дайындалганга чейин -  аудитордук уюм компетенттуу жана ау- 
дитти аткаруу учун зарыл кенумдер жана ресурстар жайгашканына, 
жана бул уюм кез карандысыз жана кызыкчылыктардын кагылуушу- 
суна ээ змее экенине кезу жетуусу керек.

Дайындалгандо - уюмда кардарды дайындоодо аудитордук уюм
дун енектешу аудитордук тапшырма женунде расмий катты жазуу- 
ну камсыздоо учун жоопкерчиликтартат. Ал кардардын контакттагы 
енектешу (эгерде мындай зарылчылык болсо) менен, кардар жана 
кардардын бизнеси женунде атайын ой жугуртууну карап чыгуу 
жана жетишерлик маалыматталабын талкуулайт.

Плондаштыруу стадиясында -  аудитордук фирманын енектешу 
аудиттин жетекчиси менен аудитти жургузууну, бюджетти, план- 
даштырылган адистерди жана башка тиешелуу маселелерди тал- 
куулоо учун жолугушат.

Аудит процессинде - аудиттин жетекчиси аудитордук уюмдун 
енектешу аудиттин процесси жана кандайдыр бир пландаштырыл- 
ган графиктен айырмачылыктар женунде кабардар болуусу учун 
жоопкерчилик тартат.

Карап чыгуу стадиясында -  иш аяктагандан кийин жана илимий 
жетекчи карап чыккандан кийин, кароонун енектешу кардарга от- 
четтун финансылык отчетун сунуш кылганга чейин, файлды карап 
чыгышы керек.

Аудиттин процедураларынын фундаменталдык шарты болуп 
финансылык отчеттуулук кардарга сунушталбаган ш.^тта же кар
дар жана башка енектештер менен аудитордук уюмдун енектешу
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менен файл жана счеттор каралганга чейин талкуулануусу эсепте- 
лет. Аудитордук уюмдун енектешу жана аудиттин жетекчиси о.э. ау- 
дитордук отчеттун формасын даты талкуулашат. Эгерде отчет стан- 
дарттык эмес (же модифицияланган же кейгейду камтуучу абзацка 
ээ болсо) болсо, анда счеттордун алдын ала иштелген варианты 
кардарга сунушталган жана аудитордук тапшырмага кез каранды- 
сыз башка енектеш менен макулдашканга чейин стандарттык эмес 
материалдарды даярдоо керек.

Аудиттин жетекчилери
Пландаштыруу - жетекчи убакытты пландаштыруу жана персо

нал учун, анын ичинде инвентаризацияга катышуу учун шарттар- 
ды жана тастыктоолорду алуу учун учунчутараптардын кандайдыр 
бир талабына жоопкерчилик тартат. Жетекчи пландаштыруу женун- 
де меморандумду даярдоо учун, аудиттин башталышына чейин 
аудитордук уюмдун енектешу менен меморандумда аудитордук 
мамилени ырастоо учун жана брифингди/ кызматкерлерге аудитти 
еткеруу женунде кыскача тааныштыруу учун жоопкерчилик тартат.

Аудит жургузуу аралыгында -  жетекчи пландаштырылган гра- 
фиктен айырманын натыйжасын мумкун болушунча кыскартууда 
аудитти жургузууну этияттап байкап турушу керек. Эгерде зарыл 
болсо жетекчи кардардын аймагында жайгашкан кызматкерлерге 
баруусу керек, алардын жумушун кебуреек байкоосу зарыл, жана 
кебуреек алардын жумуш ордунда байкоосу зарыл, бирок улук 
кызматкерлер пландаштырылган меенетте жана убакытта эскер- 
тилуусу зарыл.

Жетекчи кандайдыр бир пайда болгон кейгейлер женунде тие- 
шелуу енектешке маалымат беруусу зарыл.

Карап чыгуу -  бардык учурларда, менеджер аткарылган иштер- 
дин формалдуу жана ар тараптуу кароосун жургузуп, финансылык 
отчеттуулукту изилдее боюнча корутундуну тузуу керек. Иш далил- 
дер жана корутундулар менен тийиштуу турде аткарылбаса, бир 
даты файл енектеш тарабынан кароого кабыл алынбашы керек

Кызматкерлерди баалоо -  жетекчи тузден туз езуне отчеттапшы- 
рышкан аудиттин группаларынын мучелеруне баалоону аткаруу- 
га жоопкерчилик тартат. Ал о.э. улук кызматкерлерге аудитордук 
группанын калган персоналдарын баалоону даярдоо милдеттери 
женунде эске салуусу керек. Баалоочу формаларды толтуруу ауди-
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гордук уюмдун иш чараларынын маанилуу белугу болуп саналат, 
аудит учун аудитордук группанын кызматкерлеринин компетент- 
туулугун камсыз кылат.

Жалпы -  аудиттин жетекчиси о.э. кызматтардын натыйжалуулу- 
гун мумкун болушунча кебейтуу жана башкаруунун башка адисте- 
рине жумушту тапшыруу аркылуу уюмду енуктурууге езунун салы- 
мын кошуш керек.

Улук кызматкерлер
Улук кызматкер аудитти кун сайын жургузуу учун жоопкерчилик 

тартат, жана сереп учун жетекчиге буткерулген файлды сунуштоо 
анын негизги милдети катары эсептелет.

Группада улук кызматкер жетекчиден кийин экинчи орундуу 
ээлейтжана аны менен кандайдыр бир кейгейлерду же аудитти ет- 
керуудегу кармалып калууну талкуулашы керек.

Ал команданын мучелерунун арасында аудитордук ишти 
белуштурушу керек жана иштин аткарылышын байкоосу зарыл.

Улук кызматкер команданын мучелеру жургузген бардык ишке 
сереп салуусу керек.

Улук кызматкер кичи кызматкерлерге иштеесуучун мумкун бол
гон шарттардын баарын тузуусу керек.

Улук кызматкер кардарларга кызматтарды сунуштоо менен жана 
жетекчилерди мындай мумкунчулуктерге кенулду бурдуруу менен 
уюмдун башка башкармалыгынын мумкунчулуктерун колдонуусу 
зарыл.

Улук кызматкер тапшырманын аягында ишти аткаруу боюнча же- 
текчинин отчеттуулугу учун жоопкерчилик тартат. Бул баалоочу фор- 
маны толтуруу аркылуу жургузулет жана форма жетекчиге берил- 
генге чейин группанын ар бир мучесу менен талкуулануусу керек.

1.6.Аудиторлордун кез карандысыздыгы

Аудиторлор аудиттелуучу уюмга, башка учунчу тараптарга, мен- 
чик ээлерине жана аудитордук уюмдун жетекчилерине кез каран- 
дысыз болуусу керек.

Аудитордук иш женунде КРнын мыйзамына ылайык эуциторлор- 
дун, аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун кез каран
дысыздыгы теменкудей аныкталат:
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Аудиттелуучу жактардын уюмдаштыруучулары (катышуучулары), 
акционерлери, аудиттелип жаткан жактардын кызматкерлери, алар 
менен жакын туугандыкта же карым-катнашта (ата-энеси,жубайлар, 
бир туугандары, эже-карындаштары, балдары; жубайлардын бир 
туугандары.эже-карындаштары, ата-энелери жана балдары) болгон 
адамдар тарабынан, ошондой эле ал аудитор аудиттелчу жактарга 
карата аудитжургузууден жана коштоочу кызматтарды керсетууден 
башка кандайдыр бир мулктук кызыкчылыгы болгондо аудит жур- 
гузулушу мумкун змее.

Аудитордук уюм тарабынан теменкулерге карата аудит жур- 
гузулушу мумкун змее:

-ошол аудиттелген жактардын уюмдаштыруучулары (катышуучу
лары), акционерлери болгон же ошол аудитордук уюмдарда башка 
мулктук кызыкчылыгы болгон аудиттелчу жактарга;

- ошол аудитордук уюм уюмдаштыруучусу (катышуучусу), акци- 
онери болгон же ал жана аудиттелчу жактарга карата аудит жур
гузууден жана коштоочу кызматтарды керсетууден башка кандай
дыр бир мулктук кызыкчылыктары бар аудиттелчу жактарга;

- керсетулген аудиттелчу жактардын туунду уюмдарына, филиал- 
дарына жана екулчулуктеруне.

Аудитордук текшерууден мурдагы эки жыл бою юридикалык 
жана жеке жактарга бухгалтердик эсепти калыбына келтируу жана 
жургузуу, ошондой эле финансылык отчеттузуу боюнча кызмат кер- 
сетушкен жеке аудиторлор жана аудитордук уюмдар ал жактарга 
карата аудит жургузе алышпайт.

Аудит жургузуу жана аны коштоочу кызматтарды керсетуу учун 
(анын ичинде милдеттуу аудит жургузууде) акы телеенун тартиби, 
елчему жана формасы келишимдерде аныкталат жана аудиттелчу 
жактардын аудиттин натыйжасы менен чыгарылчу корутундулар- 
дын мазмунуна карата кандайдыр бир талаптарынын аткарылышы- 
на кез каранды болушу мумкун змее.

Бышыктоочу суроолор:

1. Аудитордук ишмердуулук жана аудиттин ортосунда айыр- 
мачылык барбы?

2. Аудиттин негизги турлеру кандай?
3. Ички аудит деген эмне?
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4. Кандай кызматтар коштоочу кызмат керсетуулер болуп саналат?
5. Аудиторлордун кесибин жана кесиптик ишмердуулугун 
мунездегуле?
6. Аудиторлордун кесиптик компетенциялары эмнеде?

7. Аудиторлордун кез карандысыздыгы эмнеде?
8. Текшеруу жургузууде аудитор кандай укукка ээ?
9 . Текшеруу жургузууде аудитор кандай милдеттерге ээ?
10. Текшеруу жургузууде аудиттелген тарап кандай укуктарга ээ?
11. Текшеруу жургузууде аудиттелген тарап кандай милдеттерге ээ?
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2 -Б 0 Л  YM . А У Д И Т О Р Д У К  И Ш М ЕР Д У У Л  Y K  Ж АН А АНЫ
женге салуу

2.1. Кыргыз Республикасында аудитордук ишмердуулукту
ченемдик женге салуу

Аудитордук текшеруунун жыйынтыгы кептеген экономикалык 
чечимдерди кабыл алуу учун негиз болуп саналат, ошондуктан ау
дит бардык елкелерде абдан катуу женге салынат. Мисалы.франци- 
яда бул процесске мамлекетаудиттин нормаларын, нормативдерин 
бекитуу, аудиторлорду жана аудитордук фирмаларды каттоонужур- 
гузуу жана алардын ишмердуулугун кеземелдее аркылуу кийлиги- 
шет. АКШда,Улуу Британияда процесс коомдук кесиптик аудитордук 
уюмдар тарабынан женге салынат.

КРда аудитордук ишмердуулук женунде мыйзамга ылайык ауди
тордук ишмердуулукту мамлекеттик женге салууну аткаруу бийлиги- 
нин атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жургузетжана мы- 
кты эл аралык практикага дал келет. Бугунку кунде КРда аудитордук 
ишмердуулукту женге салуучу ыйгарым укуктуу орган катары КРнын 
вкметуне караштуу Финансы рыногун женге салуу жана кеземелдее 
мамлекеттик кызматы (Мамфинкеземел) эсептелет. Ыйгарым укуктуу 
орган женунде жобо КРнын бкмету тарабынан бекитилет.

Ыйгарым укуктуу органдын негизги функциялары:

- КРнын вкметуне аудитордук ишмердуулуктун стандарттарын 
иштеп чыгууну уюштуруу жана бекитууге сунуштоо;

- КРда аудиторлорду аттестациялоо, окутуу жана квалификация- 
сын жогорулатуу, аудитордук ишмердуулукту лицензиялоо система- 
сын уюштуруу учун ченемдик-укуктук актыларды жарыялсо;

- аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун аудитордук 
ишмердуулуктун стандарттарын сактоосун кеземелдее;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга аудитордук укмдардын 
жана жеке аудиторлордун финансылык отчеттуулукту сунуштоосу- 
нун келемун аныктоо жанатартибин иштеп чыгуу;

- ыйгарым укуктуу орган бекиткен реестрлерди жургузу/ женун
де жобого ылайык аудитор, аудитордук уюмдар, жеке аудаторлор, 
кесиптик аудитордук бирикмелердин мамлекеттик реестрин жур- 
гузуу, о.э. бардык кызыктар тараптарга реестрде камтылган маалы- 
маттарды керсетуу.
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Аудитордук ишмердуулукту женге салуу жана енуктуруу максат- 
тарында Мамфинкеземел тарабынан теменкулер тузулген жана ер- 
кундетулуп жатат:

- ченемдик укуктук база;
- методикалык база,
0. 3. жургузулуп жатат:

- аудитордун квалификациялык сертификатын алууга укук берген 
квалификациялык экзамен (аттестация);
- аудитордук ишмердуулукту лицензиялоо;
- аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлордун аудитордук иштин 
стандарттарын сактоосун кеземелдее.

КРда аудит чейресундегу учурдагы негизги ченемдик укуктук ак- 
тыларга теменкулер кирет:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:

1. КРнын «Аудитордук иш женунде» мыйзамы- 30.07.2002-ж.. 
-№ 134; АЭАСтын талаптарына ылайык аудитордук ишмердуулукту 
жургузуунун укуктук негизин бекитет.

2. КРнын «Ишкердиктин субъекттерине текшеруулврду жур
гузуунун тартиби женунде» мыйзамы - 25.05.2007ж..- № 72.

3. КРнын «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат 
беруу тутуму женунде» мыйзамы-19.10.2.013-ж.-№  195

4. КРнын «Ички аудит женунде» мыйзамы-  26.01.2009-ж..-№ 25.
Кыргыз Республикасынын вкметунун токтомдору:

5. «Ишкердик субъекттерине текшеруу жургузуу тартиби женун
де» 2007-жылдын 6-ноябры № 533;

6. 2014-жылдын 31-мартындагы № 191, тактом менен бекитил- 
ген,2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында корпоративдик 
финансылык отчеттуулукту жана аудитти енуктуруунун стратегиясы;

7. 2014-жылдын 31-мартындагы № 191, тактом менен беки- 
тилген 2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында корпо
ративдик финансылык отчеттуулукту жана аудитти енуктуруунун 
стратегиясы;

8. Кыргыз Республикасындагы Ички аудиттин стандарттарын 
бекитуу женунде, 2014-жылдын 3-июнундагы, № 29С,
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9. Аудитордун квалификациялык сертификатын алууукугунатапап- 
керлерди аттестациялоо женунде жобо, 2011-жылдын 8-июлу, № 377;

10. Аудиторлордун квалификациями жогорулатуу женуздегу 
жобо, 2011-жылдын 8-июлу, № 377;

11. Кыргыз Республикасында аудиторлордун, аудитордук уюм- 
дардын, жеке аудиторлордун, кесиптик аудитордук бирикмелер- 
дин мамлекеттик реестрлерин жургузуутууралуу жобо, 2017-жыл- 
дын 1-августу, № 94-6;

12 . Ачык компанияларда милдеттуу аудит жургузууге коюпуучу 
талаптар женунде, 2015-жылдын 17-ноябры, № 776;

Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу финансы »ыно- 
гун тескее жана квзвмелдее мамлекеттик кызматынын токтсму

13. 2015-жылдын 19-августунда, № 1,токтом менен бекичзлген 
«Аудитордук уюмдун ишинин рейтингин баалоо женунде» жсбо.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тсктому

14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алыш- 
кан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тяшкы 
аудитине карата минималдуу талаптар женунде, 2017-жылдьн 15- 
июну, № 2017-П-12/25-2-(НПА);

15. КРда микрофинансылык уюмдардын сырткы аудитм ет- 
керууге минималдык талаптар женунде.

Коомдук компаниялардын милдеттуу текшеруусунв коюлгсн та
лаптар

КРнын «Баалуу кагаздардын рыногу женунде» мыйзагынын 
29-беренесине ылайык аудиторлордун квалификациясы жана та- 
жрыйбасына минималдык талаптарды бекитуу максатында коэмдук 
компанияларда милдеттуу аудитти жургузуу учун КР Экметунун 
2015-жылдын 17-ноябрындагы № 776 токтому менен аудиторюрго 
талаптар бекитилди.

Мамфинкеземел:
- жыл сайын токтомго тиркеме катары жарыяланган талагтарга 

жооп берген аудиторлордун (аудитордук уюмдардын) тизмеснн ка- 
лыптандырат;

- тузулген аудиторлордун (аудитордук уюмдардын) тиззесин 
Мамфинкеземелдун расмий сайтына жайгаштырат.
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Коомдук компаниялардын милдеттуу аудитин жургузуу учун ау
дитор акыркы 3 жылда Юдон кем змее уюмдарда ФОЭАСка ылайык 
тузулген финансылык отчеттуулуктун аудити тажрыйбасына ээ бо-
луусу керек.

Коомдук компаниялардын милдеттуу аудитин жургузуу учун 
аудитордук уюм жогорку талаптарга туура келген штатта 2ден кем 
iMec аудиторлору болуусу керек.

Аудитордук уюм бир коомдук компанияларда 5 жылдан ашык ка
тары менен милдеттуу аудитти еткере албайт.

Бугунку кунде Кыргыз Республикасынын Экономика жана фи
нансы министрлигине караштуу Финансы рыногун женге салуу 
жана кеземелдее мамлекеттик кызматы аудитордук ишти женге са
луу боюнча укуктук базаны жанылап, эксперттик талкуудан еткеруп, 
жогорку инстанцияларда каралып жатат.

Кесиптик бухгалтердик эсеп жана аудитордук бирикмелер ауди
тордук ишмердуулукту енуктурууде маанилуу ролду ойнойт. Алар 
мамлекеттик орган менен тыгыз кызматташат жана ез ишин коор- 
динациялайт, ошону менен республикада бухгалтердик эсеп жана 
аудит тутумун реформалоого чыныгы салымын кошот.

Ата мекендик бухгалтердик эсеп жана аудит тутумун мындан ары 
прогрессивдуу енуктуруу жана чыцдоо учун кесиптик ассоциация- 
лар бирдиктуу мамлекеттик саясаттын алкагында женге салуучу 
орган менен биргеликте иш алып барышы, ошондой эле жигердуу 
демилгелерди кетерушу керек.

КРда аудитти енуктуруунун негизги артыкчылыгы болуп 
2020-жылга чейин корпоративдик финансылык отчеттуулук жана 
аудит боюнча Стратегияны жана Иш-аракеттер планын ишке ашы- 
руу саналат.

Стратегиянын негизги максаты -  КРда корпоративдик финансы
лык отчеттуулукка ишенимди арттырууга жана анын сапатын жо- 
горулатууга багытталган корпоративдик финансылык отчеттуулукту 
жана аудитти женге салуу саясатын реформалоо жана жацыртуу.

Стратегиялык максатка жетуу теменку милдеттерди аткаруу ме
нен камсыздалат:

-укуктук базаны жацыртуу;

- инститтук потенциалды чыцдоо;
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- бухгалтерлердин жана аудиторлордун билимин еркундетуу;

- корпоративдик финансылык отчеттуулуктун коомдук реестрин тузуу;
- коомчулукка маалымдоо.

Мамфинкеземел “Аудитордук иш женунде” мыйзамга ылайык, ау- 
дитордун квалификациялык сертификатын алуу укугуна талапкер- 
лерди аттестациядан еткерет.

Мамфинкеземел теменкулерду кеземелдейт:

- аудитордук иш женунде отчеттордун негизинде экономикалык 
кеземел;

- планга ылайык текшеруу баракчаларын колдонуу менен план- 
дуу текшеруулерду жургузуу;

- кайрылуулардын жана даттануулардын негизинде пландан 
тышкары текшеруулерду жургузуу.

Квалификациялык сертификатты жокко чыгаруунун (жокко чы- 
гаруунун) негиздери жана тартиби

Аудитордун квалификациялык сертификатын жокко чыгаруу 
теменкудей негиздер болгондо гана жургузулет:

1) кубелендурууге уруксат алуу учун зарыл болгон жалган доку- 
менттерди колдонуу менен квалификациялык сертификатты алган- 
дыгы аныкталса;

2) аудиторду белгилуу кызматтарды ээлее же белгилуу бир иш 
менен алектенуу укугунан ажыратуу жазасын караган соттун екуму 
мыйзамдуу кучуне киргенде;

3) аудитор тарабынан аудиттин журушунде КРнын мыйзамда- 
рында же аудитордук стандарттарда белгиленген талаптарды (эки 
же андан кеп жолу) узгултуксуз бузуу фактысы аныкталга;

4) ушул аудитор кол койгон аудитордук корутундуну билип туруп 
жалган деп таануу женунде соттун чечими мыйзамдуу кучуне кир
генде;

5) аудитор мыйзамдын 7 жана 11-статьяларынын талаптарын ат- 
карба ганда.

Аудиторду квалификациялык сертификатынан ажыратуу (жокко 
чыгаруу) женунде чечим ыйгарым укуктуу орган тарабынан кабыл 
алынат. Аудиторду квалификациялык сертификатынан ажыратуу 
(жокко чыгаруу) женунде чечим гоктоосуз кучуне киретжана ыйга-
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рым укуктуу орган аныктаган жалпыга маалымдоо каражаттарына 
жарыяланууга тийиш.

Тийиштуу жуйелештурулген чечим менен квалификациялык 
сертификаты жокко чыгарылган аудитор бул чечим боюнча сотко 
даттанууга укуктуу. Аудиторду квалификациялык сертификаттан 
мыйзамсыз ажыратуу (жокко чыгаруу) деп таануу женунде соттун 
чечими мыйзамдуу кучуне кирген учурда, ыйгарым укуктуу орган 
керсетулген сотчечимин ушул берененин экинчи белугунде белги
ленген тартипте жарыялоого милдеттуу.

Эгерде соттун екумунде аудиторду белгилуу бир кызмат орун- 
дарын ээлее же белгилуу бир ишкердуулук жургузуу укугунан 
ажыратуу жазасын караган башкача меенет каралбаса, аудитор 
сертификаттоо графигине ылайык жалпы негизде кайрадан ква
лификациялык сертификат алуу учун арызды кабыл алган кунден 
тартып алты айдан эрте эмес алууга укуктуу. Аудитордун квалифи
кациялык сертификатынан ажыратуу (жокко чыгаруу) женунде че- 
чимдер.

Аудитор тарабынан аудиттин стандарттарын жана КРнын мый- 
замдарынын талаптарын бузуу фактыларын аныктоо ыйгарым укук
туу органдын езгече компетенциясына кирет.

Аудитордук корутундунун мазмуну жана сапаты боюнча соторган- 
дарында талаш-тартыштарды кароодо, аудитордун квалификация
лык сертификаты бар адистер гана эксперТтик корутундуну бере 
алышат.

- * * *
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2.2. Аудитордун билиминин жана компетенттуулугунун
натыйжасында кесиптик чечмелее

КРда аудитти реформалоо шартында, аудитти ченемдик женге са- 
луу менен катар, аудитордун кесиптик чечмелеесу женунде маселе 
келип чыгат, бул кесипкей аудитор ишкердик кырдаал женунде чын- 
чылдык менен айткан жана аны суреттее учун да, натыйжалуу башка- 
руу чечимдерин кабыл алууучун да пайдалуу пикир.Же болбосо.баш- 
кача айтканда, кесиптик чечмелее -  бул квалификациялоо методдору 
жана текшерилген уюм женунде ишенимдуу маалыматтарды ачып 
беруу, уюмдун финансылык абалы, финансылык натыйжалары жана 
алардын езгеруулеру женунде кесипкей аудитордун жуйелуу пикири.

Эреже боюнча, кесиптик чечмелеену пайдалануу аудитордук 
иштин бардык этаптарында болот: пландаштыруу, аудитордук да- 
лилдерди чогултуу жана баалоо, бухгалтердик (финансылык) отчет- 
туулуктун ишенимдуулугу женунде пикирин билдируу. Аудитордун 
ишинин салаты жана аудитордук корутундунун формасы аудитор
дун корутундусунун кесипкейлугуне байланыштуу болот.

Аудитордун кесиптик чечмелеесу анын билимине, квалификация- 
сына жана иш тажрыйбасына негизделет жана анын иш-аракетте- 
ринин тартибин бирдиктуу аныктоо мумкун болбогон шарттарда 
субъективдуу чечимдерди кабыл алууучун негиз болуп саналат.

Аудитордун кесиптик чечмелеесун калыптандыруу схемасы 
теменкуче: кесиптик ишмердуулукке байланыштуу маалыматтар ау- 
диторго келип тушет; езунун кесиптик милдеттерин аткаруу процес- 
синде иштетуунун натыйжасында, ал изилденип жаткан маалымат 
женунде чечимге айланат. Ошол эле учурда, маалымат агымына жана 
аудит процессине таасир этуучу мыйзамдар, эрежелер жана жоболор 
аудиттин натыйжасына -  кесиптик чечмелееге даты таасирин тийгизет.

Кесиптик ой жугуртуунун келему аудитордук стандарттарда аны- 
кталат жана аудитордук тобокелдиктин бар экендиги жана елчему 
женунде ой-пикирин билдирууге, текшерилген финансылык отчет- 
тогу бурмалоолордун маанисинин децгээлин, аудитордук процеду- 
ралардын санын жана мунезун аныктоого, аудитордук процессти 
документтештирууге жана маалыматты ачып беруунун езгечелук- 
теруне келип такалат.

Бухгалтердик эсеп чейресунде кесиптик чечмелеену колдонуу
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бухгалтердик эсептин эл аралык жана улуттук стандарттарында, ау
дит чейресунде -  аудиттин эл аралык жана федералдык стандартта
рында каралган. Кесиптик чечмелеену бухгалтердик эсепке алууда 
да, аудитте да колдонуунун чектери ченемдик укуктук актылар ме
нен белгиленбейт, бул алардын ички ченемдик документтеринде ке
сиптик чечмелеенун субъекттери тарабынан аныкталуусун билдирет.

Аудит жана бухгалтердик эсепте кесиптик чечмелеену колдонуу
нун езгечелуктеру 3-таблицада келтирилген.

3-таблица. Аудит чейресундегу кесиптик чечмелеенун 
мазмунун мунездее

Кесиптик чечмелеену мунездеечу 
белги

Тушунукту интерпретациялоо

1. Кесиптик чечмелеену негиздее 
учун негиз.
2. Колдонуу шарттары

Билими, квалификациясы.тажрыйбасы

Белгисиздик шарттарында, эрежелердин 
жана эрежелердин жоктугу, кошумча 
маалыматка муктаждык, стандарттуу 
эмес маселелерди чечуу, бирдиктуу 
талаптардын жоктугу

3. Калыптандырууга талаптар Тушунуктуулук, маанилуулук, 
ишенимдуулук, олуттуулук

4. Колдонуу чейресу Эсеп саясаты, анын элементтери 
езгерулмелуудукту, экономикалык 
шарттардын езгечелугун, мыйзамдык 
базанын жоктугун, келечектеги 
экономикалык натыйжаларды баалоону, 
конкреттууфактыларды жана окуяларды 
болжолдойт

5. Колдонуунун жыйынтыгы Бухгалтердик эсеп тутумун 
либералдаштыруу, бухгалтердик эсептин 
ченемдик укуктук базасын еркундетуу, 
колдонуудагы мыйзамдардагы карама- 
каршылыктарды жоюу

6. Колдонуунун чек арасы жана 
чектери

Чарба жургузуучу субьекттердин ички 
эрежелери менен аныкталат. Маалыматтын 
ишенимдуулугу ар дайым эле камсыздала 
бербейт, бурмалоо жана субъективдуу 
пикирлердин чыгышы мумкун

7. Кесиптик чечмелеену иш жузуне 
ашыруу

Бухгалтердик эсеп жана bjfefl-ордук иш- 
аракеттердин бардык баскычтарында
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2.3. Аудиттеги ишкердик иштин негизги укуктук формалары

Жогоруда белгиленгендей, жеке адамдар (аудиторлор) жана 
юридикалык жактар (аудитордук фирмалар) КРда аудитордук иш- 
мердуулук менен алектенууге укуктуу.

0з ишин ез алдынча жургузген аудиторлор юридикалык жакты 
тузбестен ишкер катары каттоодон етушу керек.

Аудитордук фирмалар аудитордук ишти жузеге ашыруу макса- 
тында тузулген уюм катары катталат. КРда аудитордук уюм, «Ауди
тордук иш женунде» мыйзамга ылайык, ачык акционердик коом- 
ду кошпогондо, чарбалык шериктештик жана коом турунде гана 
тузулушу мумкун.

Аудитордук ишмердуулук менен алектенууну каалаган адамдар- 
ды кубелендуруу

Аудитордук ишмердуулук менен алектенууну каалаган адамдар- 
ды (мындан ары -  арыз беруучулер) аттестациялоо алардын талап- 
тарын текшеруу максатында, андан кийин арыз ээлерине белги- 
ленген форма боюнча чексиз квалификациялык сертификат беруу 
менен жургузулет.

Теменку адамдар квалификациялык сертификат алууга укуктуу:
- квалификациялык сынактан ийгиликтуу еткен;
- жогорку билимдуу (экономика);

- экономикалык адистик боюнча уч жылдан кем эмес иштеген- 
дер;

- башка жогорку (экономикалык эмес) билимге ээ жана экономи
калык адистик боюнча жети жылдык тажрыйбасы бар;

-жалданма кылмыштар учун соттолбогондор;

- белгилуу бир кызматты ээлее же белгилуу бир иш менен алек- 
тенуу укугунан ажыратылбагандар.

КРда аудитордук ишти жургузууну каалаган жеке адамдарды, 
анын ичинде чет елкелук жарандарды аттестациядан еткеруу учун, 
ыйгарым укуктуу орган аттестациялык комиссияны тузет, анын 1/3 
белугу кесипкей аудитордук ассоциациялардын екулдерунвн туру- 
шу керек

Квалификациялык сертификатка ээ болгон ар бир аудитор ар 
бир календардык жыл ичинде, сертификат алган жылдан кийинки
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жылдан баштап, ыйгарым укуктуу орган бекиткен узгултуксуз билим 
беруу программалары боюнча окуудан етууге милдеттуу.

Квалификацияны жогорулатуу курсун аяктагандыгын тастыкта- 
ган документ аудитор тарабынан кийинки жылдын 1-февралынан 
кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

2.4 Аудиттин стандарттары

Аудиттин стандарттары деп аудит жана аудит менен байланышкан 
кызмат керсетуулердун сапатын кеземелдеенун, жузеге ашыруунун, 
каттоонун жол-жобосуна коюлуучу бирдиктууталаптар тушунулет.

Аудиттин эрежелери (стандарттары) ишкердуулук ишин женге 
салуучу инструменттердин бири. Аудиттин стандарттары -  аудитор- 
лорго текшерууну жургузуу боюнча аудитордук милдеттердин атка- 
рууга жардам беруучужалпы керсетмелер.

Аудитордук стандарттарды колдонуу аудитордук компанияларга 
теменкулерду жургузууге мумкундук берет:

- аудиттин стандарттарынын талаптарын толугу менен сактоого;
- аудиттин технологиясын жана уюштурулушун сарамжалдуу кылуу, 
айрым белумдерду текшеруу боюнча аудитордук иштин эмгек 
сыйымдуулугун темендетуу, аудиторлордун жана башка адистер- 
дин ишине кошумча кеземелду камсыз кылуу;
- аудиттин практикасына илимдин жетишкендиктерин жана жацы 
технологияларды киргизууге кемектешуу, кесиптин коомдук ка- 
дыр-баркын чыцдоо;
-аудитордук иштин жогорку сапатын камсыз кылуу жана аудиттин 
тобокелдигин азайтууга жардам беруу;
-аудитордун этикалык стандарттарына ылайык аудитордун кесип- 
кей журум-турумун деталдаштырууга.

Аудиттин стандарттары КРнын бкмету тарабынан бекитилет.

КРУБ тарабынан лицензияланган банктардын жана башка фи
нансы-кредит мекемелеринин аудити КРУБ тарабынан банктардын 
аудитин жургузуу учун белгиленген минималдуу талаптарга ылайык 
келиши керек, бул стандарттарга карты келбеши керек. Стандарттарга 
карты келген учурда,стандарттарда керсетулгенталаптар колдонулат.

Аудитор аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудит 
жургузушу керек.
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Бул стандарттарда негизги принциптер жана зарыл процедура- 
лар, ошондой эле тушундурмелер жана башка материалдар турун- 
дегу тиешелуу жетекчилик камтылган.

Аудиттин эл аралык стандарттары (АЭС) -  бирдиктуу талаптар- 
ды тузген документтер, ага ылайык аудиттин жана ага байланыштуу 
кызматтардын сапатынын тийиштуу децгээли камсыз кылынат.

АЭС -  бул документтердин жыйындысы, ага теменкулер кирет: 
кириш сез, Кесипкей бухгалтерлердин этикалык кодекси, термин- 
дердин глоссарийи жана 10 белумден турган аудиттин иш жузун- 
дегу эл аралык стандарттары.

АЭСтин 10 белумунде финансылык аудитти жургузуу учун талап 
кылынган негизги процедуралартактузулген:

1. Киришуу аспектилери.
2. Жоопкерчилик.

3. Пландоо.
4. Ички кеземел.

5. Аудитордук далилдер.
6 . Учунчу жактардын ишин колдонуу.

7. Аудиттин корутундулары жана отчетторду даярдоо.

8. Адистештирилген аймактар.

9 . Тектеш кызматтар.
10. Эл аралык аудитордук практика женунде жоболор.
АЭСти аудитордук иш-аракеттерде кантип колдонсо болот?

1) АЭС финансылык отчеттуулукту текшеруудэ, ошондой эле за
рыл болгон адаптациялоо жана башка байланышкан маалыматтар 
менен колдонулат;

2) АЭС негизги принциптерди, жол-жоболорду жана керсет- 
мелерду камтыйт. Бул принциптер жана жол-жоболор аларды кол- 
донууга багыт берген тушундурмо материалдарды эске алуу менен 
чечмелениши керек;

3) АЭС текшеруунун маанилуу аспектилерине гана тиешелуу.
АЭСти кабыл алуунун себептерине теменкулер кирет:
-финансылык отчеттуулуктун ачыктыгын жогорулатуу;

- инвестициялык жагымдуулукту еркундетуу;
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-дуйнелук капиталдык рынокторго интеграциялоо;

- корпоративдик башкаруунун сапатын жогорулатуу.
Кыргыз екмету КРдагы ички аудиттин стандарттарын бекитти. 

Стандарттар КРнын вкметунун 2014-жылдын 3-июнундагы № 296 
токтому менен бекитилген. Жалпысынан, стандарттардын тексти 
Ички аудиторлор институту тарабынан чыгарылган эл аралык ички 
аудит стандарттарына шайкеш келет.

КРда ички аудиттин стандарттары «Ички аудит женунде» КРнын 
мыйзамына ылайык иштелип чыккан.

Стандарттар министрликтердин, административдик ведомство- 
лордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жана мекемеле- 
ринин, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык 
тутумдун органдарынын, жергиликтуу ез алдынча башкаруу орган
дарынын, аларга баш ийген уюмдардын жана мамлекеттик ишкана- 
лардын ички аудиторлорунун ишине бирдиктуу талаптарды белги- 
лейт.

Ички аудиттин стандарттары:

1) Ички аудиттин сапаттык мунездемелерунун стандарты:

1000 -  максаты, ыйгарым укугу жана жоопкерчилиги;
Ички аудиттин максаттары, ыйгарым укуктары жана милдеттери 

ички аудиттин, этикалык стандарттардын жана ушул стандарттар
дын аныктамасына жооп берген ички аудит боюнча тузумдук белум 
женунде жободо аныкталууга тийиш.

1100 -  кез карандысыздык жана объективдуулук;
Ички аудит кезкарандысыз жана ички аудиторлор ез милдетте- 

рин аткарууда объективдуу болуш керек.
1200 -  компетенттуулук жана ишке болгон кесипкей мамиле;
Ички аудиторлор аудитордук келишимди кесипкейлук менен ат- 

карышы керек.
Ички аудиттин персоналы ички аудит функциясынын милдетте- 

рин жана милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон билимге жана 
кендумдерге ээ болушу керек.

1300 -  ички аудиттин сапатын жакшыртууга кепилдик беруучу 
программа. „ ^

Ички аудит кызматынын жетекчилиги (ИАКЖ) ички аудит
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ишинин бардык аспектилерин камтыган Программаны иштеп чы- 
гууга жана колдоого тийиш.

2) Ички аудит ишинин стандарты:

2000 -  ички аудитти башкаруу;
ИАКЖ тобокелдиктерди башкаруу жана кеземелдее процеду- 

раларынын натыйжалуулугун жогорулатуу учун объективдуу жана 
компетенттуу кепилдик беруу учун ички аудит функциясын натый- 
жалуу башкаруусу керек.

2100 -  ички аудиттин мацызы;
Ички аудит системалуу жана ырааттуу ыкманы колдонуп корпо- 

ративдик башкарууну,тобокелдиктерди башкаруу жана кеземелдее 
процесстерин еркундетуп, баалоо керек.

2200 -  аудитордуктапшырманы пландаштыруу;
Ички аудиторлор ар бир аудитордуктапшырманын планынтузуп, 

документтештириши керек, анын ичинде максаттар, келишимдин 
келему, убакыт жана ресурстарды белуштуруу камтылган.

2300 -  аудитордуктапшырманы аткаруу;
Ички аудиторлор келишимдин максаттарына жетуу учун же- 

тиштуу маалыматтарды чогултуп, талдап, баалап, документтешти- 
рип турушу керек.

2400 -  натыйжалары женунде маалымат беруу;
Ички аудиторлор келишимдин натыйжаларын алардын тийиштуу 

децгээлде каралышын камсыз кыла турган адамдарга билдириши 
керек. Жыйынтык отчеттору тапшырманын максаттарын, келемун 
жана мазмунун, ошондой эле тиешелуу корутундуларды, сунуштар- 
ды жана иш-аракеттердин пландарын аныктоону камтышы керек.

2500 -текшеруунун натыйжасында жургузулген иш-аракеттерге 
байкоо жургузуу;

ИАКЖ тапшырманы аткаруунун натыйжасында кабыл алынган 
ички аудит мекемесинин жетекчисинин иш-аракеттерин кеземел- 
дее тутумун иштеп чыгышы жана колдоосу керек.

2600 -  объекттин менеджери езуне алган тобокелдикти карап чы- 
гуу.

Эгерде ИАКЖнын пикири боюнча, ички аудит объектисинин же- 
текчиси тарабынан кабыл алынган калдык тобокелдик декгээли

46

уюм учун алгылыктуу боло албаса, анда ИАКЖ бул маселени ауди- 
тордук уюмдун жетекчиси менен талкуулашы керек. Эгерде калдык 
тобокелдиги женунде маселе чечилбей калса, анда ИАКЖ бул масе
лени Кецештин кароосуна жибериши керек.

Бышыктоочу суроолор:

1. Аудитордук ишмердуулукту женге салуучу кандай негизги 
мыйзамдык жана ченемдик актылар бар?

2 . Аудитордун кесиптик чечмелеесу деген эмне? Аны колдонуу- 
нун зарылдыгы жана шарттары кандай?

3. Аудитордун кесиптик чечмелеесуне карата талаптар, аны тузуу 
схемасы.

4. Аудитордук ишмердуулуктун эрежелерин (стандарттарын) ка
был алуутартиби кандай?

5. Аудит жургузуунун эрежелерине (стандарттарына) жалпы 
мунездеме берициз.

6. Аудиттин эл аралык стандарттарына жалпы мунездеме бе- 
рин,из.

7. Аудит стандарттарынын негизги максаттары жана принципте- 
ри кандай?

8. Аудитордук ишмердуулукту жургузген мамлекеттик органдын 
негизги функциялары кандай?

9. Аудитордук ишмердуулук боюнча кецештин негизги функция
лары кайсылар?

10. Аудитордук ишмердуулук менен алектенууну каалаган 
адамдарды кубелендуруу кандайча жургузулет?

11. Квалификациялык сертификаттан ажыратуунун (жокко чыга- 
руунун) негизи жана тартиби кандайча жургузулет?

12. Ички аудит стандарттарынын ролу кандай?
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З -Б в Л У М . А У Д И Т О Р Д У К  T E K li lE P Y Y H Y H  Б А Ш ТА П К Ы
СТА Д И Я СЫ

3.1. Аудитти жургузуунун шарттарын макулдашуу

Аудитти жургузууге макулдук женунде милдеттенме кат

Аудитор менен кардардын ортосундагы кандай гана болбосун 
мамилелерди тузуу сурамдардан жана келишим алдындагы кат 
алышуудан башталат.

Башкача айтканда, бир тарап ага белгилуу бир кызматтарды 
керсетууну суранат, ал эми экинчи тарап мындай кызматтарды кер- 
сетууден баш тартат же макул болот. Ошол эле учурда АЭС № 210 
«Аудитордук тапшырмалардын шарттары» аудитордук текшерууге 
макулдук беруу женунде милдеттенме катты жана аудитордук кыз- 
мат керсетууге келишим тузууде методикалык жардам керсетет.

Аудитордук текшерууну жургузуу боюнча уюмдардын сунушта- 
рын теменку формада толтуруу сунушталат:

Мисал:

№_____________  Аудитордук уюмдун жетекчиси

(жеке аудитор)

«__»______________ 20___ жыл.

Бардык олуттуу аспектилерде финансылык отчеттуулуктун

ишенимдуулугун аныктоо учун Сизден __________ 200_ ж.

Аудитордук текшеруу жургузууну суранам

(Уюмдун аталышы)

Эгерде маселе он жагына чечилсе, анда биздин дарекке келишим 

женетуп коюнуз.

Кардардын жетекчиси ________________________________

Ф.А.А.

Мындай сунушту алгандан кийин, аудитор сунушталган ишти ат- 
каруу мумкунчулугун баалайт. Кардардын уюму менен алдын-ала
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пландаштырууну жана таанышууну жургузет. Бул процедура ауди- 
торго алдыдагы иштин келемун аныктоого, болжолдуу турде алар- 
дын баасын эсептееге жана милдеттенме-катты ишкердуулукке 
жана конкреттуу кылууга мумкундук берет. Аудитор потенциалдуу 
кардар женунде объективдуу маалыматтарды чогултушу керек.

Жаны аудиттелуучу жак менен иштеену баштоо женунде чечим 
кабыл алууда теменкулерду билуу керек:

- потенциалдуу кардардын салык органдары, банктар, камсыздан- 
дыруу компаниялары, акционерлери жана анын отчеттуулугунун 
башка колдонуучулары менен болгон мамилесинин мунезу;
- аудиттелген жактын аудитордун кызматын издееге турткен се- 
бептер (айрыкча, демилгелуу аудит учурунда);
- потенциалдуу кардарды аудиторду алмаштырууга турткен себеп- 
тер, эгерде бул факт орун алса;
- бухгалтердик эсептин жол-жоболорун, финансылык отчетторду 
тузууну, КРнын экономикалык мыйзамдарын финансылык-чар- 
балык ишти жузеге ашырууда мыйзам бузуулардын келему жана 
мунезу, салык органдарынын мурунку текшеруулеру жана тек- 
шеруулеру менен аныкталган ички кеземел тутумун уюштурууда- 
гы кемчиликтер;
- аудит объектинин ишинин турлеру жана алар учун лицензиялар- 
дын болушу, эгерде алардын ар бири милДеттуу турде лицензия- 
лануугатийиш болсо;
-текшеруу учун талап кылынган бардык документтердин -  баштап- 
кы документтердин, аналитикалык жана синтетикалык эсепке 
алуунун реестрлеринин, бардык филиалдар жана белумдер учун 
финансылык отчеттуулуктун, ошондой эле иштин бардык тур- 
лерунун болушу;
- отчеттук мезгил ичинде аудит жургузуу пландаштырылып жат- 
са даты, чарба жургузуучу субъекттин, башкы бухгалтердин жана 
башка персоналдын жетекчилигинде езгеруулер болгонбу;
- компания жакынкы аралыкта ендуруштун (жумуштардын, кызмат 
керсетуулердун) келемун бир кыйла кыскартууну, банкрот деп жа- 
рыялоону, жоюуну пландап жатабы?

Эгерде аткарылган иштин натыйжалары бул кардар менен 
иштееде аудитордун кесипкей аудитордук тобокелдиги ете жогору
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болуп калса жана текшеруу кеп убакытты талап кылса, аудитордук 
келишим тузулбейт.

Эгерде аудитор бул текшерилуучу субъектке аудит жургузууну 
чечсе, анда ал потенциалдуу кардарга аудитордук текшерууге ма- 
кулдук беруу женунде кат женетет.

Бул каттын максаты аудитордук уюмдун жана экономикалык 
субъекттин аудит жургузуу женунде келишим тузуу баскычындагы 
негизги милдеттенмелерин белгилее болушу керек.

Алдыдагы келишимдин шарттарын туура тушунуу учун милдет- 
тенме кат аудиттелген жактын жетекчилигине женетулет.

Милдеттенме каттарынын формасы жана мазмуну ар бир кар
дарга жараша езгерулушу мумкун, бирок аларга теменкулер кирет:

- аудитордук текшеруунун шарттары;
-аудитордун милдеттенмелери;
-аудиттелген жактын милдеттенмелери;
-аудитордуктекшеруунун объектиси жана максаты;

- филиалдарды, белумдерду аудитордук текшеруунун зарылдыгы 
(же алардын жоктугу);

- анын негизинде текшеруу жургузулуп жаткан мыйзам актылары 
женунде маалымат.

Аудитордун милдеттенмелерине аудиттин натыйжалары, ауди
тордун жоопкерчилиги, коммерциялык сырды сактоо, аудитордун 
олуттуутак эместиктерди жана каталарды таппашы мумкун болгон 
тобокелдиги женунде маалыматтар камтылышы керек.

Аудитордук уюмдун милдеттенмелерине аудитордук текшеруу
ге берилген документтердин жана маалыматтардын толуктугу жана 
ишенимдуулугу, аудиторлордун документтерге эркин жеткилик- 
туулугун камсыз кылуу, ез ара карыздын келемун тастыктоо масе- 
леси боюнча контрагенттерге суроо-талаптардын мумкун болуусу 
камтылышы керек. Ошондой эле отчеттуулуктун ишенимдуулугу 
женунде объективдуу пикирди езгертуу учун аудиторлорго ар кан- 
дай формада кысым керсеткендугу учун жоопкерчилик кантылат.

Аудиттелген жактын етунучу боюнча же анын каалоосу боюнча 
аудитор милдеттенме катка анын ишине байланыштуу башка маа- 
лыматтарды кошо алат.
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Мисалы: керсетулген кызматтар, персоналдын квалификациясы, 
кардарлар, кыргыз жана эл аралык аудитордук уюмдарга мучелук 
женунде маалымат;

-аудиттин болжолдуу планы жана аудитордук топтун курамы;

- керсетулген кызматтарга акы телее шарттары;
-кез карандысыз эксперттердин кызматын пайдалануу боюнча сунуш; 
-аудитордун жоопкерчилигинин негизги чектеелерунун сурет- 
телушу;
- келишимдик мамилелерди андан ары енуктуруу боюнча сунуш ж.б.

Ушул колдонмодо керсетулген бардык талаптарды эске алган
милдеттенме каттын улгусу 1-тиркемеде келтирилген.

Кайталанма аудиттер

Кайра-кайра жургузулуп жаткан текшеруулерде, аудитор жаг- 
дайлар келишимдин шарттарын кайра карап чыгууга негиз береби 
же жокпу, кардарга келишимдин шарттарын эскертип туруу керекпи 
деп ойлонушу керек.

Аудитор ар бир жолу жан,ы келишим катын жазбоону чечиши 
мумкун. Бирок, теменкудей жагдайлар жацы кат жазууну сунуш 
кылышы мумкун:

- кардардын аудиттин максатын жана келемун туура эмес тушун- 
гендугун керсеткен ар кандай белги;
-тапшырманын бардык ондолгон же атайын шарттары;
- жогорку башкаруунун, директорлор кецешинин курамындагы 
акыркы езгеруулер же менчик тузумундегу езгеруулер;
- кардардын ишинин мунезунде же чейресунде олуттуу ез- 
геруулер;
- мыйзамдык талаптар.

Аудитордук кызматтарды керсетуу боюнча келишим

Келишимде кекири баяндоо сунушталат:
-аудитти жургузуу тартиби;

- корутунду беруу;
- аудитордук процессте тараптардын укуктары жана милдеттери; 
-аудитордун жана кардардын жоопкерчилиги;
-аудитор келишим боюнча кызмат керсетуунуулантуудан баш тар-
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тышы мумкун болгон жагдайлар;
- купуялуулук;
- эсептеелердун тартиби.

2-тиркемеде милдеттуу аудит жургузуу учурунда аудитордук кы
змат керсетууге келишимдин мумкун болгон варианты келтирилген.

Эгерде аудитордон келишимди аткаруудан мурун келишимдин 
шарттарын ылдыйкы дендзэлдеги ишенимди камсыз кылуучу шарт- 
тарга езгертууну суранышса, анда аудитор взгеруунун ылайыктуу- 
лугун карап чыгышы керек.

Эгерде келишимдин шарттары езгерулсе, аудитор менен кардар 
жан,ы шарттар боюнча макулдашышы керек.

Аудитор келишимдин шарттарын езгертууге макул болбошу ке
рек, эгерде бул учун жуйелуу негиздер болбосо.

Мисалы, аудитор дебитордук карыз учун жетиштуу жанатиешелуу 
аудитордук далилдерди ала албаса жана кардар квалификациялуу 
пикирден же баш тартуудан качуу учун текшеруу келишимин кайра 
карап чыгууну суранса, аудитордук келишимди мисалга алса болот.

Эгерде аудитор келишимдин езгерушуне макул боло албаса 
жана баштапкы келишим боюнча иш алып барууга уруксат берил- 
бесе, анда аудитор келишимден баш тартуусу керек же аудитордун 
башка тараптарга, мисалы директорлор кен,ешине же акционерлер- 
ге отчет беруусун талап кылган келишимдик же башка милдеттен- 
мелер бар же жок экендигин карап чыгышы керек, баш тартууга се- 
беп болгон жагдайлар женунде.

3.2. Аудитордук кызматтын баасын баалоо

Аудитордук келишимди тузууде маанилуу жагдай -  бул аудитор
дук кызматтардын наркын баалоо. Кызмат кврсвтуулердун баасын 
темендетпеегв же жогору баалабоого аракет кылуу керек, анткени 
алардын экее тек экономикалык субъектке терс таасирин тийгизет, 
айрыкча, эгер ал биринчи кезекте ушул аудитордук компанияга тие- 
шелуу болсо.

КРда акырындык менен аудитордук кызмат кврсвтуулердун 
рыногу пайда болууда, анын таасири астында ушул кызматтардын 
тарифтери жвнге салынат.

Азыркы учурда, КРда аудит кызматтары учун темвнкудвй
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твлее формалары бар: бир жолку, убакыттык, жумушка карап акы 
телее, айкалышкан телем.

Бир жолку акы теленгвн учурда, жумуштун наркы алдын ала аны- 
кталат жана ал башталганга чейин аудитордук текшеруу келиши- 
минде белгиленет.

Айрым аудитордук компаниялар кардардын финансылык мум
кун чулукте рун в жараша, же, мисалы, болжолдуу аудитордук уюмдун 
башкы бухгалтеринин жылдык эмгек акысынын влчемунв жараша, 
аны ез алдынча аныкташат. Бирок квптегвн эта мекендик фирмалар 
теменкулерду жасашат: белгилуу бир акы твлее менен, келишим 
тузууден мурун кардарга аудитор женетулет, ал кардардын иш- 
мердуулугунун взгвчелуктеру менен таанышып, болжолдуу ауди
тордук тобокелдикке жана иштин болжолдуу эмгек сыйымдуулугуна 
баа берет. Андан кийин аудитордук фирма иштин жалпы баасын 
аныктайтжана кардар менен келишим тузет.

Убакыттык эмгек акы бардык влквлврдв аудитордук кызматтар 
рыногунда кецири жайылган. Эгерде кутулбвген жагдайлардын 
пайда болушу эмгек сыйымдуулугун жогорулатса, демек, жаш курак 
иштин баасы даты бар.

Убакыттык эмгек акы аудитордун ишинин бир саатына (кунунв) 
кеткен чыгымдардын баасына негизделет. Бул нарк ошондой эле ау
дитордун квалификациясына жараша болот.

Жумушка карап акы твлее, эреже боюнча, бухгалтердик эсепти 
калыбына келтирууде колдонулат. Эсептее аудитор тарабынан атка- 
рылган бир операциянын баасын же отчеттордогу бир керсвткучтун 
баасын аныктоого негизделген, аудитор тарабынан калыбына кел
тирилген. Жыйынтыгына жараша телееде, аудитор керсетулген кыз
мат учун алдын ала белгиленген суммадан баш тартатжана кардар 
учун унемдвлген финансылык ресурстардын улушу катары твлвмду 
аныктайт.

Унемдввнун белгилуу бир пайызы белгиленет.
Айкалышкан телем -  бул керсетулген телем формаларынын ар 

кандай айкалыштары. Мисалы, келишим кызматтын (аккорддун) 
жалпы баасын жана унемдввнун белгилуу бир пайызын же кутулбе- 
ген жагдайлар учун резервди ж.б. аныктайт.
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Бышыктоочу суроолор:

1. Аудитор текшерилген жактын иш-аракеттерин эмне y 4Yh 
тушунушу керек?

2. Аудиттелген жактын ишмердуулугун тушунуу учун аудитор 
кандай маалыматтарды чогултат?

3. Аудиттелген жактын ишмердуулугун тушунуу учун зарыл бол- 
гон кандай тышкы маалымат керек?

3. Аудиттелген жактын ишмердуулугун тушунуу учун зарыл бол- 
гон кандай ички маалымат керек?

5. Аудитордук текшерууну жургузуунун шарттарын макулдашуу 
боюнча кандай иштер журет?

6. Аудитордук текшерууну жургузууде келишимде кандай масе- 
лелер чагылдырылат?

7. Аудитордук текшерууну жургузуунун келишиминде кандай ау
дитордук чектоелер чагылдырылган?

8. Аудитордук текшерууну жургузуунун келишиминде маа- 
нилуулуктун елчемун чагылдыруу зарылбы?

9. Аудитордук кызматтардын наркы кандайча бааланат?
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4 -Б 0 Л У М . А У Д И Т О Р Д У К  Т Е К Ш Е Р У У Н У  
П Л А Н Д А Ш Т Ы Р У У

4.1. Аудит жургузулуучу субъекттинин абалына алдын ала
экспертиза жургузуу жана алдын ала пландаштыруу

Аудит жургузуу учун келишим тузууден мурун, аудиторлор тек- 
шерилуучу субъекттинин ишмердуулугу менен таанышып, анын 
бардык езгочелуктерун белгилеши керек.

Бул багыттагы иштердин тизмеси ички аудит стандарты менен 
аныкталат. Алдын ала экспертизанын этабында аудитордук долбоор- 
ду ишке ашыруу учун талап кылынган эмгек чыгымдары эсептелет 
жана аудиторлор тобунун курамы алдын ала саны, квалификация 
децгээли, иш тажрыйбасы жана адистиги боюнча аныкталат.

Аудиттин башталышында аудиторлор аудитти алдын ала план
даштыруу жана бухгалтердик отчеттуулуктун айрым статьяларын 
жана чарбалык кыймылдардын топторун текшеруу учун аудитордук 
программаларын иштеп чыгуу учун бир катар зарыл жумуштарды 
аткарышат. Бул иш, этап айтканда, документтерди алуу учун стан- 
дарттык суранычты, маанилуулуктун денгээлин эсептеену, текше- 
рилуучу субъекттин ишмердуулугунун суроттемесун камтыйт.

Документтер учун стандарттык суроо-талап. Аудитордук ком
пания, эреже катары, аудитти уюштуруунун баштапкы этабында 
аудитордун атайын иш-аракеттерин караган ички стандартка ээ. 
Адатта, аудиторлор аудит жургузулуучу субъекттин жетекчилиги- 
не кат женетушет, анда алар аудитти жургузууге даярдыгы, ауди
тордук топтун мучелеруне уруксат кагаздарын беруу, аларды жай 
жана шаймандар менен камсыз кылуу (телефон, принтер, кечурме 
аппараттарга кируу ж.б.) женунде билдиришет жана ошондой эле 
текшеруу учун берилиши керек болгон негизги документтердин 
тизмесин керсетушет. Документтердин тизмеси тузден туз текшеруу 
учурунда такталышы жана толук керсетулушу мумкун.

Маанилуулук децгээлин эсептее. Маанилуулук денгээлин эсептее 
учун ар кандай ыкмаларды колдонсо болот. Конкреттуу эсептее мето- 
дикасы аудитордук уюмтарабынан езунун каалоосу боюнчатандалат.

Аудит жургузулуучу субъекттин иш-аракетин суреттее эркин 
текст турунде жана таблица турунде жургузулет.
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4.2. Аудитти пландаштыруу

«Пландаштыруу» -  бул аудиттин кутулуучу мунезуне, убактысы- 
на жана келемуне карата жалпы стратегияны жана деталдуу мами- 
лени иштеп чыгуудегенди билдирет.

№ 300 АЭС «Пландаштыруу» финансылык отчеттуулуктун ауди- 
тин пландаштыруу боюнча керсетмелерду берет.

Пландаштыруу аудиттин баштапкы этабы болуп саналат жана 
аудиттин кутулуучу келемун, графигин жана убактысын керсетуу 
менен, ошондой эле кардардын финансылык отчеттуулугу женунде 
объективдуу жана негиздуу корутундуларды тузуу учун зарыл бол- 
гон аудитордук процедуралардын келемун, турлерун жана ыраат- 
туулугун аныктаган аудиттин жалпы планын иштеп чыгуудан турат.

Пландаштыруу кардардын ишмердуулугун терен, изилдеену, бух- 
галтердик эсеп жана отчеттуулуктагы олуттуу бурмалоолордун ык- 
тымалдыгын баалоо жана аудитти натыйжалуу жургузууну уюшту- 
рууну билдирет.

Пландаштыруу процесси теменкулерду камтыйт:
- уйренуу стадиясы -  кардар женунде негизги маалыматты, анын 
ичинде кардардын ишинин езгечелуктерубашкаруучейресу кардар 
колдонгон компьютердик жабдуулар, акыркы текшерууден кийинки 
езгеруулер жана маанилуу багыттар женунде маалымат алуу; 
-баалоо стадиясы -  маанилуу децгээлин аныктоо жана кардардын 
финансылык отчеттуулугунда олуттуу бурмалоолор болушу мум- 
кун жана алар аныкталбай калуу тобокелин баалоо;
- механикалык стадия -  ушул этапта аудиторлордун ишин уюшту- 
руу маселелери чечилет, анын ичинде аудиттин программаларын 
даярдоо,текшеруу учурунда милдеттерди белуштуруу ж.б.

Уйренуу стадиясы аудиттин актуалдуу багыттарын аныктайтжана 
ички кеземел тутумунун натыйжалуулугун баалайт.

Баалоо стадиясында маанилуулуктун алгылыктуу децгээли бел- 
гиленет, аудитордук тобокелдик изилденет жана бааланат.

Маанилуулук ден,гээли кардардын бардык финансылык отчетто- 
ру учун бекитилген методологияга ылайык аныкталат.

Аудитордук тобокелдик -  текшерилген субъекттин финансылык 
отчетунда алардын аныктыгы тастыкталгандан кийин аныкталбаган
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олуттуу каталар жана/же бурмалоолор болушу мумкун экендиги же 
чындыгында финансылык отчетто мындай бурмалоолор болбогон- 
до, алар олуттуу бурмалоолорду камтыгандыгы таанылат.

Аудитордук тобокелдик уч компоненттен турат:

а) мунездуу тобокелдик;
б) кеземел каражатынын тобокелдиги;

в) табылбоо тобокелдиги.
Тобокелдикти баалоодо уч градация бар:

а) бийиктик;
б) орто;
в) темен.

Аудитти пландаштырууда, иштин уч негизги этабы бар:

-алдын ала пландаштыруу;
-аудиттин жалпы планын даярдоо жана тузуу;
-аудиттин программасын даярдоо жана тузуу 

Алдын ала пландаштыруу

Алдын ала пландаштыруу аудитордук келишим тузууден мурун 
кардар менен таанышуу этабында жургузулет. Алдын ала план
даштыруу те мен куле рден турат:

-кардардын финансылык-чарбалык ишмердуулугу менен жалпы 
таанышуу;
- аудитордук текшеруу учун адистердин курамын аныктоо;
- аудитордук текшерууге кеткен жалпы убакытты аныктоо.

Пландаштырууга чейинки этап III-D формасында «Алдын ала
пландаштыруу баракчасы» иш кагазында документтештирилет.

Аудиттин жалпы планын даярдоо жана тузуу
Аудиттин жалпы планы аудиттин келемун, методдорун жана 

меенеттерун, анын ичинде жетекчиликке жазуу жузунде маалымат 
(отчет) жана аудитордук корутундуну даярдоону аныктайт.

Аудиттин жалпы планын даярдоо Ill-А «Аудитти пландаштыруу- 
нун маалыматтары» жана III-J «Аудиттин жалпы планы» формала- 
рында жол-жоболоштурулган.

Аудиттин жалпы планын тузуу теменкулорден тура,:
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- кардардын иши жана анын уюштуруу тузуму женунде толук маа- 
лымат алуу;

-кардардын бухгалтердик эсеп тутумун жана ал колдонгон ком- 
пьютердик программаларды изилдее;
-ички кеземел тутумунун ишенимдуулук даражасын изилдее жана 
баалоо;
-аудиттин стратегиясын аныктоо;
-аудиттин актуалдуу чейрелерун жана маселелерин аныктоо; 
-текшеруунун объектисине мунездуу болгон ички ишенимдуулук- 
ту зеке алуу жана ички ишенимдуулукту баалоо;
-маныздуулуктун жана тактыктын децгээлин аныктоо;

- компьютердик маалыматтарды иштеп чыгуу каражаттарын ауди- 
тордук максатта пайдалануу мумкунчулугун аныктоо;
-чечмелеп чыгууга жанатушундурууге муктаж болгон статьялардын 
аныктамалары жана финансылык отчеттуулуктун керсеткучтеру;
- аудиттин убактысы жана графиги, ошондой эле аудитордук отчет- 
ту тузуу учун тузден туз талап кылынбаган жол-жоболор боюнча 
кардардын каалоолорун тактоо;
- аудитке ар кандай тармактардагы адистерди жана эксперттерди 
тартуу зарылчылыгын аныктоо, ошондой эле ички аудитти колдо- 
нуу мумкунчулугун аныктоо.

Кардар женунде маалыматтар, анын ишинин езгечелуктеру, кол- 
донулган компьютердик жабдуулар жана программалар, бухгал
тердик эсеп жана ички кеземел тутуму женунде маалыматтар, же 
«Аудитти пландаштыруу женунде маалыматтар» Ill-А формасынын 
«Кардар женунде маалымат» белумунде же формаларда документ- 
тештирилген:

-Ill-С «Кардардын ишмердуулугу женунде маалымат»;
-Ill-Е «Бухгалтердик эсеп тутумунун суреттелушу»;
-III-F «Бухгалтердик эсеп тутумун езгертуу боюнча текшеруу ба- 

ракчасы»;

-III-G «Ички кеземелдун суреттелушу»;
-IM-H «Кеземел чейресунун ишенимдуулук даражасын баалоо»; 
-ИМ «Колдонулган компьютердик программалар женунде маа

лыматтар».
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Кардар женунде маалыматты изилдеенун натыйжалары боюнча 
аудиттин стратегиясы иштелип чыгат-так эмнени жана кандайчатек
шеруу керек. Аудит жургузуу учун маанилуу болгон багыттар, ошон
дой эле бухгалтердик эсеп, кардар учун жеткиликтуу эмес болгон 
кыймылдар же баштапкы таасир боюнча, аудит учун анчалык деле 
маанилуу эмес (маанилуу эмес) болуп керунет жана текшерилбейт.

Маанилуу багыттар боюнча аларды текшеруунун ыкмалары аны- 
кталат: кайсы учурларда аудитордук жол-жоболорду ман,ызы боюн
ча жургузуу керек жана кайсылары (деталдуутесттер.аналитикалык 
же бири-бирине дал келген жол-жоболор); кандай учурларда ички 
кеземелдерге таянуу жана башкаруу элементтерин сыноо еткеруу 
керек; бул жерде кылдат текшеруу керек жана аудитордук тандоо 
менен гана чектелип калса болот.

Текшеруу учун маанилуу болгон тармактарга, биринчи ке- 
зекте, бухгалтердик эсеп боюнча баланстардын (калдыктардын) 
жана жугуртулуштердун наркы тандалган материалдык децгээлге 
салыштырмалуу кыйла маанилуу болгон тармактар кирет.

Аудит жургузуу учун анча маанилуу эмес (олуттуу эмес) чей- 
релерге, кардар жок болгон же ето эле аз келемдегу кыймылдар, 
ошондой эле бухгалтердик эсеп боюнча сальдо (баланс) жана жу- 
гуртуу суммасы тандалганга салыштырмалуу эц аз мааниге ээ бол
гон кыймылдар кириши мумкун.

Иштелип чыккан аудитордук стратегия Ш-Аформасындагы «Кар
дар женунде маалымат» белумунун тиешелуу талаасында доку- 
менттештирилген.

Ill-А формасындагы «Акыркы аудиттен кийинки езгеруулер» 
белуму кардардын ишиндеги бухгалтердик эсепке жана отчеттуу- 
лукка таасир этиши мумкун болгон уюштуруучулук, ендуруштук 
жана башка езгеруулерду чагылдырышы керек.

Ill-А формасындагы «Критикалык багыттар» белумунде бухгал
тердик эсептин кардардагы болгон езгеруулерге же тышкы женге 
салуулардагы езгеруулерге байланыштуу кенул буруу керек бол
гон тармактары (маселелери, аспектилери) аныкталат. Ошондой 
эле акыркы текшерууден кийин болгон езгеруулерге байланыштуу 
аудиттин ыкмалары менен методдорунун езгерушу мумкун экен- 
диги белгиленет. Мисалы, ендуруштун жаны технологияларын кир- 
гизуу чыгымдарды тузуу ыкмаларын текшерууну талап кылат; ички

59



кеземелдун жаны иш-чараларын киргизуу, алардын ишенимдуулу- 
гунун жогорку децгээлин болжолдоп, стратегияны езгертуу жолу 
менен аудиттин убактысын жана чыгымдарын кыскартууга мум- 
кундук берет (материалдык аудитордук процедуралардын ордуна 
кеземелдее тесттерин колдонуу); отчеттуулукта ар кандай кыймыл- 
дарды жургузуу же маалыматтарды ачыкка чыгаруу процедурасы- 
нын езгерушу эсепке алуунун жана отчеттуулуктагы маалыматтар- 
дын туура керсетулушун текшеруунуталап кылат.

Ill-А формасындагы «Баланстык статьяларды жана финансылык 
отчеттуулуктун керсеткучтерун талдоо» белумунде баланстык ста- 
тьялар жана отчеттуулуктун керсеткучтеру аныкталат, аудит жур- 
гузулгендо алардын курамы, структурасыталдануугатийиш, алардын 
еткен мезгилге салыштырмалуу езгеруусунетаасир эткен факторлор 
аныкталат жана бааланат, же пландаштырылган денгээл менен ж.б.

Аудит жургузуу учун маанилуу болгон багыттар боюнча план
даштырылган иштин турлеру (текшеруунун техникасы жана ыкма- 
лары), алардын аткарылыш меенету жана аткаруучулары «Аудиттин 
жалпы планы» III-J формасында документтештирилген.

Аудит программаларын даярдоо жана иштеп чыгуу
Аудит программасын даярдоо жалпы аудитордук пландын неги- 

зинде жургузулет жана аудитордук планды ишке ашыруу учун за
рыл болгон аудитордук процедуралардын мазмунунун толук тизме- 
си болуп саналат.

Аудит процедурасынын программалары маани-мацызында ау- 
диторлор жана улук аудиторлор тарабынан ар бир аудит жургузуу 
чейресу боюнча иштелип чыгат жана «Аудит программасы» VI-A 
формаларында тастыкталат.

Vl-А формалары керектуу нускада кечурулуп, алар жайгашкан 
V белумдун белумчесунун номерине ылайык жогорку он, бурчунда 
номерленет.

Кеземелдоечу тесттер аудиттин менеджери тарабынан текше- 
рилуучу айрым пункттар боюнча текшерилген кеземелдее учун 
даярдалат жана V l-В формасында, ички кеземелдерду карап чыгуу 
менен таризделет.

Vl-В формалары керектуу нускада кечурулуп чыгарылат жана 
алар жайгашкан V белумдун белумчесунун номерине ылайык, жо
горку оц бурчунда номерленет.
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Аналитикалык процедуралар аудит программасына киргизил- 
генде, алардын аткарылышы жана натыйжалары «бркундетулген 
аналитикалык процедураларды документтештируу» V l-Е форма
сында документтештирилет.

Корутунду жоболор
Аудитти пландаштыруу процессинин аягында, 111-Ажана III-J фор

малары жана Vl-А жана Vl-В формалары текшерилет жана аудитор
дук текшеруунун жетекчиси тарабынан кол коюлат.

Аудиттин журушунде башкы пландын айрым жоболорун кайра 
карап чыгуу учун негиздер болушу мумкун. Планга киргизилген ез- 
гертуулер, ошондой эле езгеруулердун себептери жумушчу доку- 
менттерде таризделет жана ll i-Ажана III-J формалары ушул жумуш
чу до куме нттерге шилтеме беришет.

Аудиттин шарттарынын езгерушуне жана текшеруу жол-жобо- 
лорунун натыйжаларына жараша, аудит программасы кайра кара- 
лышы мумкун. взгертуулердун себептери жана натыйжалары жу
мушчу документтерде чагылдырылат.

4.3. Аудиттеги маанилуулук

Маанилуулук -  эгерде четке кагуу же бурмалоо колдонуучулар- 
дын финансылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынган эко- 
номикалык чечимдерине таасир этиши мумкун болсо, маалымат 
олуттуудеп эсептелет. Маанилуулук нерсенин чондугуна же ката ке- 
тирилгендиктен, туура эмес же бурмаланган конкреттуу шарттарда 
бааланат. Ошентип, маанилуулук босогону же таяныч пунктун аны- 
ктайт жана пайдалуу болушу учун маалыматтын негизги сапаттык 
мунездемесу эмес.

Туура эмес маалымат -  каталардан же алдамчылыктан келип чы- 
гуучу финансылык маалыматтын жалгандыгы.

Катачылык -  бул финансылык отчеттуулукту тузууде байкалба- 
ган ката.

Финансылык отчеттуулуктун аудитинин максаты -  аудиторго 
финансылык отчеттуулуктун, бардык олуттуу аспектилерде, белги- 
ленген финансылык отчеттуулуктун алкагына ылайык тузулгендугу 
женунде ой-пикирин билдирууге мумкунчулук беруу. Материал
дык баалуулуктарды баалоо кесипкейлердун чечими менен байла- 
ныштуу (АЭС 320нын 4-пункту).
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Эреже боюнча, финансылык отчеттуулуктун потенциалдуу кол- 
донуучуларынын кызыкчылыктары ар башка жана натыйжада 
колдонуучулар тарабынан маалыматтын маанилуулугу ар кандай 
критерийлердин негизинде бааланат. Мисалы, акционер учун отчет- 
туулукта чагылдырылган эк маанилуу керсеткуч пайда болот, антке- 
ни дивиденддердин влчему жана теленушу женундв чечим андан 
кез каранды.

Потенциалдуу инвестор учун азыркы учурда жана жакынкы ке- 
лечекте экономикалык субъект ез ишин жургузушу маанилуу жана 
анын финансылык абалы банкроттук белгилерин керсетпейт. Ошен- 
тип, аудитор аудитти анын жыйынтыгы отчеттордун бардык кызы- 
кдар колдонуучуларынын кызыкчылыктарын канааттандыргандай 
кылып жургузушу керек, ал эми айрым колдонуучулардын башка- 
лардан артыкчылыгы жок.

Маанилуулуктун децгээлин аудитор сезсуз турде теменку учур- 
ларда эске алат:

а) колдонулган аудитордук процедуралардын мазмунун,убакты- 
сын жана келемун аныктоодо пландаштыруу этабында;

б) конкреттуу аудитордук процедураларды жургузуу учурунда;

в) табылганбурмалоолордунфинансылыкотчеттун ишенимдуупу- 
гуне таасирин баалоодо аудиттин аяктоо этабында.

Аудиттин планын тузууде аудитор олуттуу бурмалоолорду аны- 
ктоо учун алгылыктуу децгээлди белгилейт. Ошого карабастан, 
бурмалоолордун мааниси (саны) жана мунезу (сапаты) да эске алы- 
нышы керек (АЭС 320 ,5-пункту).

Маанилуулуктун сандык жагын аныктоодо, фирма финансылык 
отчеттулуктун табылган жана болжолдонгон бурмалоолору ушул от- 
четтор учун белгиленген маанилуулук децгээлинен ар бирине жана 
жалпысынан баа бериши керек. Финансылык отчеттуулуктагы аны- 
кталган четтеелер сандык мааниде анча-мынча мааниге ээ болу- 
шу мумкун, бирок ошол эле учурда, сапаттык жактан алганда, алар 
ушул отчетторду колдонуучулар кабыл алган чечимдерге олуттуу 
таасир этиши мумкун.

Мисал. Чыгымдардын ендуруштун ездук наркынатуура келуусунун 
тууралыгын текшеруу учурунда аудитордук уюм алдын ала отчеттор 
боюнча чыгымдарды негизсиз 1000 сомго ашыргандыгын аныктады, 
ал эми жалпы наркы 800000 сомдутузду Бул маанилуубу?
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1000/800000 X 100% = 0,125%. Сандык мааниде 0,125% ката 
олуттуу эмес. Бирок, эгер текшеруу тандалма жургузулупдандоонун 
келему 16 700 сом болсо, анда: 1000 /16 ,700  х 100% = 6%.

Эгерде биз текшерилген (жалпы) калк болуп саналган жалпы 
наркы 800000 сом менен 6%дын байланыштырсак, отчеттуулуктагы 
катанын болжолдуу влчему теменкуче болот:

800000 х 6% = 48000 сом.
Бирок аудитор отчетто 48000 сом елчемунде ката кетти деп так 

айта албайт. Демек, мындай катанын кошумча далилдери жок бол- 
гон учурда, аудитор аныкталган бурмалоонун натыйжалуу кесепет- 
терин гана баалай алат. Бирок, эгер текшеруу учурунда алдын ала 
отчетко жасалма тастыктоочу документтер тиркелип, отчет беруучу 
адам тарабынан 1000 сом елчемунде акча каражаты ездештурулуп 
калганы аныкталса, анда сапаттык мунездемелер боюнча мыйзам 
бузуу чоц мааниге ээ болот.

Анткени, суммасына карабастан, акча каражаттарын уурдоо, 
ошондой эле документтерди жасалмалоо экономикалык кылмыштар 
болуп саналат, алардын жасалышы учун мыйзамда каралган. Мын
дай фактылар кийин текшерилген субъектти каржылык жоготуулар- 
га гана алып келбестен, анын менеджментине болгон ишенимди 
темендетуп, башкаруутутумдарынын жана ички кеземвлдун натый- 
жалуулугуна кумен жаратат.

Маанилуулуктун сапаттык жагы теменкулерге байланыштуу:

- мыйзамдар менен ченемдик укуктук актылардын мумкун болгон 
бузуулары;
-учурдун актуалдуу маселелери болгон, бирок финансылык отчет
то компаниянын финансылык абалынын чагылдырылышынын так- 
тыгын жана ишенимдуулугун аныктоодо маанилуу болгон аспек- 
тилердин орунсуз ачылышы.

Сандык керсеткучтер боюнча маанисиз олуттуу мыйзам бузуу- 
ларга,текшерилуучу субъекттин нормалдуу иштешине шек келтире 
турган санкцияларга алып келуучу мыйзам бузуулар кирет. Мисалы, 
менеджерлердин кылмыш жоопкерчилигине же субъектке салын- 
ган айып санкцияларына алып келген жана анын баланстык валю- 
тасына жана кирешесине байланыштуу олуттуу мыйз.:>• бузуулар: 
лицензиялык ишти тиешелуу лицензиясыз жургузуу уурдоо, мый- 
замсыз телемдер жана тушуулер, алардын сандык маанисине ка-
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рабастан, башка биреенун товардык белгисин жана башкаларды 
мыйзамсыз пайдалануу. Эсеп саясатынын жетишсиз суреттелушу 
дагы каралышы керек. Эгерде текшерилген мезгилде бул кыймыл- 
дар жана фактылар алардын саны аз болгондугуна байланыштуу 
баланстык статьялардын тузулушуне олуттуу таасирин тийгизбесе 
дагы, аудитор келечекте ушул сыяктуу бутумдердун жана фактылар- 
дын санынын кебейушу менен алардын мумкун болуучу таасири- 
нин болжолдоосун болжолдоп, баалоосу керек.

Аудитор топтолуп,финансылыкотчеттуулукка олуттуутаасир эти- 
ши мумкун болгон салыштырмалууаз елчемдерге карата бурмалоо- 
лордун мумкунчулугун карашы керек (320 АЭС, 6-пункту).

Аудитор маанилуулукту финансылык отчеттуулуктун децгээ- 
линде жана жеке эсептердеги калдыктарга, бутумдердун классына 
жана ачыкка чыгарууга байланыштуу деп эсептейт. Маанилуулукке 
мыйзамдык жана женге салуучуталаптар сыяктуу факторлор, ошон- 
дой эле жеке финансылык отчеттуулук балансына жана алардын 
ортосундагы мамилелерге тиешелуу факторлор таасир этиши мум
кун. Натыйжада, каралып жаткан финансылык отчеттуулук аспекти- 
не жараша ар кандай децгээлдеги маанилуулукту алууга болот (320 
АЭС, 7-пункту).

Маанилуулук децгээлин аныктоодо аудитор финансылык от
четтуулуктун текшерилуучу субъекттердин финансылык-чарба- 
лык ишин мунездеген, керсеткучтердун баштапкы керсеткучтеру 
деп аталган эн, маанилуу керсеткучтердун колдонушу керек. Маа
нилуулук децгээлин эсептее учун, эреже боюнча, базалык керсет
кучтердун уч категориясы тандалат:

-эсептердин калдыктарынын сандык мааниси,

- баланстык статьялардын сандык мааниси;
- финансылык отчеттуулуктун керсеткучтеру

Маанилуулук децгээлин эсептее учун керсеткучтердун уч тобу- 
нун ар бирин тандап алса болот, экеену же уч топту бирден алууга 
болот. Мында учурдагы жылдын жыйынтыктоочу жана орточо кер
сеткучтеру, ошондой зле еткен жылдардагы керсеткучтердун маа
ниси колдонулушу мумкун, бирок алардын езгеруу кыймылын эске 
алуу менен.

Кызыкчылыктары ар башка болгон колдонуучулардын бардык 
топторуучун бирдиктуубазаны тандап жатканда, аудит жургузулуучу
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субъекттердин ар кандай шарттарында жана финансылык-чарбалык 
иш-аракеттеринин натыйжалуулугунан маанилуулуктун децгээлин 
аныктоо учун, тармактык жана жалпы экономикалык тобокелдик- 
терге эн, аз сезилген жана (же) аудит жургузулуп жаткан бизнесте эн 
алдын ала болжолдонгон керсеткучтер колдонулушу керек. Мында 
тармактын езгечелуктеру, менчик формасы, иш-аракеттердин мас
штабы жана масштабы, финансылык натыйжалар эске алынышы 
керек. Маанилуулукту алдын ала баалоонун жалпы кабыл алынган 
методу болуп, текшерилген жылы болгон жагдайларды эске алуу 
менен, еткен жылдагы финансылык отчеттуулуктун аудитинин на- 
тыйжалары боюнча анын денгээлин эсептее саналат.

Маанилуулук децгээлин эсептеенун мисалы

1-мисал.

Мурунку жылы 
мик сом.

Отчеттук жыл 
мик сом

Базалык
керсеткучтун

мааниси

Салыкка чейинки пайда 41257 24083 32670

Киреше 109162 132724 120943

Менчик капитал 109514 102916 106215

Активдердин суммасы 136660 132474 134567

Кирешенин, капиталдын, активдердин керсеткучтерунун неги- 
зинде эсептелген маанилер бирдей чондуктагы сандык мааниге ээ 
жана бир чоц ондук белгинин чегинде болот. Демек, алар сандык 
мааниси окшош топтомдутузет.

Салык тушкенге чейин пайданын негизинде эсептелген нарк, 
калктын санынан тушет, бирок 2 эсе жогорулады, буга чейин тузул- 
ген калктын бир тектуулугуне коюлган талаптарды канааттандырат.

Маанилуулук децгээлин аныктоо

Базалык 
керсеткучтун 

мааниси, мик сом

Критерийлер,
%

Маанилуулук 
денгээлин табуу учун 
колдонулган маани, 

мчи сом

Салыкка 
чейинки пайда

65340 5 3267
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Киреше 120943 2 2419

Менчик
капитал

106215 5 5311

Активдердин
суммасы

134567 1 1346

Маанилуулук денгээлинин наркы 3086 мин, сомдутузет.
[(3267 + 2419 + 5311 + 1346) /4 ].

Алынган наркты тегеректейбиз жана материалдык децгээлдин 
керсеткучу катары 3100 мин, сомду колдонобуз.

2-мисал. «Ала-Too» ААКсынын балансына ылайык теменкудей 
маалыматтар бар

Статьялар Сумма 
(мин. сом)

Салыштырмалуу 
салмагы (%)

Акчалай каражаттар 500 5
Апынуучу счеттор 1500 15
Товардык-материалдык запастар 3000 30
Негизги каражаттар 5000 50
Жалпы активдер 10000 100

Аудит планын тузууде аудитор активдуулуктун жалпы келемунун 
1% -  100000 сом елчемунде алгылыктуу декгээлди белгилейт. 
Таблицада келтирилген 100.000 сом елчемундегу материалдык 
баалуулуктарды активдердин эсептери боюнча белуштуруунун эки 
альтернативдик вариантын (планын) колдонсо болот.

Счеттор План 1 План 2

Сумма (сом) % Сумма (сом) %

Акчалай каражаттар 5000 5 5000 5
Алынуучу счеттор 15000 15 25000 25
Товардык-материалдык запастар 
Негизги каражаттар

30000 30 40000 40

Жалпы 50000 50 30000 30
100000 100 100000 100

План 1. Маанилуулук активдердин ар бир эсебинин алардын 
жалпы суммасына карата улушунэ жараша белуштурулет.

План 2. Белуштуруу негизги каражаттардын эсептериндеги бур- 
малоолорго Караганда кымбатка турган дебитордук карыздардагы
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жана товардык-материалдык баалуулуктардагы бурмалоолордун 
ыктымалдыгы жогору деген аудитордун кесипкей чечимине негиз- 
делген. Бул план унемдуу болуп керунот.

4.4. Аудитордук тобокелдик

Аудитордук тобокелдик -  бул аудитордун финансылык отчет бо
юнча туура эмес корутундутузушу мумкундугу.

АЭС 400 “Тобокелдиктерди баалоо жана ички кеземвл” теменку 
керсетмелерду берет:

Аудитти пландаштыруу жана натыйжалуу аудитордук ыкманы 
иштеп чыгуу учун аудитор бухгалтердик эсепти жана ички кеземвл 
тутумун тушунушу керек. Аудитор аудитордук тобокелдикти баалоо 
жана тобокелдикти алгылыктуу децгээлге чейин азайтуу учун ауди
тордук процедураларды иштеп чыгуу учун кесипкей чечимди кол- 
донушу керек.

«Аудитордук тобокелдик» -  аудитордун финансылык отчеттуу- 
лук боюнча корутундусу бурмаланып кетуу коркунучу. Аудитордук 
тобокелдик уч компоненттен турат: белунгус тобокелдик, кеземел- 
дее каражатынын тобокелдиги жана билинбеген тобокелдик.

Белунгус тобокелдик -  бухгалтердик эсептеги калдыктардын же 
кыймылдардын классынын туура эмес отчеттуулукка дуушар болу- 
шун чагылдырат, алар олуттуутурде болушу мумкун же башка ички 
бухгалтердик баланстардын же ушул сыяктуу кыймылдардын топ- 
торунун бурмалоолору менен айкалыштырылышы мумкун, эгерде 
зарыл болгон ички кеземвл жок болсо.

Квзвмвлдвв каражатынын тобокелдиги -  бул эсеп балансында 
(кыймылдарында) же бутумдердун классында болушу мумкун бол
гон олуттуу, жекече же башка эсептердеги калдыктардын же кый
мылдардын классындагы бурмалоолор менен айкалыштырылган 
бурмалоонун ез убагында алдын алуу же аныктоо тобокелдиги, бух
галтердик эсеп жана ички кеземвл тутумдары тарабынан белгиленет.

Билинбеген тобокелдик -  аудитордук процедуралар олут- 
туу турде болушу мумкун болгон эсептердеги калдыктардагы же 
бутумдердун класстарындагы бурмалоолорду олуттуу турде анык- 
тай албагэн тобокелдикти билдирет же башка эсептердеги калды
ктардагы же кыймылдардын класстарындагы бурмалоолор менен 
айкалыштырылган.

67



Аудитордук чвйрвлврду взгвчвлвнгвн баалоо
Маанилуу процедуралар колдонулган ар бир олуттуу кыймыл 

жана баланс,тобокелдиктерди баалоонун стандарттык формасында 
аныкталган факторлорду зеке алуу менен бааланууга тийиш. Ушул 
факторлордун бири учун тобокелдиктин жогорку керсеткучу финан- 
сылык отчетто туура змее керсетулуп калуу коркунучу бар экенди- 
гин билдирет. Ошентип, аудитор экологиялык баалоонун негизинде 
гана тандоону азайта албайт.

Мындан тышкары, эгерде белгилуу бир аудит чейресунде тобо
келдиктин жогорку керсеткучу бар болсо, анда аудитор аудитордук 
ыкмадагы ушул факторду зеке алышы керек.

Эгерде аудитор кардар учун бухгалтердик эсептин белгилуу бир 
белугун аткарса, анда аудитор езуне мунездуутобокелдикти темен- 
детулген деп эсептей алат, анткени ал бухгалтердик эсептин ише- 
нимдуулугуне ишенет. Мындай учурларда, жогорку тобокелдиктин 
белгилери болбосо, аудитор максималдуу кепилдикке ээ болушу 
керек.

Документтештируу
взгече тобокелдикти аудитордун баалоосу толугу менен доку- 

менттештирилип, аудитордук иш кагаздарына пландоо белумунун 
белугу катары киргизилиши керек.

Аудиторго мунездуу жана экологиялык тобокелдиктерге туш 
болушу мумкун деген ишеним денгээли темен (эн жагымдуу), орто 
же жогору деп бааланышы мумкун. 14-бвлум, 7-белукче, бул баа 
чындыгында тестирлее учун улгуну аныктоого кандайча таасир эти- 
ши мумкун экендигин тушундурет.

Тобокелдикти квзвмвлдвв
Ички кеземел тутумунун ишенимдуулугуне же компаниянын жо

горку жетекчилиги тузден туз башкарууга умуттенсе болот.
Эгерде ишенимдуулук ички кеземелдее тутумуна жуктелсе, анда 

тутумду баалоо керек жана адатта ар бир аудитордук аймак учун 
кеземелдун негизги компоненттери аныкталууга тийиш. Тутумду 
баалоонун негизинде, кеземелдун ишенимдуулугунун денгээлин 
аныктоого болот, бул аудитордук аймак учун сыноо улгусун езунен- 
езу темендетушу мумкун.
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Ишенимдуулук денгээлдери:

Ишенимдуулук денгээли Тобокелдик денгээли
1 темен

2 орточо
3 жогорку 

Темвнде ишенимдуулук денгээли каралат:
Ички кеземел тутуму директорлорго темендегудей чектеелергв 

байланыштуу тапшырмалар аткарылган же аткарылбаган деп гана 
ишендире алат:

- ички кеземелдун наркы анын жоктугунан келип чыгышы мумкун 
болгон зыянга каршы келбейт деген кадимки талаптар;
- ички кеземел тутуму кунумдук иш-аракеттерге багытталат;
- женил ойлуулуктан, байкабастыктан, сот чечимдеринин катала- 
рынан жана керсетмелерду туура эмес тушунууден улам адам 
жанылыштыгы мумкун;
- компаниянын ичинде жана анын чегинен тышкары жакта суй- 
лешуп алуу аркылуу ички кеземелду алдоо мумкунчулугу;
- ички кеземелду жузеге ашырууга жооптуу адамдын кызмат 
абалынан кыянаттык менен пайдаланышы мумкун, мисалы, ички 
кеземелду бузушу мумкун;
- езгерулген жагдайлардан же учурдагы процедуралардан улам 
убакыттын втушу менен эскирип калган процедуралар талапка 
жооп бербей калышы мумкун.

Кеземелдер ката жана ишенимсиз болуп, тестирлее жолу жок 
болсо, кеземелдее тобокелдиги жогору болот.

Ички кеземелдун кучтуу жана ишенимдуу тутуму болгондо, 
кеземелдее тобокелдигинин темендугу келип чыгат жана бул ай- 
рым тестирлее менен тастыкталса болот.

Ички кеземелдун белгилуу бир езгечелуктеру бар аудиттин чей- 
релеруне кеземелдук тобокелдигинин орточо денгээлин колдонсо 
болот, бирок бардык жагынан кучтуу кеземел жок.

Менчик ээлери тарабынан кеземелдее
Жалпы башкаруу тутумунун бекемдигине альтернат, за катары 

башкарууну жузеге ашырган ээлеринин кеземелуне ишенсе болот. 
Ишенимдуулукту компаниянын чондугуна байланыштуу кеземел
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жетишсиз бол гон, бирок тузден туз башкарууну жузеге ашырган ком- 
паниядан, кучтуу лидерлик бар компаниялардан умут кылса болот.

Аудитор кунделук мониторингди менчик ээлери жургузуп 
жаткандыгын жана ээлердин ортосунда ез ара ишеним жана 
сый-урмат бар экендигин зеке алышы керек. Бул учурда аудитор 
менчик ээлери тарабынан кеземел бар экендигине ынануу учун 
анкета толтурушу керек. Аудитор кардардын жалпы бухгалтердик 
эсебин, баланстын долбоорун жана финансылык отчеттуулукту туз- 
генде, кебуроок ишенимдуулук пайда болот.

Эгерде ички кеземел тутуму же менчик ээлеринин кеземелу 
ишенимдуу жана ишенимдуу болбосо (кептеген кардарларда бол- 
гондой), кеземелдее тобокелдиги жогорудеп эсептее керек.

Билинбеген тобокелдик
Аудитордун процедурасы материалдык жол-жоболору каталар- 

ды табуу учун иштелип чыккан.

Тандоосуз процедуралар негизинен теменкулерду камтыйт: 
Аналитикалык процедуралар

Аналитикалык процедуралар маалыматтардын жуйелуу экендигин 
жана бурмаланып кетуу коркунучу бар экендигин аныктоо учун колдонулат.

Бизнестин мааниси

Аудитор кардардын бизнесин канчалык кеп билсе жана тушунсе, 
бурмалоолор ошончолук аз болот.

Аудиттин байланышкан багыттары
Эгерде аудитор аудитордук ыкманын негизинде тестирлоену кол- 

донсо, анда ал тиешелуу тармактардын аудитордук жыйынтыктарына 
пшене алат (мисалы: сатуу/дебиторлор, сатып алуулар / кредиторлор).

Тандоодон еткербее процедураларынын ишенимдуулук децгээ- 
ли 1ден Зке чейинки фактор катары керсетулушу керек, ал эми фак- 
тордутандоонун себептери аудитордук текшерууну пландаштырган 
документтерде чагылдырылган. 1 тандалбаган процедуралардын 
максималдуу ишенимдуулугун, ал эми Ъ тандалбаган процедура
лардын ишенимсиздигин керсетет.

Шкаланын чечмелениши теменде келтирилет:
-аналитикалык обзордун кыйла ишенимдуулугу;
-аналитикалык обзордун чектелген ишенимдуулугу;
-аналитикалык обзордун ишенимсиздиги.
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4.5 Аудит учурунда бухгалтердик эсепти жана ички кеземел
тутумун изилдее жана баалоо

Аудитор аудитти пландаштыруу жана аудитке натыйжалуу мами- 
лени иштеп чыгуу учун жетиштуу болгон бухгалтердик эсеп жана 
ички кеземел тутумдары женунде тушунукке ээ болушу керек.

Бухгалтердик эсеп тутуму -  бул бардык чарбалык кыймылдарды 
жана башка окуяларды узгултуксуз, баштан аяк жана документтик 
зеепке алуу аркылуу мулктер, милдеттенмелер жана алардын кый- 
мылы женунде акчалай жана (же) сандык мааниде маалыматтарды 
чогултуу, каттоо жана жалпылоо тутуму.

Ички кеземел тутуму -  бул чарба жургузуучу субъекттин же- 
текчилиги тарабынан финансылык-чарбалык ишти ырааттуу жана 
натыйжалуу жургузуу, активдердин сакталышын камсыздоо, ката- 
ларды аныктоо, ондоо жана алдын алуу каражаттары катары кабыл 
алган уюштуруу иш-чараларынын, методдорунун жана жол-жоболо- 
рунун жыйындысы, ошондой эле ишенимдуу финансылык отчеттуу
лукту ез убагында тузуу.

Ички кеземел тутуму (ИКТ) бухгалтердик эсеп тутумунун функ- 
циялары менен тузден туз байланышкан маселелердин чегинен чы- 
гып,теменкулерду камтыйт:

1) кеземелдее чейресун.бул экономикалык субьектти башкаруу- 
га жана ИКТны орнотууга жана колдоого баГытталган иш-аракетте- 
ри деп тушунулет.

Кеземелдун конкреттуу каражаттарынын натыйжалуулугуна та- 
асир этуучу кеземелдее чейресутеменку элементтерден турат:

- ушул экономикалык субьектти башкаруунун стили жана негизги 
принциптери,
- экономикалык субъекттин уюштуруу тузуму,
-жоопкерчиликти жана ыйгарым укуктарды белуштуруу,

- кадр саясаты,
-тышкы колдонуучулар учун финансылык отчеттуулукту тузуу тартиби, 

-ички максаттар учун ички башкаруу эсебин жургузуу жана отчет
туулукту даярдоо тартиби;
-экономикалык субъекттин чарбалык ишмердуулугуьун колдонуу- 
дагы мыйзамдардын талаптарына шайкештиги;

71



2) кеземелдее процедуралары -  конкреттуу максаттарга жетуу 
учун жетекчиликтарабынан кабыл алынган ыкмалар. Кеземелдеенун 
процедураларына (конкреттуу каражаттарга) теменкулер кирет:

-айрым бухгалтердик кызматкерлердин башкаларга отчет беруусу, 
ички текшеруулор жана маалыматтарды салыштыруу;
- документтерди бекитуужана документтерди кеземелдее,

- акча каражаттарын, баалуу кагаздарды жана товардык-матери- 
алдык баалуулуктарды эсептеенун натыйжаларын бухгалтердик 
эсепке алуу менен салыштыруу;

- ички булактардан алынган маалыматтарды тышкы маалымат бу- 
лактары менен салыштыруу;

- аналитикалык эсептерди жана жугуртуутизмелерин жана жазуу- 
лардын арифметикалык тактыгын текшеруу;

- колдонмо программаларын жана компьютердик маалымат ту- 
тумдарынын чейресун кеземелдее;

- активдерге жана жазууларга тузден туз физикалык жеткилик- 
туулукту чектее;

-финансылык натыйжаларды сметада каралган чыгымдар менен 
салыштыруу жана талдоо.

Бухгалтердик эсеп жана ички кеземел тутумдары мындай чек- 
теелердун болушунан улам, мындай системаларга коюлган максат
тарга жетишилгендиги женунде ар тараптуу далилдерди камсыз 
кыла албайт.

- ички кеземелдун чыгымдары кутулген пайдадан ашпашы керек 
деген жетекчиликтин кадимки талабы;

- ички кеземелдун кепчулугун сейрек кездешуучу кыймылдарга 
змее, учурдагы багытка багыттоо;

- адамдардын ката кетируу мумкунчулугу (шалаакылыктан, иштин 
жоктугунан, чечим чыгаруунун каталарынан жана керсетмелерду 
туура змее тушунууден);

-чарба жургузуучусубъектке карата жетекчиликтин же кызматкер- 
дин тышкы же ички адамдар менен тил табышуу жолу менен ички 
кеземел жол-жоболорун айланып отуу мумкунчулугу;
- ички кеземелду жузеге ашыруу учун ыйгарым укуктарынан кыя- 
наттык менен пайдалануу мумкунчулугу;

72

- шарттардын езгерушуне байланыштуу процедуралар талапка 
жооп бербей калышы мумкун, ошондуктан процедуралардын на- 
тыйжалуулугу начарлашы мумкун.

Бухгалтердик эсеп тутуму. Аудитор бухгалтердик эсеп тутумун 
теменкулерду белгилее учун жетиштуутушунушу керек:

- ал жургузген кыймылдардын негизги топторун жана турлерун;

- мындай кыймылдарды баштоо жолдорун;
- негизги эсеп регистрлерди, отчетторду тузууде колдонулган 
баштапкы документтерди жана эсепке алуу эсептерин тутумдашты- 
руунужана сактоо ыкмаларын;
- маанилуу кыймылдар жана башка окуялар башталган учурдан 
та рты п, алар финансылык отчеттуулукка киргизилгенге чейин бух
галтердик эсепке алуу жана бухгалтердик отчеттуулукту даярдоо 
процесси.

Ички кеземел тутумун баалоо жана аудит. Аудиттин журушунде 
бардык операцияларды текшеруу мумкун болбогондуктан, текше- 
рилуучу субъекттин бардык документтери текшерилет. Аудитордук 
тобокелдикти азайтуу, маалыматтын ишенимдуулугуне кебуреек 
ишенуу жана текшеруунун эмгек сыйымдуулугун темендетуу учун 
аудиторлор экономикалык тутумдун ИКТ маалымат тутумунун не- 
гиздеринин бири катары баалашат.

ИКТ аудитин жургузуу аудитор учун биринчи кезекте уюм берген 
маалыматтарга канчалык денгээлде пшене алаарын, компаниянын 
жетекчилиги тарабынан туура жана толук маалымат алуу учун кан- 
дай аракеттер керулгендугун жана аудитор ез текшеруусунде ички 
кеземелдун натыйжаларын кандайча колдоно аларын тушунуу учун 
керек. Башка сез менен айтканда, ИКТ аудитинин натыйжасы ички 
кеземелдун тобокелдигин аныктоо болуп саналат.

Жалпы ИКТ аудитин айырмалоо керек, б.а. жалпы темалар жана 
анын негизги объектилеринин аудити (жеткируу, сатуу ж.б.). ИКТнын 
аудитин бутундей аудитор жургузушу керек жана аудитор ар бир 
объект боюнча ички кеземелду текшеруунун зарылдыгынын дара- 
жасын болжолдуу чыгымдардын катышына (даярдык баекычын эске 
алуу менен жана эске албастан) жана текшерилген калктын санына 
жараша аныктайт.

ИКТны баалоо аудитордук компаниялардын аудигорлоруна ал-
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дын ала берилген формалардагы негизги кеземелдук суроолорго 
жоопторду алууга негизделген; негизги аудитор аудит объектинин 
езгечелуктеруне жараша маселелердин тизмесине тузетуулерду 
киргизе алат.

Аудитордун кез карашынан алганда, ИКТнын натыйжалуулугун 
баалоо аудит жургузулуучу субъекттин кеземелунун артыкчылыкта- 
рын жана кемчиликтерин баалоо болуп саналат.

ИКТ.эгерде биринчидендакталбаган маалыматтардын келип чы- 
гышы женунде натыйжалуу эскертсе, экинчидендак змее маалымат 
пайда болгондон кийин, чектелген убакыттын ичинде так эместикти 
аныктаса, натыйжалуу деп эсептесе болот.

Аудиттин масштабын баалоо жана пландаштыруу учун ИКТ на- 
тыйжалуулугуна аудитордук баа беруу зарыл. Эгерде аудиттелген 
жактын ИКТсы аудитор тарабынан натыйжалуу деп бааланса, анда 
аудиттин келемун кыскартууга, ал эми кээ бир учурларда аны такыр 
жургузбееге болот.

Чарбалардагы кезомелдее тутумунун енугушу жана натыйжалуу 
иштеши учун ишкананын жетекчилиги жооп берет. Ички кеземел 
тутуму ишкананын келемуне жана анын ишинин езгечелуктеруне 
канчалык денгээлде шайкеш келээри ишкананын башкаруусуна 
байланыштуу.

Эреже боюнча, ИКТнын канааттандыраарлык змее иштешинин 
негизги себептери:

- экономикалык субъекттин жетекчилигинин кеземелду жузеге 
ашырууга кеткен чыгымдар минималдуу экендиги женунде тала- 
бы;

- кааланбаган чарбалык бутумдерду гана табуу жана адаттан тыш 
бутумдерду кеземелдее жетишеиз;

- шалаакылык, иштин жоктугудуура змее чечим же каталардын се
бептери болгон керсетме материалдарды туура змее тушунуу;
- кызматкерлерди ушул ишкананын башка кызматкерлери менен 
дагы.учунчу жактар менен даты суйлешуп алуунун натыйжасында 
кеземелдее тутумун атайылап бузуу;

- кеземелдун иштешине жооптуу жетекчиликтин екулдеру тара
бынан кыянаттык менен пайдалануудан улам башкаруу тутумунун 
бузулушу; ишкердик шарттарындагы же бухгалтердик эсеп эреже-
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лериндеги олуттуу езгеруулер, кээ бир кеземелдее функцияларын 
жоготууга алып келет.

Ички кеземел тутумун изилдеенун жана баалоонун журушунде 
аудитордук компанияларга теменкулерду колдонуу сунушталат:

-езгече иштелип чыккан тестирлее процедуралары;
- башкаруу персоналынын жана бухгалтердик эсеп кызматкерле- 
ринин пикирин тактоо учун мунездуу суроолордун тизмеси; 

-атайын бланктар (текшеруу барактары);

- блок-схемалар жана графиктер;
- эскертуулердун, протоколдордун же актылардын тизмелери. 

Бышыктоочу суроолор:
1. Аудитти жургузуу шарттарына макулдашуу деген эмне?
2. Аудитордук текшерууну пландаштыруу кандайча жургузулет?

3. Аудит программасы деген эмне?
4. Аудиттин маанилуулугу деген эмне?
5. Маанилуулук децгээли кандайча аныкталат?
6. Бухгалтердик эсептин езунче счеттору боюнча маанилуулук- 

тун децгээлин аныктоого болобу?
7. Аудитордук тобокелдик деген эмне?
8. Белунгус тобокелдик эмнени мунездейт?
9. Аудитор же аудитор тарабынан текшеруунун журушунде 

кеземелдее тобокелдиги аныкталабы?
10. Аудитордук тобокелдиктин кандай мааниси алгылыктуу?
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5 -Б 0 Л Y M . А У Д И Т О Р Д У К  Т Е К Ш Е Р У У Н У Н  Ж АЛПЫ  
М Е Т О Д И К А Л Ы К  Ж О Л Д О Р У

5.1. Аудитордук тандап алуу

Аудитордук тандап алуу (тандап альт текшеруу) отчеттуулуктун 
беренелеринин же биртиптеги кыймылдардын группасынын чегин- 
де бардык элементтерге Караганда азыраак аудитордук лроцеду- 
раларды колдонууну камтыйт, мына ошентип ар бир элемент тан- 
далган болуу ыктымалдуулугу болушу керек. Аудитте тандап алып 
текшерууде статистикалык, же статистикалык эмес жолдорду тандап 
алса болот.

Башкыжыйынды -  бул маалыматтардынтолуктизмеги.анын ичи- 
нен аудитор тандап алынган жыйындыны алатжана ага карата жый- 
ынтык чыгарат.

Тандап алуунун элементе/ -  бул эсепте чагылдырылган жана баш- 
кы жыйынды тузуучу жеке элементтер, мисалы бир типтеги баштап- 
кы документтер, банктын кечурмесундегу езунче жазуулар, сатуу 
боюнча счет-фактуралар, дебиторлордун ездук эсептери боюнча 
калдыктар.

Мумкун болгон ката -  бул аудитор алгылыктуу деп эсептеген 
башкы жыйындынын каталарынын максималдуу елчему. Мумкун 
болгон ката маанилуулук декгээли менен байланышкан.

Аудитордук далилдввлврду алуу максатында тестирлвв учун эле- 
менттерди тандап алуу.

Аудитордук далилдеелерду тузуудо аудитор тестирлее учун эле- 
менттерди тандоонун тийиштуу ыкмаларын аныктап алуусу керек.

Аудитор теменкулерду тандап алуусу мумкун:
-бардык элементтерди (баштан аяктекшерууну);
- езгечеленген элементтерди;

-езунче элементтер (аудитордуктандоону калыптандырууну).

Кайсы ыкма же алардын айкалышуусунтандоо керектиги женун- 
де чечим текшеруунун конкреттуу жагдайына кез каранды.

Тандап текшеруунун статистикалык жана статистикалык эмес 
ыкмалары. Тандап текшерууге статистикалык жана статистикалык 
эмес ыкмаларды колдонуу женунде чечим конкреттуу жагдай-
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ларда аудитордук далилдеелерду жетишерлик денгээлде алуунун 
кебуреек натыйжалуу ыкмасы кез карашында аудитордун кесиптик 
ой жу гу рту усу н у н предмети болуп саналат.

Тандоону тузуу. Жыйындыны тандоонун негизги ыкмалары: 
кокустан болгон, системалуу жана системалуу эмес.

Кокустан тандоо учурунда аудиторго компьютерде кокустук 
сандардын генераторун же кокустук сандардын таблицасын колдо- 
нууга туура келет.

Системалык тандоо учурунда генералдык жыйындыда элемент- 
тердин саны тандалган жалпылыктын келемуне тандоонун интер- 
валын камсыз кылуу учун белунет, айтып етсек, 50ге барабар, жана 
биринчи 50 элементтин чегинде баштапкы точканы аныктоодон 
кийин, андан ары тандоонун ар бир 50 элементи тандап алынат.

Системалык тандоону колдонууда аудиторго башкы жалпылы
ктын ичинде тандалган жалпылыктын элементтери тандоонун ин- 
тервалдары генералдык жалпылыктын тузумунун кандайдыр бир 
конкреттуу езгечелугуне дал келуусу учун тузумге ээ болбоосуна 
кезу жетуусу зарыл.

Системалык эмес тандоо учурунда аудитор кандайдыр бир 
тузумдук ыкмага карабастан тандалган жалпылыкты калыптандырат.

Системалык эмес тандоо статистикалык тандоо колдонулганда 
колдонулбашы керек.

Блокторду текшеруу учун элементтерди тандоо практикасы бар, 
б.а. генералдык жалпылыктын окшош элементтерин тандоо (миса
лы, бир конкреттуу айга тиешелуу эсептин кээ бир белумдерунун 
баштапкы документтери)

Тандоонун келему (элементтерди текшеруу учун тандалгандар- 
дын саны) ыктымалдуулук теориясы жана математикалык статисти- 
канын негизинде алынган атайын формулалардын жардамында, же 
болбосо бул жагдайларды эске алуу менен аудитор тарабынан объек- 
тивдуу колдонулган кесиптик ойду алып чыгуу аныкталышы мумкун.

Элементтердин жыйындысын текшерууге туура келген тан
доо. Аудитор жыйындыны башкы жыйындыда тандоонун езунче ар 
бир элементи тандалган деген ыктымалдуулукка ээ болуусу учун 
текшерууге туура келген элементтерди тандоосу керек. Статисти
калык тандоо тандоо учун элементтер кокусунаи гандалуусун
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талап кылат, б.а. ар бир элементте кээ бир нелдук эиес ыктымал- 
дуулук тандалган болуусу учун.Тандоонун элементтери натуралдык 
объекттер (мисалы, счет-фактуралар) же акчалай бирдиктер турун- 
де болуусу мумкун. Статистикалык эмес тандоодо аудитор кесиптик 
ойго негизделет.

Аудитордук процедураларды жургузуу. Аудитор ар бир тандалган 
элемент боюнча тесттин конкреттуу максаты учун тиешелуу болгон 
аудитордук процедураларды жургузуусу керек. Эгерде тандалган 
элемент процедураны колдонуу учун тиешелуу эмес болсо, анда 
процедура кебунче кандайдыр бир алмаштыруучу злементке кара
та жургузулет.

Каталарды экстраполяциялоо. Мааниси боюнча текшеруунун ау
дитордук процедураларынын жыйынтыгы боюнча аудитор тандал
ган жыйындыда аныкталган каталарды экстраполяциялашы (тар- 
катуусу) керек, алардын башкы жыйындыда толук мумкун болгон 
бардык елчомун баалоо менен, жана прогноздолгон (экстраполя- 
цияланган) каталарды конкреттуу тестке жана аудиттин башка жа- 
аттарына таасир беруусун анализдеши керек. Аудитор каталардын 
диапазонунун жалпыланган керунушун алуу жана аны кетирилген 
ката менен салыштыруу учун башкы жыйындыда жалпы катаны ба- 
алайт.

Тандалган жыйындыда жыйынтыктарды баалоо. Аудитор баш
кы жыйындыда тиешелуу мунездемелер алдын ала баалоо менен 
ырасталганын аныктоо учун тандалган жыйындыда элементтерди 
текшеруунун жыйынтыктарын баалашы зарыл.

5.2. Аудиторлордун ишинин сапатын квземелдее

220 АЭС «Аудитте иштин сапатын квземвлдвв» аудиторлор- 
го аудитордук уюмдардын ишинде жалпы жана езунче аудитор
дук текшеруунун сапатын кеземелдее процедурасында сапатын 
кеземелдее боюнча саясат жана процедураларга карата тузууде 
методикалык жардам катары колдонулат.

Кебунче аудитор ички кеземел системасынын сапатын баалайт, 
себеби алар текшерген финансылык отчеттуулук кийинки баалоодо 
зарыл болуп саналат.

АЭС да аудитордук уюмдарда бекитилген жана колдонулуучу 
эреже жана процедуралар камтылган.
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Негизги принциптер жана процедуралар темвнкулерден турат:
- Сапатты кеземелдеенун эреже жана процедураларында ау

дитордук уюмдун ишинде жалпы, о.э. езунче аудитордук тек- 
шеруулерду жургузууде колдонулушу керек.

АЭСке ылайык ар бир аудитордук уюмдан анын масштабына ка- 
рабастан сапатты кеземелдеенун системасын тузуу жана колдонуу 
талап кылынат.

Сапатты кеземелдеенун системасы -  бул аудитке тартылган бар
дык жактардын жеринде текшерууну жургузген аудитордон баштап 
аудитордук корутундуга кол койгон жетекчиге чейинки жоопкерчи- 
лик чейресу. Аудитке тартылган бардык жактар бири бирине бол
гон ишке квз каранды. Сапатты кеземелдеенун бир даты системасы 
процесстин бардык катышуучулары езунун функциясын аткармайын 
кадимкидей иштебейт.

Сапатты кеземелдеенун ички фирмалык эреже жана процедура- 
лары темвнкулердун негизинде аныкталат:

1. мыйзам жана токтомдор менен;
2. аудитордук уюмдун елчему, уюмдун кец сеси ни н  саны, кызмат- 

керлердин саны менен;
3. уюмдун персоналынын укуктары менен;
4. кызматкерлердин билими жана тажрыйбасы менен;
5. аудитордук уюмдун мунезу жана ишмердуулугунун татаалды- 

гы менен;
6. чыгымдардын алынган пайда менен ара катышы менен.

Мисал: Сапатты кеземелдеенун эреже жана процедуралары 
аудитордук уюмдун ишинде жалпы, о.э. езунче аудитордук тек- 
шеруулерду жургузууде колдонулушу керек.

Аудитти жургузуунун децгээлинде: Сапатты кеземелдее проце- 
дурасына ылайык аудитордон ар кеземелдеечутестти аяктагандан 
кийин аудитти жургузуунун программасынын тиешелуу белумунде 
езунун колун коюусу талап кылынышы мумкун. Мындай процеду
ра о.э. аудитордук тапшырмага жооп берген улук аудитордон, б.а. 
езунун колу менен аудитордун тестти жургузуусунун тууралыгын 
тастыктоосуталап кылынышы мумкун.

Уюмдун децгээлинде: Акыркы аудитордук корутундуну сунушто- 
ого жооп берген жетекчи аудитор жана улук аудитор тарабынан
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аудитордук тесттерди жургузуунун тууралыгы учун жоопкерчилик 
жургузулгенун тастыктоо иретинде документке езунун колун коёт.

Аудитордук уюида аудиттин сапатын кеземелдее боюнча езунун 
системасы иштелип чыгуусу керек. Мындай зреже жана процеду- 
раларды колдонуу бардык аудитордук текшеруулор АЭСга ылайык 
жургузулуп жатканына ишенимди камсыз кылуусу керек.

Сапатты кеземелдеенун зреже жана процедураларынын система
сы аудитордук ишмердуулуктун теменку аспекттерин камтуусу керек:

- кесипквйлук -  аудитордун жеке сапаттарын;

-персонал -  аудитордук звенонун билими жана компетенциясын;

- аудитти жургузуу -  аудитордук ишти кеземелдее жана обзордук
текшерууну;

- кардар базасын тартууну жана сактоону;

-мониторинг -  сапатты кеземелдеенун зреже жана процедурала
рынын иштее кеземелдеесун текшерууну

Уюм езунун кызматкерлеринин сапатты кеземелдеенун эреже- 
лерин жана прцедураларын езунун ишинде колдонууга тушунуусун 
камсыз кылуусу керек.

а) Кесипквйлук. Бардык адистерден жана жетекчилерден теменку 
стандарттарды сактоо талап кылынат:

-квз карандысыздык -  аудитордо кардар менен ез ара байланыш 
болбоосу керек, анын мыйзамга каршы келген кардардын пайда- 
сына чечууге кемек керсетуусуне алып келуусу мумкун.

- ак ниеттуулук -  аудитор езунун ишин аткарууда ак ниет бо- 
луусу керек;

- объективдуулук -  аудитор ак ниетболуусу керек жана кызыкчы- 
лыктын конфликтине тартылбоосу керек;

- сырды сактоо (купуялуулук) -  аудитор текшеруу учурунда кол- 
донулган маалыматка карата сырды сактоого милдеттуу;

- кесиптик журум-турум -  аудитор кардар, учунчу жактар, кыз- 
маткерлер жана коомчулуктун алдында анын жоопкерчилик масе- 
лесинде аудитордун репутациясына зыян келтирууге алып келууге 
жендемдуу кандайдыр бир иш-аракеттерди кылуудан качууга мил
деттуу.
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Аудитордук уюмдун кызматкерлери КРнын 0кмету бекиткен ау
диттин стандарттарын, ба.АЭСти сактоого милдеттуу.

b) Персонал (консультанттарды кошо алганда)
Аудитке тартылган адистер кесиптик компетенциянын жана тех- 

никалык стандарттарды аткаруу жана колдонуунунун билими жана 
жургузуу тартибин билуусу зарыл, аларсыз ездерунун кесиптик иш- 
мердуулугунде ылайыктуу кылдаттыкты жургузуу мумкун змее.

Аудитордук тапшырмалар зарыл болгон окутууларды еткен жана 
бул ишти кесиптик децгээлде аткарууга жендемдуу кызматкерлерге 
тапшыруулусу керек.

Буга окшош эле консультанттар даты тиешелуу консультациялык 
кызматтарды жургузуу учун зарыл болгон техникалык билим жана 
кесиптик компетенцияга ээ болуусу керек.

c) Аудитти жургузуу
Уюмдун жетекчиси жана жетекчилиги тараптан иштин тиешелуу 

децгээлде болуусу учун кеземелге алынуусу жана кайрадан текше- 
рилуусу зарыл. Бул ез кезегинде жургузулген иш кабыл алынган 
стандарттарга ылайык аткарылып жаткандыгына кошумча кепил- 
дик катары кызмат кылат.

d) Кардар базасын тартуу жана сактоо
Убакыт еткен сайын аудитордук уюм езунун учурдагы кардар- 

ларына обзор кылуусу жана потенциалдуу кардарларды баалоону 
жургузуусу керек. Аудитордук уюмдун мындай обзору учурунда 
теменку маселелер каралат:

- ездук кез карандысыздыгы;
- езунун жендемдуулугун тиешелуу децгээлде жургузууну, толук 

келемде жана тиешелуу турде кызмат керсетууну;

- кардардын ак ниеттуулугу.

e) Мониторинг
Аудитордук уюм езунун сапатты кезмелдеенун эрежелери жана 

процедураларын езунун актуалдуулугу жана операциялык натый- 
жалуулугун сактоону орнотуу предметине текшерууну жургузуунун 
узгултуксуздугун орнотуусу керек.

Сапатты кеземелдеенун ички фирмалык зреже жана процедура
ларын колдонуу мисалы: Кесипквйлук -  жыл сайын кызматкерлердин
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аудитордун кез карандысыздыгы эрежелерин сактоо зарылчылы- 
гын тушунууну текшеруу.

Персонал -  жыл сайын уюмдун кызматкерлерин аудитти жур- 
гузуу боюнча жоопкерчиликти кабыл алуу учун алардын квалифи- 
кациясынын толуктугун бекитуу предметин текшеруу.

Аудитти жургузуу -  аудитордук уюмдарда иштин сапатын 
кеземелдеену жургузуу алкагында ар бир жетекчиден аудитордук 
текшеруунун аягында аудиттин сапатынын ички фирмалык стан- 
дарттарын колдоо учун жургузулген иш-аракеттерди документал- 
дуутурде каттооталап кылынат.

Жаны кардарларды тартуу- аудитордук уюмдарда потенциалдуу 
кардарларды жана бул кардарларга карата аудитордук кез каран- 
дысыздык тобокелинин бар болуусун билуу максатында атайын ко- 
митеттерди тузуу зарыл.

Мониторинг -  аудитордук уюмдарда салатты кеземелдеенун 
ички фирмалык эрежелеринин актуалдуулугу жана таасирдуулугу 
маселесин жыл сайын караш учун уюмдун жетекчилери жана ме- 
неджерлеринин ичинен группаны тузуу зарыл.

взунче аудитордук текшеруулвр
Текшеруу функциясын аткаруучу аудитордук уюмдун жетекчиси 

жана персонал аудит менен алектенген персонал бул ишти аткаруу 
учун кесипкей компетенттуулугуне ишенимдуу болуусу керек. О.э. 
алар тарабынан жетекчиликте, кеземелдее жана текшерууде езун- 
че аудитордун керектеесу зеке алынуусу керек.

Жетекчилик

Жетекчилик ассистенттерге теменкудей керсетмелерду беруу 
менен байланышкан:

- алардын милдеттери;

- алар тарабынан жургузулген аудитордук иштин максаты жана 
маселелери;

- кардардын ишмердуулугунун мунезу;

-колдонулган аудитордук процедуралардын мунезу жана келемуне 
таасир этуу жендемге ээ кейгейлердун лайда болуусу.

Аудиттин программасы жана аудиттин жалпы планы кенже кызмат- 
кер менен ез ара байланышуунун ажырагыс белугу болул саналат.
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Квзвмвл

Кеземел жетекчилик кылуу жана текшеруу менен байланышкан 
жана езуне бул эки элемент™ камтуусу мумкун. Башкалардын иши- 
не кеземелдее учун жооп берген кызматкерлер теменку функция- 
ларды аткарышат:

- аудитордук текшеруунун жургузулуусун кеземелдейт;
- зарыл учурда аудиттин программасына жана аудиттин жалпы 
планына езгеруулерду киргизууден пайда болгон кейгейлерду че- 
чишет;
- езунун кызматкерлеринин пикирлеринде келишпестиктердин 
пайда болуусунда чечимдерди кабыл алышат.
Аудиттин жургузуулусун кеземелдееде жооптуу тарап теменку 

маселелерди кароону кабыл алат:
- кызматкерлерде бул ишти аткаруу учун кесиптик билим жана 
жендемдуулуктердун жетишерлиги;
- кызматкерлердин аларга берилген керсетмелерду тушунуусу;
- аудитти даярдалган аудиттин жалпы планы жана программасына 
ылайык жургузуу.

Текшеруу
Ассистенттердин иши теменде керсетулгендерге карата чечим 

кабыл алууга жендемдуу кенже кызматкерлер тарабынан кеземел- 
денет:

- иш аудиттин планына ылайык жургузулуп жатабы;
- аткарылган иш тиешелуу децгээлде документтелдиби;
-финансылык отчеттуулукта табылган бузуулар ондолдубуже ау

дитордук корутундуга киргизилдиби;
-аудитордук процедуралардын максаты иш жузуне аштыбы;
-жасалган жыйынтыктар аткарылган иштин натыйжасына дал ке- 

леби жана алар аудитордук пикирди тастыктайбы.
О.э. ез убагында бир канча башка маселелер каралуусу керек, 

мисалы:
-аудиттин жалпы планы жана аудиттин программасы;
- ажырагыс тобокелди жана кеземелдее каражаттарынын тобо- 

келдерин баалоо, аудитордук план жана аудиттин программасына
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кийинки езгеруулерду киргизуу менен кеземелдеенун каражатта- 
рына тесттерди еткеруу;

-аудитордук процедураларды жургузуу учурунда алынган ауди- 
тордук далилдеелерду, о.э. алардын негизинде жасалган кийинки 
жыйынтыктарды документтештируу;

-финансылык отчеттуулук, божомолдонгон езгертуулер жана бо- 
жомолдонгон аудитордук корутунду.

взунчв аудитордук текшеруулврдужургузуудв сапатты квзвмвл- 
дввнун ички фирмалык эрежелерин жана процедураларын колдонуу- 
нун мисалы:

Жетекчилик -  аудитордук уюмдарда аудитордук текшерууну 
К930М0ЛГ9 алган жетекчилерден анын башталышына чейин кызмат- 
керлер менен аудиттин маселелерин талкуулоо талап кылынат. Бул 
аудиттин алдында турган кейгейлерду зеке келуусуне жана персо
нал тарабынан коюлган маселелерди аткаруу мумкунчулугун анык- 
тоого алып келет.

Коземел -  аудитордук уюмдарда ага аудиторлордон ассистент- 
тердин аудитордук пландарды аткаруусун текшеруу талап кылынат. 
Ага аудиторлор тарабынан кенже аудиторлордун ишин кеземел- 
деенутастыктоо катары аудиттин программаларына кол коюуталап 
кылынат.

Текшеруу -  персонал тарабынан аткарылган бардык иштер тие- 
шелуу билимге жана тажрыйбага ээ болгон жак тарабынан текше- 
рилиши керек.

Сапатты кеземелдеенун эрежелери жана процедуралары, мисалы
Кесипкейлуулук

Эреже

Аудитордук уюмдун кызматкерлери коз карандысыздык, ак ниет- 
тик, объективдуулук, сыр сактоочулук жана кесиптик журум-турум 
принциптерин сактаганга милдеттуу.

Квз карандысыздык -  аудитор озунун кардарынан жана анын пай- 
дасына чечууго таасир эткен факторлорго кез каранды болуусу ке
рек.

Процедуралар

Кез карандысыздык, ак ниеттик, объективдуулук, сыр сактоочуу- 
лук жана кесиптик журум-турум.
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1. Уюмдун кызматкерлери учун аудитордук уюмдун кесипкейлу- 
гу маселесине тиешелуу эреже жана процедураларды чагылдырган 
колдонмону иштеп чыгуу, б.а. мумкун болгон жагдайларды табуу 
жана уруксат алуу боюнча талаптарды жана нускамалардын ке
сиптик жана женге салуучу ички трактовкасын беруу.

2. Консалтингдик кызмат керсетууге муктаж болгон сырткы уюм- 
дар менен кесипкейлук жана ез ара аракет кылууга тиешелуу масе- 
лелер учун уюмдарда жооптууларды дайындоо. О.э. бул жооптуулар 
бардык езгеруулердун, толуктоолордун кагаз турунде толтурулуу- 
сун кеземелдеесу керек жана аларды уюмдун бардык кызматкер- 
лерине жеткирууну камсыз кылуу зарыл.

Жооптуунун мойнунда бардык кардарлардын тизмеси болуусу 
керек, себеби аудитордук кез карандысыздыгы менен кардарлар
дын болгон байланыш маселелери пайда болуусу мумкун. Жооптуу
лар тарабынан теменку маселелер эске алынуусу керек:

- кошулган жактар менен ез ара мамилелери;
- аудитордун кардардын ишканасы менен жургузген инвестиция 
жана бутумдеру.

3 . Уюмдун ар бир кызматкеринен анын кесиптик ички фирмалык 
эрежелерди билуусун жана колдонуусун айгинелеген кол коюлган 
арызды алуу керек.

4. Семинар, чогулуш жана башка иш чараларда кесиптик прин- 
циптерди сактоо зарылчылыгына езгече кенул коюу.

5 . Уюмдун финансылык жетекчиси тарабынан аудитордук кез ка
рандысыздык тобокели факторлорунун пайда болуусун идентифи- 
кациялоо максатында ар бир езунче кардар боюнча кирешелуулук- 
ту концентрациялоону аныктоо учун кирешелерди узгултуксуз 
текшеруу жургузулуусу керек.

6. Уюмдун жетекчилеринин бири кесиптик ички фирмалык эре- 
желер кантип сакталуусуна кез карандысыз текшеруу учун жооп 
беруусу керек.

7. Ички фирмалык колдонмонун бардык белумдерун узгултуксуз 
кайра карап чыгуу боюнча иш-аракеттерге макулдашуу учун жооп- 
тууну дайындоо.

85



Персонал 1-эреже

Аудитордук уюм техникалык стандарттарды жана кесиптик ком- 
петенцияларды сактоо зарылчылыгын зеке алуу менен кызматкер- 
лерди алуу жана окутууну жургузуусу керек.

Аудитор ага ыйгарылган жумушту тийиштуу децгээлде аткаруу 
учун кесиптик компетенцияга ээ болушу керек. Билим децгээли 
кебунчв алынган квалификациясы жана окуу курстарын етуусу ме
нен аныкталат. Кесиптик компетенция адистин эмгек стажынын не- 
гизинде бааланат.

Процедуралар:

1 . Уюмда персоналды жалдоону пландаштыруу механизми иште- 
лип чыгуусужана колдонулушу керек, анын ичинде Кызматтык мил- 
деттерди, Кызматкерлерге болгон талапты камтуучу толук кадрдык 
план болуусу керек. Жалдоо боюнча планда тиешелуу билимге жана 
иш тажрыйбасына ээ кызматкерлерди кантип, кайда жана качан 
алуу боюнча сунуштамалар болуусу керек.

2. Тиешелуу децгээлде кызматкерлердин кесиптик децгээлин 
колдоо учун уюмдун жетекчилеринин бирине кызматкерлерди жу- 
муштан бошотуу боюнча чечимди кабыл алууну, о.э. жакшы окуган, 
демилгелуу жана жендемдуу кызматкерлерди ишке кабыл алуу
ну камсыз кылуучу уюмдун кадрдык саясаты учун кеземелдеену 
тапшырыш керек.

3. Кызматкерлерди жалдоо жана жумуштан бошотуу боюнча нус- 
каманы иштеп чыгуу керек.

Мисалы, ишке алууну теменку маалыматты алуу жана тек- 
шерууден кийин жургузуу сунушталат:

• адистин резюмеси;

• негизги маалыматты камтуучу ишке алуу женунде арыз;
• кесиптик интервьюер тарабынан жургузулген анкета жур- 

гузуунун маалыматы;
• билими женунде кубелук;
• тастыкталган сунуштамалар;
• эмгек стажы;

• адистин ездук маалыматын текшеруу;
• соттук изине тушуу учуру;
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• аткарылбаган жагдайлардын бар болуусу.
4. Кызматтык милдеттер бардык децгээлдердин кызматкерле- 

ри учун минималдык децгээлден уюмдун жетекчилигине чейин 
тузулуусу керек.

5. Уюмдун кызматкерлеринин кесиптик децгээли жана есуусун 
аныктоо учун аттестациялоо системасын бекитуу керек. Мындай 
аттестация кызматкерлерди жылдык же жарым жылдык текшеруу 
турунде жургузулет да, кебунче аттестацияны ийгиликтуу етууде 
эмгек акыны жогорулатуу менен коштолот.

2- эреже
Уюмдун кызматкерлеринин арасында ишти белуштуруу алардын 

техникалык даярдыгы, квалификациясынын, о.э. бул кызматкер
лердин ишине ага адистер тарабынан зарыл болгон кеземелдун 
мунезужана келемунун негизинде жургузулет.

Процедуралар:
1. Кызматкерлердин арасында тапшырмаларды белуштуруу учун 

жооптуу ага адисти дайындоо.
2. Уюмдун жетекчилеринин бирин сапатты кеземвлдев жана жо- 

горку децгээлдеги аудитордук тобокели менен тапшырмалар
ды бвлуштурууну тастыктоо учун жооптуу дайындоо керек.

3- эреже
Аудитордук уюмдун кызматкерлери узгултуксуз кесиптик ква- 

лификациясын жогорулатуулары керек, алар тарабынан ездерунун 
кызматтык милдеттерди аткаруунун зарыл шарты болуп саналат.

Процедуралар:
1. Кызматкерлердин ички фирмалык талаптарын жана кесиптик 

есуу боюнча документтештирууну иштеп чыгуу учун жооптууну 
дайындоо керек, анын ичинде теменкулерду камсыз кылуу керек:

- персоналдын кесиптик есуу программаларына катышуусу бо
юнча нускамаларды тузуу;

- бекитилген стандарттар сакталуусу боюнча кепилдикти камсыз 
кылуу учун жургузулген окутуулар боюнча эсеп жургузулген;

- уюмдун жамаатына жаны кызматкерлерди киргизуу боюнча 
программаларды тузуу (кызматтык милдеттер жана ижэд фирмалык 
эрежелер менен таанышуу);
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- кызматкерлердин милдеттерди жана кесиптик ийгиликтерди 
аткаруусунун негизинде иштерди жана программаларды чыгаруу 
аркылуу баалоо;

- ички окуу программаларын тузуу (жалпы жана атайын езунче 
тармактар боюнча темага акцент кылуу, мисалы, банк иши жана 
банк аудити).

2. Уюмдун кызматкерлеринин кесиптик есуусунун бул тармак- 
тын талаптары менен дал келуусун камсыз кылуу учун жооптууну 
дайындоо.

3. Аудит жааты боюнча бардык езгеруулерду жана ички фир- 
малык нускамаларда бекитилген кез карандысыздык, ак ниеттик, 
объективдуулук, сыр сактоочулук жана кесиптик журум-турум прин- 
циптерин сактоо боюнча талаптарды кызматкерлерге жеткизуу.

4. Уюмдун кызматкерлеринин кесиптик всуунун башка иш чара- 
ларына катышуусун колдоо (мисалы, кесиптик енугуунун кошумча 
программалары.езун окутуу курстары, кесиптик уюмдарда муче бо- 
луу, кесиптик материалдарды тузуу).

4-эреже

Персоналдын кызматы боюнча жылуусу кызматкердин жацы кы- 
зматтык милдеттерди аткарууучун зарыл болгон квалификациясы- 
нын негизинде гана жургузулет.

Процедуралар:

1. Ички фирмалык эреже жана процедураларды аныктоо жана 
персоналга жеткируу учун кадрлар маселеси боюнча жооптууну 
дайындоо. Бул уюмдун штатында катышкан ар бир кызматтык бир- 
дик боюнча квалификация денгээлин бекитуучу колдонмону тузуп 
чыгуу менен чагылдырылат. Алар теменкулер:

- персоналдын ар бир езунче этабында жана кызматы боюнча 
кийинки жылуусу учун кесиптик децгээлин баалоо критерийлери;

- ар бир кесиптик децгээл боюнча квалификациялык баалоо ык- 
малары.

2. Ар бир кесиптик децгээл боюнча баалоо талаптарын жана 
милдеттерди бекитуу, ар бир езунче кызматкер боюнча бекитилген 
меенет ичинде маалыматтарды баалоо жана анализ жургузуу.

3. Кызматкерлерге кесиптик есуусу, кызмат боюнча мумкун бол
гон кетерулуусуне тиешелуу жарым жылдык же жылдык аттеста-
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циянын алкагында маалыматтарды жеткируу. Ал теменкулерду 
камтыйт:

- ишмердуулукту баалоону;

- кетерулууну;
- келечектеги максатын (жеке жана ички фирмалык); 
-конкреттууаудитордуктапшырмаларда катышуу боюнча кызмат
кердин каалоосун;
- карьералык есуу мумкунчулугун;
- кызматкердин кучтуу жана алсыз жактарын;

- окутууга талаптын болуусун.
3. Мындай маалыматты алуу уюмдун жетекчилерине карата 

даты зарыл, себеби алардын учурдагы жана жацы милдеттерди ат
каруусунун улануусуна байланыштуу (консультация беруу, «бирдей- 
ге бирдей» баалоосу, езун езу баалоо).

Аудитти жургузуу 

Эреже
Жургузулген иштин бардык децгээлдеринде анын кабыл алын- 

ган стандарттарга дал келуусун камсыз кылуу учун зарыл болгон 
башкаруу, кеземел жана текшерууге жакшы кецул буруулусу керек.

Процедуралар:
1. Кеземел учун жооптууну бардык аудитордук текшеруунун 

журушуне башкаруучу кызматкерди дайындоо жана аудитти план- 
даштыруу стадиясында адис-аудиторлорду ишке тартуу. Милдеттер- 
ге теменкулер кирет:

- Мурда жургузулген аудитордук текшеруулер жана кардардын 
ишкердик активдуулугуне таасир этуучу иштердин учурдагы абалы 
боюнча маалыматты кайра кароо жана жацылсо;

- Персонал, аудитордук программаларды жана иштерди аткаруу- 
нун графигине талаптарды тузуу.

2. Кесиптик ишмердуулуктун ички фирмалык стандарттарын кол
доо,тагыраагы:

- бардык персоналдын ишин кэзвмвлдвв, жеке окутуу учун мум- 
кунчулуктерду тузуу, кесиптик тажрыйбаны жана жалпы кесиптик 
енугууну алуу;

- аудитти жургузууге кемектешуу учун текшеруу тизмегин, суро-
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олорду колдонуу.

3. Иштин журушундв окутуу мумкунчулугун камсыз кылуу, тагы- 
раагы:

- персоналда тапшырылган ишти аткаруу учун тиешелуу квали- 
фикациянын бар болуусуна ынануу;

- кенже адистерди ага адистердин окутуусун колдоо;

- жеке кесиптик есууге кемектешуу, кызматкерлерди ар турдуу 
аудитордуктапшырмаларды аткарууга тартуу;

- ар турдуу аудитордук тапшырмаларды жургузуу учурунда пер- 
соналдын иштин тажрыйбасын алуусун камсыздоо;

- ар турдуу жетектеечу жактын персоналынын ишине мезгилдуу 
кеземел жургузуу.

Кардар бозасын тартуу жана сактоо
Эреже

• Уюмдун аудитордук кез карандасыздыкка карата коюлган та- 
лаптарды сактоо предметине карата учурдагы жана келечекте- 
ги кардарларды мезгилдуу текшеруу жургузулуусу керек жана 
бул-кардарлардын талаптарына жооп беруу жендемдуулугу.

Процедуралар:

1. Учурдагы меенетте болгон кардарларды баалоо учун уюмдун 
жетекчилериниин ичинен жооптууну дайындоо жана жаныларын 
тартуу боюнча чечимдерди кабыл алуу.

2 . Жан,ы кардарларды баалоо процедурасытеменкулердентурат:
- мурдагы аудитор менен контакт болгон байланыш;

- жылдык отчетторду жана акыркы финансылык отчеттуулукту 
текшеруу;

- учунчу жактардан -  банкирлерден, юристтерден, ишкер енек- 
тештерден кардар женунде маалыматты алуу;

- бул кардар учун ишти аткарууда мумкун болгон тобокел фак- 
торлорун эсепке алуу:

- аудитордук кез карандысыздык жана бул кардарга езунун ке
сиптик кызматын сунуштоо мумкунчулугу маселелерин эсепке алуу,
б.а. бардык техникалык билимдердин бар болуусу.

1. Бар болгон кардарларга езгече жагдайлардын пайда болуусун-
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да кызматты керсотууну улантууга болотурганын баалоо, мисалы:

- кызмат керсетуунун меенетунун аяктоосу;
- жетекчиликте, уюмга болгон менчик укугунда, финансылык абал-
да, ишмердуулуктун мунезундегу олуттуу езгеруулер;

-аткарууга туура келген иштин колему.

Мониторинг

Эреже
Аудитордук уюм ички фирмалык эрежелердин жана сапатты 

кеземолдеенун процедурасынын адекваттуулугу жана натыйжалуу- 
лугун текшериши керек.

Процедуралар:
1. Сапатты кеземолдеенун эрежелеринин жана процедуралары- 

нын иштеесунун натыйжалуулугун камсыз кылуу учун зарыл болгон 
механизмдерди аныктоо. Ошондуктантеменкулердуэске алуу керек:

• мониторингдин маселелерин;
• алдыдагы иштин келемун;
• мониторинг еткеруунун меенетужана мезгилдуулугун;
• компетенция жана мониторингди жургузуу учун персоналды 

тандоо тартибин.
2 . Теменкулерду эске алуу менен мониторинг жургузуу керек:

• ички фирмалык эреже жана процедуралар;

• АЭС.
3. Сапатты кеземелдеенун ички фирмалык системасынын мони- 

торингинин жыйынтыгы женунде тиешелуу жетекчилерге маалымат 
беруу. Мындай процедураны аткарууда теменкулер эске алынат:

• кабыл алынган тузетуу аракеттери жана келечекке сунуштар;
• сапатты кеземелдеенун эрежелери жана процедураларын ез- 

гертуу зарылчылыгы.
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5.3 Аудитордук далилдеелер

Аудитордун пикири негизделген акылга сыярлык жыйынтыкты 
калыптандыруу учун аудитор аудитордук далилдввлврду алуусу ке- 
рек.

Аудитордук далилдввлврду кезвмвл каражаттарынын тестте- 
ринин комплексин жана манызы боюнча текшеруунун жетишерлик 
процедураларын жургузуунун жыйынтыгында алышат.

Кээ бир жагдайларда далилдеелер манызы боюнча текшеруунун 
процедураларын жургузуу аркылуу алынышы мумкун.

«Аудитордук далилдеелер» -  аудитордун текшеруу жургузуу учу- 
рунда алынган маалыматы, аудитордун пикири негизделет. Ауди
тордук далилдевлергв темвнкулер кирет:

1. баштапкы документтер;

2. финансылык отчеттуулуктун негизинде жаткан бухгалтердик 
жазуулар;

3. аудиттелген жактын оозеки тушундуруулвру;

4. о.э. башка булактардан алынган маалымат: массалык маалымат 
каражаттары (газета, журнал, радио, телевидение ж.б.), аудит
телген жактын банктары, камсыздандыруу уюмдары, ишкер 
енектештеру.

Далилдввлврдун аныктыгынын мунездемелеру

a) Орундуулук -  далилдеелер орундуу болуусу керек жана ау- 
диттин предметине тиешеси болуусу керек. Ушул учурда далил- 
деелерду шексиз деп эсептесе болот.

b) Булактын кез карандысыздыгы -  аудиттелген жактын чарба- 
лык системасынан тышкары алынган далилдеелеру.

c) Ички чарбалык кеземел системасынын натыйжалуулугу.
d) Аудитордун взунун фактылык текшеруу, байкоо, эсептее жана 

изилдвелердун жыйынтыгында алган далилдеелеру.

e) Далилдввлврду женеткен жактарды баалоо -  аудитор тапшыр- 
маны аткарган жактар аны аткаруу учун зарыл болгон кесиптик, экс- 
перттик билимге ээ болуусуна ишенуусу керек.

f) Объективдуулук децгээли. Объективдуу далилдеелер анык- 
тыгына кылдат баалоону талап кылган далилдеелерге Караганда
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ишенимдуу. Объективдуу далилдеелерге дебиторлордун счетун та- 
стыктоо, банк кечурмелеру баалуу кагаздар жана накталай каражат- 
тарды инвентаризациялоонун жыйынтыгы, о.э. счеттор боюнча ба
ланс жана Башкы китептин айлануусу жана жыйынтыгын текшеруу

Мисал. Субъективдуу далилдеелер катары субъекттин адвока- 
тынын бул аудиттелген жактын соттук териштируудв ага каршы 
жургузулгвн мумкун болгон жыйынтыктары, товардык-материал- 
дык баалуулуктардын аларды инвентаризациялоо жургузуудв баа- 
лоосу жвнунде бекитуусун атаса болот.

«Ички кеземел каражаттарынын тесттери» -  уюмдун тийиштуу 
мунезуне жана бухгалтердик эсептин жана ички кеземелдун сис
темасынын иштеесунун натыйжалуулугу карата аудитордук далил- 
деелерду алуу максатында жургузулген тесттер.

«Манызы боюнча текшеруунун процедуралары» -  финансылык 
отчеттуулукта олуттуу бурмалоолорду табуу учун аудитордук далил- 
деелерду алуу максатында аткарылган тесттер. Алар эки турде болот:

(а) деталдуу тесттер -  бухгалтердик эсептин счеттору боюнча 
сальдону жана чарбалык операцияларды чагылдыруунун тууралы- 
гын баалоо;

(б) аналитикалык процедуралар.
Аудитордук далилдеелерду ички кеземел каражаттарынын 

жана ман,ызы боюнча текшеруунун тийишууу процедураларынын 
тесттеринин комплексин жургузуунун жыйынтыгында алышат. Кээ 
бир жагдайларда далилдеелер манызы боюнча текшеруунун про- 
цедурасын текшеруу аркылуу гана алынышы мумкун. Кепчулук кар- 
дарлар учун ички кеземел системасына ишенуу мумкунчулугу жок, 
себеби бул кеземел формалдуу эмес болуп саналат, же болбоосу 
мумкун, же тестирлеену унемдуу эмес аткарат. Бул учурда аудитор
дук далилдеелерду манызы боюнча процедуралардын жана фи
нансылык отчеттуулукту даярдоо учун эсептин системасынын адек- 
ваттуулугуна ынануу учун сурап билуунун жардамында алса болот.

Манызы боюнча процедуралардын жана тестирлеенун жыйын
тыгында алынган жетишерлик жана тиешелуу аудитордук далил
деелер.

Жетишерлик - аудитордук далилдеелердун санын/келемун 
елчейт. Дал келуу - аудитордук далилдеелердун сапа.ы жана ише- 
нимдуулугун елчейт.

93



Теменку факторлор далилдеелердун дал келуусуне таасир этишет: 
-финансылык отчеттуулуктун мунезун жана бурмалоонунтобокели 
даражасын, операциялардын сальдосун жана класстарын баалоо;
- бухгалтердик эсепти жана кеземел чейресун кошо алганда ички 
кеземел системасынын мунезу (системасы);
-текшерилген берененин олуттуулугу;

- мурдагы аудиттен алынган тажрыйба, жана аудитордун бизнес 
жана тармактар женунде билими;

- аудит жана аудитордук иштин процедуралары боюнча табылган 
фактылар, же алдамчылык же ката керсеткучтерун кошо алганда; 
-жеткиликтуу маалыматтын булагы жана ишенимдуулугу.

Эгерде жетишерлик жана тиешелуу аудитордук далилдеелерду 
алуу мумкунчулугу жок болсо, анда бул фактордун аудитордук 
отчетко тийгизген таасирин кароо зарыл.

Ички кеземел каражаттарынын тесттери операцияларды жана 
финансылык отчеттуулуктун сальдосун колдоо учун аудитордук да
лилдеелерду алуу учун аткарылат.

Кеземел тесттери бухгалтердик эсептин жана ички кеземел си
стемасынын натыйжалуулугу женунде аудитордук далилдеелерду 
алуу учун аткарылат.

5.4. Аудитордук далилдеелерду алуунун процедуралары жана
ыкмалары

Аудитордук далилдеелер бир же бир канча теменку процедура- 
лардын жардамында алынат:

• инспектирлее;
• байкоо;

• сурап билуу жана тастыктоо;
• эсептеелер;

• аналитикалык процедуралар.

Процедураларды тандоо аудиттин убактысынан жана эсептин 
формасынан белуктеп кез каранды.

Инспектирлее

Инспектирлее -  жазууларды, документтерди же материалдык
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активдерди текшеруу. Жазууларды жана документтерди инспектир
лее учурунда аудитор ишенимдуулуктун ар турдуу даражасында 
алардын мунезу жана булагына, о.э. ички кеземел каражаттарынын 
таасирдуулугунен кез каранды аудитордук далилдеелерду алат.До- 
кументалдуу аудитордук далилдеелердун уч негизги категорияла- 
ры ишенимдуулуктун ар турдуу даражасы менен мунезделет жана 
теменкулерден турат:
• учунчу жак тузген жана аларда жайгашкан документалдуу ауди

тордук далилдеелер (сырткы маалымат);
• учунчу жак тузген, бирок субъектте жайгашкан документалдуу 

аудитордук далилдеелер (сырткы жана ички маалымат);
• субъект тузген жана анда жайгашкан документалдуу аудитордук 

далилдеелер (ички маалымат);
Уюмдун мулкуне тиешелуу документтерди текшеруу алардын бар 

болуусуна тиешелуу анык аудитордук далилдеелерду сунуштайт, 
бирок ага менчик укугу же нарктык баалоо мидеттуу эмес.

Байкоо
Байкоо башка жактар тарабынан аткарылган процесс жана про- 

цедурага болгон кез караш, мисалы, субъекттин персоналы жур- 
гузген материалдык запастарды эсептеену аудитордун байкоосу, же 
аудит учун документалдык кубелендуруу калбаган ички кеземел 
процедураларынын аткарылышын байкоо.

Сурап билуу жана тастыктоо
Сурап билуу -  аудиттелген жактын чегинде же андан сыртка- 

ры кабардар жактарда маалыматты издее. Сурап билуу ар турдуу 
болуусу мумкун: учунчу жакка даректелген расмий кагаз турунде 
сурап билуу, субъекттин кызматкерлерине даректелген формалдуу 
эмес оозеки суроолорго чейин.

Сурап билууге жооп аудиторго ал мурда ээ болбогон же ауди
тордук далилдеелер тастыктаган маалыматты сунуштоосу мумкун, 

Тастыктоо - бухгалтердик жазууларда камтылган маалымат 
женунде сурап билууге жооп. Мисалы, аудитор кебунче тузден туз 
дебиторлордон дебитордук карыз женунде тастыктоону сурайт.

Эсептеелер
Эсептеелер -  баштапкы документтерде жана бухгалтердик жазуу

ларда, же ез алдынча эсептеелерду аткаруунун тактыгын текшеруу.
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Аналитикалык процедуралар

Аналитикалык процедуралар дал келуучулукту аныкташ учун же 
изилдеелердун жыйынтыгы жана кутулбеген катышты, бир далай 
езгеруусу компаниянын ар турдуу меенеттерунен алынган финан- 
сылык маалыматтын беренелеринин же бир меенеттегу финансы- 
лык жана финансылык эмес маалыматтардын беренелеринин орто- 
сундагы катышты анализдееден турат.

Аудиторлор езунун ишинин ыкмаларын ез алдынча аныктайт. 
Аудиттин бардык ыкмаларын шарттуу турде эки группага бвлсек 
болот:

1) аудитти жалпы уюштуруунун ыкмасы;

2) операцияларды, счеттордун сальдосун ж.б.текшеруунун кон- 
креттуу ыкмалары.

Аудитти жалпы уюштуруунун ыкмалары:
1) баштан аяк текшеруу;
2) тандап алып текшеруу;

3) документалдык текшеруу;
4) фактылык текшеруу;

5) аналитикалык текшеруу;
6) айкалыштырылган текшеруу.

Биринчи терт ыкма кецири белгилуу, КРда текшеруу ишинде кол- 
донулган жана колдонулуп жатат. Албетте, баштан аяк же тандап 
алып текшеруу документалдуу, жана фактылык болуусу мумкун.

Аналитикалык текшеруу -  аудиттин журуусунде кардардын эсеп 
жана отчеттуулугунда кейгей жана карама каршылыктарды анык- 
тоо учун чарбалык ишмердуулукту анализдеенун, математиканын, 
статистиканын ар турдуу ыкмаларын колдонуу.

Кээ бир учурларда (кардар менен аудитордун узак меенет кы- 
зматташуусу, текшерилген компаниянын жетекчилигине ишеним 
ж.б.) аудит аналиткалык текшеруу менен тана чектелуусу мумкун.

Айкалыштырылган текшеруу -  аудитти уюштуруунун ар турдуу 
ыкмаларынын айкашуусу.
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5.5 Аналитикалык процедуралар

Аналитикалык обзор -  бухгалтердик эсептин же финансылык 
отчеттуулуктун маалыматын толук, так жана адилеттуу сунуштоого 
далилдеелерду издеген аудиттин процедурасы. Же женекей сез ме
нен айтканда: маалыматтар чындыкка туура келеби?

Процедуралар финансылык жана финансылык эмес маалымат
тын элементтеринин ортосундагы ез ара байланышты системалык 
уйренуу жана салыштырууну жана кутулуучу мамилелердин бир да
лай езгеруусун текшерууну камтыйт.

АЭС 520 “Аналитикалык процедуралар”теменкудей колдонмону берет:

1. Аудитор аудитти пландаштыруу жана жалпы обзор стадиясын- 
да аналитикалык процедураларды колдонушу керек. Аналитикалык 
процедуралар башка этаптарда даты колдонулат.

2. «Аналитикалык процедуралар» башка маалыматка карты кел- 
ген езгеруулврду жана мамилелерди изилдеену кош алганда бир 
далай коэффициенттерди жана тенденцияларды анализдеену жур- 
гузууну тушундурвт.

Аналитикалык процедуралардын мунвзу жана максаттары

3. Аналитикалык процедуралар салыштыруу менен компаниянын 
финансылык маалыматын кароону камтыйт, мисалы теменку пункт- 
тар менен:

-еткен меенет учун салыштырылуучу маалымат;
- компаниянын кутулуучу натыйжасы, бюджет жана прогноз же ау
дитордун кутуусу сыяктуу, мисалы, амортизацияны эсептее;
- сатуудан тушкен кирешенин индустрия боюнча орточо мааниси 
менен дебитордук карыздын суммасы менен катышын салышты
рууну кошо алганда тармак женунде маалымат.

4. Аналитикалык процедуралар о.э. теменку мамилелерди каро
ону камтыйт:

- финансылык маалыматтын элементтеринин чейресу, компани
янын тажрыйбасынын негизинде прогнозду тастыктайт, мисалы, дун 
пайыздык маржа;

- финансылык маалымат жана тиешелуу финансыль х$эмес маа
лыматтын ортосунда, кызматкерлердин белгилуу санындагы эмгек 
акыны кошкондо.
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Аналитикалык процедуралар теменку максаттар учун колдону- 
лат:

(а) башка аудитордук процедуралардын мунезун, убактысын 
жана келемун пландаштырууда аудиторго жардам беруу;

(б) финансылык отчеттуулукту даярдоонун конкреттуу жагдайы 
боюнча табылбас тобокелди азайтуу учун тестирлееге Караганда 
макызы боюнча текшеруунун процедурасы катары колдонулушу 
мумкун; жана:

(в) аудиттин акыркы обзордук стадиясында финансылык отчет- 
туулуктун жалпы обзору катары.

Аудитти пландаштыруудагы аналитикалык процедуралар
6. Аудитор бизнести тушунууге жардам беруу жана потенциал- 

дуу тобокелдин областын аныктоо учун пландаштыруу стадиясында 
аналитикалык процедураларды колдонуусу керек.

7. Аудитти пландаштырууда аналитикалык процедуралар финан
сылык жана финансылык маалыматты колдонот, мисалы, сатуу жана 
соода аянтынын аянтынын катышы.

Аналитикалык процедуралар мацызы боюнча текшеруунун 
процедурасы катары

8. Аудитор деталдуу тестирлее, аналитикалык процедуралар же 
бул эки компоненттердин айкалышуусунун жардамында билинбе- 
ген тобокелди азайтыш мумкун. Финансылык отчеттуулукту даярдо
онун белгилуу ебелгесуне карата билинбеген тобокелди азайтыш 
учун эмнени колдонуу женунде чечим аудитордун ою жана проце- 
дуранын натыйжалуулугуна кез каранды.

Аудиттин аягында жалпы обзордук текшерууну жургузуудвгу 
аналитикалык процедуралар

9. Аудитор финансылык отчеттуулук жалпысынан кардардын биз
нес женунде билимине дал келуусу боюнча жалпы коругундуну ка- 
лыптандырууда аудиттин аягында аналитикалык процедураларды 
колдонуусу керек. Мындай процедуралардын натыйжасында кер- 
сетулген корутунду аудиттин процессинде калыптанган жеке ком- 
поненттерди же финансылык отчеттуулуктун элементтерин жыйын- 
тыктап тастыкташ керек жана финансылык отчеттуулукту негиздее 
учун жалпы жыйынтык алууга жардам берет. Бирок алар кийинки 
процедуралар талап кылынган областтарды аныктай алат.
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5.6. Аудитти документтештируу

«Документтештируу»термини катары аудитортарабынан даяр- 
далган жана аудитор учун аудитти аткарууга байланыштуу алынган 
жана сакталган материал (жумушчу документтер).

Аудиттеги документтештируу жургузулген аудитордук тек
шеруунун сапатын тастыктоо менен байланышкан маселелерди ат- 
карат.тагыраагы:

-аудитордун жумушчудокументтери аудитчындыгында жургузул- 
генун айгинелеп турат. Практикалык турде келишим алдындагы 
жумуш этабынан баштап бухгалтердик (финансылык) отчеттуулук
тун аныктыгы женунде пикирди калыптандыруу этабы менен ая- 
ктаган текшеруунун журушун чагылдыруучу жумушчу документ
тери менен файлды бурмалоо (фальсификациялоо) мумкун эмес;

- аудиттеги документтештируу аудиттин сапатын ички кеземел- 
деенун негизги каражаты болуп саналат. Текшеруунун журушун 
чагылдыруучу документтердин болуусу, аткарылган процедуралар, 
алынган далилдеелер, калыптанган жыйынтыктар аудитордун иш 
аракетин анализдееге жардам берет, алардын тууралыгын жана 
натыйжалуулугун баалайт;
- жумушчу документтештируу аудитордук уюмдун ишмердуулугун 
кучетууге ебелге тузет, о.э. аудитти жургузуу убактысын жана аны 
жыйынтыктоону, эмгек чыгымдарын оптимйзациялайт: анкета жур
гузуу процесси, тестирлее ж.б. аудит жургузууде жана аудитордук 
далилдеелерду алууда колдонгон ыкмалар алдын ала даярдалган 
анкеталардын бланкалары.тесттер, суроолор, башка документтер
дин бар болуусунда бир далай женекейлетулет;
- жумушчу документтештирууну текшеруу аудитордук уюмдар кер- 
сеткен кызматтардын сапатын сырткы кеземелдеенун чыныгы ык- 
масы болуп саналат.

АЭС 230га ылайык аудитордук уюмдар жумушчу документ- 
тештируунун формаларын, аларды толтуруу тартиби, беруу жана 
сактоону иштеп чыгуусу керек жана мунун баары аларды тузууге 
катышкан бардык кызматкерге жеткирилиши зарыл.

Жумушчу документтештируунун мазмуну теменку факторлорго 
кез каранды:

- аудитордук уюм тарабынан жургузулген иштин мунезуне;
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- аудиттелген жактын финансылык-чарбалык ишмердуулугун тата- 
алдыгынын мунезуне жана даражасына;

-аудиттелген жактын бухгалтердик эсеп жана ички кеземел систе- 
масынын абалына;

- аудит процессиндеги колдонулган методика жанатехнологияларга.
Милдеттуутурде жумушчу документтештирууде теменкудей ма- 

алыматтар камтылуусу керек:

-аудитордук ишти пландаштыруу женунде;

- аткарылган аудитордук процедуралардын мунезу, меенету жана 
келему женунде, анын ичинде бардык текшерилген документтер, 
операциялар жана фактылар женунде, бирок кемчилик берилген- 
дерди зеке албаганда;

-аудитордук процедуралардын жыйынтыгы женунде;
- алынган аудитордук далилдеелердун негизинде кылынган 
жыйынтыктар женунде.

Жумушчу документтештируунун туура тузулген файлы толук 
кандуу аудитордук корутундуну тузуу жана аудит аудитордук иш- 
мердуулук боюнча мыйзамдардын талабына ылайык жургузул- 
генун тастыктоо учун зарыл жана жетишерлик бардык маалыматты 
камтыйт. Ага теменкулер кирет:

- аудиттелген жактын юридикалык жана уюштуруучулук тузумуне 
тиешелуу маалымат;

- маанилуу юридикалык документтердин, макулдашуулардын жана 
протоколдордун кечурмелеру;

- аудиттелген жак езунун ишмердуулугун жургузген тармак, эконо- 
микалык жана укуктук чейресу женунде маалымат;

-аудиттин программасын жана башка аларга болгон езгеруулерду 
кошо эсептегенде пландаштыруу процессии тастыктоочу далил- 
деелер;

- аудитордук уюмдун аудиттелген жактын бухгалтердик эсеп жана 
ички кеземел системасын тушунуусун далилдее;

- ички чарбалык тобокелди, кеземел каражаттарынын тобокелин 
жана бул баалоолордун башка тузетуулерун баалоону тастыктоочу 
далилдеелер;

-аудитордук уюмдун ички аудитти жана кылынган жыйынтыктарды
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анализдеесунун фактысын тастыктоочу далилдеелер;
-счеттордун айлануусун жана сальдосун анализдее;
-аудиттелген жактын кебуреек маанилуу финансылык коэффициент- 
терин жана енугуутенденцияларын анализдее;
- аткарылган аудитордук процедуралардын мунезу, убактылуу 
рамкалары жана келему, мындай процедуралардын жыйынтыкта- 
ры женунде жазуулар;
-аудитордун ассистенттеритарабынан аткарылган иштин аудитор- 
дун кеземелу менен жургузулгенун тастыктоочу далилдеелер;

- аудитордук процедуралардын аткаруучуларына жана аны атка- 
руунун меенетуне колдонмо;
- аудиттелген жактын белумдерунун бухгалтердик (финансылык) 
отчеттуулугуна карата колдонулган толук маалымат;
- башка аудитордук уюмдарга, эксперттерге жана учунчу жактарга 
багытталган жана алардан алынган билдируулердун кечурмесу;
- каттардын кечурмелеру же аудиттелген жакка алынып келинген 
же алар менен талкууланган аудиттин аспекттери боюнча бел- 
гилеелер;
-аудиттелген жактан алынган кагазтурундегутушундурмелер;
- аудиттин маанилуу аспекттери боюнча аудитордук уюм тара- 
бынан жасалган жыйынтык;
-бухгалтердик (финансылык) отчеттуулуктун жана аудитордук ко- 
рутундунун, аудитти жургузуунун жыйынтыгы боюнча кагаз турун- 
дегу маалыматтын (аудиттин) кечурмелеру же туп нускасы.

Аудитор тарабынан каралуучу ар бир суроону документтер ме
нен тастыктоо максаттуу змее. Белгилеп кетсек, жумушчу документ
тештируунун курамына тиешелуу турде тузулген, каталары жок 
жана чарбалык операцияларга дал келген баштапкы документтер
дин кечурмелерун кошуу сунушталбайт. Мындай документтердин 
кечурмелерунун ордуна текшерилген операциялардын тизмегин 
керсетуу жана тиешелуу баштапкы документтердин бар болуусун 
жана тууралыгын белгилее менен таблицаны тузее болот.

Жумушчу документтештирууну калыптандыруунун тартиби 
Жумушчу документтештируу ез убагында калыптануусу керек. 

Жумушчу документтер документтештирууге туура келген аракет-

101



тердин жургузулушу меенетунде тузулуусу керек. Тиешелуу тартип- 
те текшерууге дуушар болгон кылдаттык менен тузулген жумушчу 
документтердин мазмуну аудиттелген жактын бухгалтердик отчет- 
туулугунун аныктыгы женунде аудитордун (аудитордук уюмдун) пи- 
кирин калыптандыруу учун негиз болуп саналат.

Аудиттелген жакка аудитордук корутундуну сунуштоо меенетуне 
бардык жумушчу документтештируу тузулген (алынган) жанатолту- 
рулуусу буткен болуусу зарыл.

Бардык жумушчу документтерди шарттуу турде теменкудей 
белуштурсе болот:

- милдеттуу турде тузулген, аларды калыптандыруу нормативдуу 
укуктук актылар менен каралган;

- демилгелуу турде тузулген, калыптандыруунун максаттуулугу ау
дитордук уюм тарабынан аныкталат.

Милдеттуу турде тузулген жумушчу документтерге АЭС 230 «Доку
менттештируу» талаптарына ылайык даярдалган документтер кирет.

АЭС 230га ылайык аудитордук уюмга теменкулерду аткаруу мил
деттуу:

- божомолдонгон келем жана иштердин тизмеги, о.э. аларды ет- 
керуу меенетун керсетуу менен аудиттин жалпы планын тузуу 
жана документтурунде чагылдыруу;

- аудитордук текшеруу учурунда езунче документ турунде маа- 
нилуулук декгээлин эсептеену тузуу;

- аудиттелген жактын бухгалтердик эсеп жана ички кеземел систе- 
масын уйренуу жана баалоонун бардык этаптарын документтеш
тируу;

- жумушчу документтештирууде аудитордук тандоону жургузуунун 
бардык стадияларын жана анын жыйынтыктарын анализдеену ча
гылдыруу;

- эгерде нормативдик укуктук актылардын талаптарын аткарбоо 
олуттуу болсо, бул бузууларды жумушчу документтештирууде ча
гылдыруу керек;

- жумушчу документтештирууде аудиттелген жактын жетекчилиги 
менен олуттуу байланыш маселесин жана андан алынган тушун- 
дурууну чагылдыруу керек;
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-жумушчу документтештирууде отчеттук кунден кийин артурдуу 
меенеттерде болуп еткен окуя жана фактыларга карата бардык 
аракеттер жана чечимдерди чагылдыруу керек;
- негизги аудитордук уюмга башка аудитордук уюмдун жыйынты- 
гын колдонууну документтештируу керек.

Жумушчу документтерди даярдоонун жана текшеруунун натый- 
жалуулугун жогорулатуу максатында аудитордук уюмдарга жумуш
чу документтештируунун папкаларынын (файлдарынын) типтуу 
тузумун, о.э. документтештируунун типтуу формаларын (бланкалар, 
суроолор, каттар, кайрылуулар) иштеп чыгуу сунушталат. Ишти тагы- 
раак уюштуруу учун аудиттелген жактан алына турган тушундуруу, 
аныктама жана башка маалыматты чагылдыруу учун унификация- 
ланган бланктарды колдонуу максаттуу болуп саналат.

Ар бир аудиттелген жакка жумушчу документтештируунун эки 
папкасы: туруктуу жана алмашуучу (жылдык) тузуу сунушталат. Ошо- 
ну учун чон, эмес аудиттелген жактарга, о.э. аудиттин баштапкы же 
бир жолку буйрутмачыларына туруктуу (аз алмашкан) жана учур- 
дагы маалыматты бир же ошондой эле папкага жайгаштыруу керек. 
Кийинки аудитти жургузууде мындай аудиттелген жакта кезектеги 
отчеттук жылда жумушчу документтештирууну езунче папкаларда 
жайгаштыруу сунушталат.

Туруктуу файлды бир канча жылдарга жургузушет. Анда олуттуу 
туруктуу жана аз езгерулуучу маалымат камтылат, аудиторлор ау
диттин башталышына чейин таанышып чыгуусу керек, мисалы:

- аудиттелген жактын уюштуруу документтеринен алардын кечур- 
мелерун алуу (устав, уюштуруу келишими, башкаруу органдарында, 
салык кызматында, фонддордо каттоодон етуу боюнча документтер); 
-ишмердуулуктунтурлерун жургузууге лицензиянын кечурмелеру; 

-башкы акционерлер (бирге ээ болуучулар) женунде маалымат;
- аудиттелген жактын уюштуруучулук тузуму женунде маалымат; 

-документайлануунун графиги;
- аудитти бир канча жылга жургузууге маанилуу болгон узак 
меенеттуу макулдашуулардын (банк, жабдуучулар жана подряд- 
чиктер, сатып алуучулар жана буйрутмачылар, ижара беруучулер 
жана ижара алуучулар ж.б. менен болгон келишимлер) кечур
мелеру;
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-аудиттелген Жактын тиешеси бар аудиттелген жактын же окшош 
группанын ишканаларынын иштвесуне тиешеси бар нормативдик 
документтердин кечурмелеру;

-тармактык маалымат(мисалы, продукциянын (кызмат.жумуштар) 
ездук наркын пландаштыруу жана калькуляциялоо боюнча тар
мактык методикалык керсетмелер, бул тармактын енугуусунун 
езгечелугун козгогон мамлекеттик бийлик органдарынын чечим- 
дери, бул тармакка же конкреттуу аудиттелген жакка ж.б. тие- 
шелуу массалык маалымат каражаттарындагы басылмалардын 
кечурмелеру);

- бул тармакка же конкреттуу аудиттелген жакка, ж.б. тиешелуу 
маалыматтар.

Аудиттелген жактын документтеринин кечурмесун анын макул- 
дугу боюнча жумушчудокументтерге кошуп койсо болот.

Алмашуучу (жылдык) папкада ар бир конкреттуу отчеттук жыл- 
дын жыйынтыгы боюнча аудитордуктекшеруунун учурдагы жумуш- 
чу документтери жайгашат. Ар бир аудиттелген жак боюнча жыл 
саиын езунче папка же (документтештируунун кеп келему учурун- 
да) папкалардын комплекти жургузулет.

Алмашуучу (жылдык) папкада документтерди теменку тартипте 
жайгаштыруу менен алты белумду тузуу сунушталат (аудитордук 
уюмдун керектееСуН0 жаНа аудитордук текшерууну жургузуунун 
ырааттуулугу, документтердин жайгашуу тартибине карата):

1-бвлум. «Отчвттуулук» (аудиттин негизги документтери):
1.1 Бухгалтердик (финансылык) отчеттуулук боюнча аудитордук 

корутунду (туп нуска же кечурме);

1.2 Тушундуруу каты (туп нуска же кечурме);
1.3 Бухгалтердик баланс (туп нуска же кечурме);

1.4 Пайда жана зыяндар женунде отчет (туп нуска же кечурме);

1.5 Нормативдик укуктук актыларда каралган бухгалтердик ба
ланс жана пайда жана зыяндар женунде отчетко тиркеме (туп нуска 
же кечурме);

1.6 Аудитти Жургузуунун жыйынтыгы боюнча аудитордук уюм
дун кагаз турундегу маалыматы (отчет) (туп нуска);

1.7 Аудиттелген жактын КРнын мыйзамарын бузуусу, жыйын- 
тыгында жеке же юридикалык жакка же мамлекетке ири же ете
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чон, келемде зыян келтирилиши женунде кагаз турундегу бил
ли руусунун кечурмесу:

1.8 Аудиттелген жактын башка отчеттуулугу (туп нуска жана 
кечурмелерде).

2- бвлум. «Ишти аяктоо» (аудитордук текшерууну аяктоону ча- 
гылдыруучу документтер):

2.1 Аудитордук текшерууну аяктоо женунде анкета (5.1-тиркеме- 
си);

2.2 Отчеттук кунден кийинки окуялардын обзору (5 .2-тиркеме- 
си);

2.3 Белунуп коюлган иштердин тизмеси (5.3-тиркемеси);
2.4 Аудит учун кийинки жылдын эскертуу жана сунуштары (5.4- 

тиркемеси);
2.5 Жумуш убактысынын эсебинин табели (5.5-тиркемеси);

2.6 Аудиттелген жактан алынган кат;
2.7 Аудитордук кызматты жургузуунун келишими боюнча кабыл 

алуу-тапшыруу жана финансылык документтер.
3- бвлум. «Аудитти пландаштыруу» (ишти пландаштырууну ча- 

гылдыруучу негизги жана коштомо документтер):
3.1 Аудиттик кызматты керсетууге келишим (аудитти жургузууге 

макулдук женунде аудитордук уюмдун кат-милдеттенмеси);
3.2 Буйрутмачыда аудитти жургузуу мумкунчулугу женунде ан

кета (6.1-тиркеме);
3.3 Аудитордуктекшеруунун катышуучуларынын кез карандысы- 

здыгы женунде анкета (6.2-тиркеме);
3.4 Аудитти алдын ала пландаштыруунун жыйынтыгы (6.3-тиркеме);
3.5 Аудиттелген жактын ишмердуулугу женунде маалымат (6.4- 

тиркеме);
3.6 Аудиттелген жактын бухгалтердик эсеп системасын баяндоо 

(6.5-тиркеме);
3.7 Аудиттелген жактын бухгалтердик эсеп системасынын ез- 

герусуунун текшеруу баракчасы (6.6-тиркеме);
3.8 Аудиттелген жактын текшеруу чейресунун 

ражасын баалоо (6.7-тиркеме);
ишенимдуулук да-
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3.9 Аудиттелген жактын ички кеземел каражаттарын баяндоо 
жана баалоо (6.8-тиркеме);

3.10 Аудиттелген жактын маалыматтарды компьютердик иштеп 
чыгуу системасын баяндоо (6.9-тиркеме);

3.11 Экологиялык маселелердин маанилуупугун баалоо (6.10- 
тиркеме);

3.12 Аудитти пландаштыруу учун маалымат (6.11-тиркеме);
3.13 Аудиттин жалпы планы;

3.14Аудиттин программасы (6.12-тиркеме).

4- белум. «Иштин журуусу боюнча эскертуу» (аудиттелген жак 
менен иштее учурунда пайда болгон маанилуу маселелердин жана 
эскертуулердун тизмеси):

4.1 Олуттуу кейгейлердун тизмеси (7.1-тиркеме);

4.2 Табылган айырмалардын таблицасы (7.2-тиркеме);
4.3 Аудитти жургузуунун жыйынтыгы боюнча кагазтурундегу ма- 

алыматтын (отчеттун) пункттары (7.3-тиркеме);

4.4 Аудиттелген жактын ишмердуулугунун узгултуксуздугу прин- 
цибин сактоо боюнча анкета (7.4-тиркеме).

Бул анкета аудиттелген жакка карата ишмердуулугунун уз
гултуксуздугу принцибин колдонууда кумендун болбоосунда
5-белумге жайгаштырылуусу мумкун.

5- бвлум. «Аудиттин процедуралары» (аудитордук текшеруунун 
тузден туз журуусун чагылдыруучу документтер: эсептин конкрет- 
туу областын текшеруунун схемасы; деталдуу тесттерди, аналити- 
калык процедураларды жана кеземелдее каражаттарынын тест- 
терин жургузуунун программалары; бул процедураларды жана 
текшеруулерду аткаруунун жургузулушун тузден туз чагылдыруу
чу жумушчу документтер; мындай процедураларды еткеруунун 
жыйынтыгын жалпылоочу документтер):

5.1 Негизги каражаттардын эсебин текшеруу;

5.2 Материалдык баалуулуктарга кирешелик салымдардын эсе
бин текшеруу;

5.3 Материалдык эмес активдердин эсебин текшеруу;
5.4 Айланма эмес активдерге салымдардын эсебин текшеруу;
5.5 вндуруштук запастардын эсебин текшеруу;
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5.6 Чыгымдардын эсебин текшеруу;
5.7 Даяр продукциянын (товарлардын, аткарылган иштердин, 

керсетулген кызматтардын) эсебин текшеруу ж.б.у.с.

6-бвлум. «Квмвкчу бланктар»

6.1 Аудитти пландаштырууга сурап билуулер (8.1-тиркеме);
6.2 Ички кеземел каражаттарын текшеруу (8.2-тиркеме);
6.3 Аналитикалык процедураларды документтештируунун блан- 

калары (8.3-тиркеме);
6.4Чарбалык ишмердуулуктун шарттууфактыларын текшеруунун 

бланкалары (8.4-тиркеме);
6.5 Негизги аудитордук уюмдун башка аудитордук уюмга кат 

жузунде билдируусу (8.5-тиркеме);
6.6 Алынган оозеки тушундурмелердун маалыматын камтуучу 

бланк (8.6-тиркеме);
6.7 Белгилуу кез карашты тастыктоонун сурап билуусу менен ау

дитордук уюмдун каты (8.7-тиркеме);
6.8 Документтерди кечурмеелеге уруксат алуу (8.8-тиркеме);
6.9 Тандоону аныктоонун таблицалары (сальдо, операциялар).
Эскертуу: документтердин жана белумдердун сунушталган жай-

гашуу тартиби аудитордук корутунду акырында тигилет жана ез- 
герулме (жылдык) папкада документтердин'жогору тарабында би- 
ринчи болот деп божомолдонот.

Текшерилген субъект да ярда га н жумушчу документтердин белу
гу график же аналитикалык таблицалар турунде аудитордун ишинде 
колдонуулусу мумкун,ушул учурда гана аудиторго мындай матери- 
алдар тиешелуу децгээлде даярдалганына ишеним артуусу зарыл.

Бышыктоочу суроолор:

1. Аудитордук тандоо деген эмне?
2 . Тандоонун келемун аныктоодо статистикалык эмес ыкмаларды 

колдонсо болобу?
3. Аудиттин сапатын кеземелдеенун кандай турлеру бар жана 

эмнеси менен алар айырмаланышат?
4. Аудитордук далилдеелерге эмне кирет?
5. Аудитордук далилдеелерду алуунун кандай процедуралары
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жана ыкмалары бар?

6. Аудитте аналитикалык процедуралар эмне учун колдонулат?
7. Аналитикалык процедураларга мисал келтиргиле.
8. Аудитте документтештируу эмне учун зарыл?

9. Аудитордун жумушчу документтештируусуне эмне кирет?

10. Аудитордун каталарды жана аудит учурунда ак ниеттуу эмес 
аракеттерди кароосуэмне менен байланышкан?
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6 -Б 0 Л  YM . А У Д И Т О Р Д У К  К О Р У Т У Н Д У

6.1. Аудитордук кортундунун багыты

КРда аудитордук иш боюнча мыйзамга ылайык жургузул- 
ген аудиттин жана (же) кошумча болуучу кызматтардын 
жыйынтыгы боюнча аны жургузуучу жак корутундуну сунуштайт. 
Анын формасы,мазмуну жана сунуштоо тартиби аудиттин тиешелуу 
стандарттары менен аныкталат.

Аудитордук корутунду -  аудиттелген жактардын финансылык 
отчеттуулугунун колдонуучулары учун багытталган, кагаз турун- 
де тузулуп, финансылык отчеттуулуктун олуттуу мамилелеринде 
аныктыгы женунде даана формулировкаланган пикир камтылган 
расмий документ.

Бардык олуттуу мамилелерде аныктык катары финансылык от
четтуулуктун маалыматынын тууралык даражасы тушундурулуп, бул 
отчеттуулуктун керектеечулеруне анын маалыматынын негизинде 
аудиттелген жактардын чарбалык ишмердуулугунун жыйынтыгы, фи
нансылык жана мулктук абалы женунде туура жыйынтык кылууга жана 
бул жыйынтыкка негизделген чечимдерди кабыл алууга дуушар кылат.

Мыйзамдуулуктун талаптарына дал келген финансылык от
четтуулуктун тууралык даражасын баалоо учун аудитор АЭС 320 
«Аудиттеги маанилуулукке» ылайык финансылык отчеттуулуктун 
керсеткучтерунун маанилуулугунун жургузулген аудитинин макса- 
тында аныктоо аркылуу айырмалардын максималдуу боло турган 
елчемун билуу керек.

Билип туруп жалган аудитордук корутундуну тузуу жеке аудитор 
жана (же) аудитордук уюмдун аудитордук ишмердуулукту жургузуу- 
ге алынган уруксатынан ажыратуу (алып салуу) турунде жоопкерчи- 
ликтартат.ал эми мындай корутундуга кол койгон тарап.о.э.анын ау
дитордун квалификациялык сертификатынан ажыратуу (алып салуу) 
жана КРнын мыйзамына ылайык жоопкерчиликке тартуу каралган.

Билип туруп жалган тузулген аудитордук корутунду катары ау- 
дитти еткербей тузулген, же болбосо анын жыйынтыгы боюнча 
тузулген, бирок аудитти жургузуу учурунда аудитор же аудитордук 
уюм тарабынан каралган документтердин мазмунуна карама кар
ты  келген аудитордук корутунду эсептелет.
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Билип туруп жалган тузулген аудитордук корутунду соттун чечи- 
ми боюнча гана жараксыз дептаанылат.

Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук ишти женге 
салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга аудитордук корутунду- 
га (отчетко) кол койгондон 5 (беш) жумуш куну ичинде финансылык 
отчеттуулуктун стандарттарынын бузуулусу боюнча аудитинин жый- 
ынтыгындагы аныкталгандарды билдируусу керек.

6.2. Аудитордук корутундунун негизги элементтери

Аудитордук корутундутеменде керсетулген элементтерди камтыйт:
а) аталышты;
б) даректи;

в) киришуу абзацын:

I) Аудиттелген финансылык отчеттуулук;

II) Юридикалык жактын жетекчилигинин жоопкерчилиги жана 
аудиторлордун жоопкерчилиги;

г) аудиттин келемун баяндоочу абзац (аудиттин жаралышын 
баяндоо);

I) АЭСга же тиешелуу улуттук стандарттарга жана практикага 
шилтеме);

II) Аудитор тарабынан аткарылган иштерди баяндоо;

д) пикирди камтуучу абзац-финансылык отчеттуулук боюнча пи- 
кирди камтыйт;

е) Аудитордук корутундунун меенету;
ж) аудитордун дарегин;
з) аудитордун колун.

Аудитордук корутундунун формасы жана мазмунунун бирдей- 
лигин мумкун болушунча сакташ керек, аны колдонуучулардын 
тушунуусун жен,илдетет жана кадимки змее жагдайлардын пайда 
болуу учурунда таап алганга жардам берет.

Аталышы
Аудитордук корутунду тиешелуу аталышка ээ болуусу керек.
Аталышында «кез карандысыз аудитор» сезун башка жактар 

тузген корутундудан, мисалы Экономикалык субъекттин кызмат 
адамдары, Директорлор кенеши же кез карандысыз аудитор учун

но

бекитилген этикалык талаптарды сактоо талап кылынбаган башка 
аудиторлордун корутундусунан аудитордук корутундуну айырма- 
лаш учун колдонуу максаттуу болуп саналат.

Дарек

Аудитордун отчету тиешелуу децгээлде аудитордук тапшырма- 
нын жана жергиликтуу мыйзамдардын бардык шарттарын камтуусу 
зарыл. Кебунче отчет акционерлерге же финансылык отчеттуулугу 
аудит процессинде жайгашкан юридикалык жактын директорлор 
кендшине женетулет.

Киришуу абзацы
Аудитордук корутунду экономикалык субъекттин аудитке дуушар 

болгон финансылык отчеттуулугуна керсетмену отчеттук меенеттуу 
жана анын курамын керсетуу менен камтуусу керек,

Аудитордук корутунду бухгалтердик эсепти жургузуу жана фи
нансылык отчеттуулукту даярдоо экономикалык субъектке жуктел- 
гендугу, жоопкерчилиги боюнча арызды, жана аудитордун жооп
керчилиги бул финансылык отчеттуулуктун жургузулген аудиттин 
негизинде ырастыгы женунде пикирди керсетуу менен гана байла- 
нышкан арызды камтуусу зарыл.

Финансылык отчеттуулук мулктук жана финансылык абалы, анын 
чарбалык ишмердуулугунун жыйынтыгы женунде маалыматтардын 
системасы болуу менен бухгалтердик эсептин маалыматынын неги
зинде тузулет. Мындай отчеттуулукту тузуу экономикалык субъекттин 
жетекчилигинен тиешелуу эсептерди жана ой жугуртуну, о.э. бухгал
тердик эсептин ыкмаларын жана финансылык отчеттуулукту даярдоо- 
до колдонулган принциптерди аныктоону талап кылат. Аудитордун 
жоопкерчилиги финансылык отчеттуулуктун аудитин жургузуу жана 
бул отчеттуулуктун негизинде пикирди калыптандырууда турат.

Теменде 700 АЭС боюнча тушундуруу мисалы келтирилген:
Киришуу абзацынын №1 мисалы: 201(Х)-ж. 31-декабрына карата 

биз «YYY» компаниясынын тиркелген бухгалтердик балансына жана 
тиешелуу пайда жана зыяндар, капиталдын езгеруусу женунде, ак- 
чалай каражаттардын кыймылы женунде отчетторго керсетулген 
меенетке карата аудит жургуздук. Бул финансылык отчеттуулукка 
жоопкерчиликти «YYY» компаниясынын жетекчилиги "эт. Биздин 
милдет жургузулген аудиттин негизинде бул финансылык отчеттуу
лук женунде пикирди керсетуу менен байланышкан.
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Аудиттин квлвмун баяндоочу абзац
Аудитордун отчету аудит АЭСтин стандарттарына же тиешелуу 

улуттук стандарттарга же практикага ылайык жургузулгендугун 
керсетуу менен аудиттин келемун баяндаш керек. «Келем» терми- 
ни аудитордун аудиттин процедурасын аткаруу жендемдуулугун 
божомолдойт жана бул жагдайда алар зарыл болуп эсептелинет. Бул 
колдонуучу аудит бекитилген стандарттарга жана практикага ылайык 
еткерулгенуне ишеним болуусу учун зарыл.

Аудитордук корутунду финансылык отчеттуулук олуттуу бурма- 
лоолорду камтыбай турганына акылга сыярлык ишенимди камсыз 
кылуу максатында аудит пландаштырылган жана еткерулген делген 
арызды камтуусу зарыл.

Аудитордук корутунду аудит тандалма негизде еткерулгенун 
керсетууну жана теменкулерду камтыш керек:

а) финансылык отчеттуулукта аудиттелген жактын финансы- 
лык-чарбалык ишмердуулугу женунде маанини жана маалыматты 
ачып берууну тастыктоочу далилдеелердутестирлеенун негизинде 
уйренуу;

б) бухгалтердик эсептин принциптерин жана ыкмаларын, о.э. фи
нансылык отчеттуулукту даярдоодо колдонулган эрежелерди баа- 
лоо;

в) финансылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик тарабынан 
алынган маанилуу баалануучу маанилерди баалоо;

г) финансылык отчеттуулукту жалпы сунуштоону баалоо.
Аудитордук корутунду аудитордун билдируусуаудитпикирди ча-

гылдыруу учун жетишерлик негиздеену сунуштайт дегенди камтуу
су керек.

Темендо 700 АЭС боюнча тушундуруу мисалы келтирилген:

Квлвмду баяндоочу абзацтагы маалыматты керсвтуунун №2 
мисалы: «Виз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык 
жургуздук. Бул стандарттар финансылык отчеттуулук олуттуу бур- 
малоолорду камтыбай турганына акылга сыярлык ишенимди камсыз 
кылыш учун аудитти пландоону жана жургузууну милдеттендирет. 
Аудит финансылык отчеттуулукта мзани жана маалыматты ачып 
берууну тастыктоочу далилдеаперду тестирлеенун негизинде уй- 
ренууну камтыйт. Аудит о.э. жетекчилик тарабынан жасаган бухгал-
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тердик эсептин принциптерин жана маанилуу маанилерди баалоону,
о.э. финансылык отчеттуулукту жал пы сунуштоону баалоону камтыйт. 
Биз биз тарабынан жургузулген аудит биздин пикирди чагылдыруу 
учун акылга сыярлык негиздеену сунуштайт деп эсептейбиз».

Пикирди камтуучу абзац
Пикирди камтуучу абзац финансылык отчеттуулукту даярдоо 

учун колдонулган финансылык отчеттуулуктун негизин так кер- 
сетушу керек (эгерде бул ФОЭАС болбосо, анда финансылык отчет
туулук колдонулган елкену керсетуу зарыл), жана финансылык от
четтуулуктун системасына ылайык финансылык отчеттуулук туура 
жана объективдуу сунуштоону (же бардык олуттуу аспекттерде ади- 
леттуу сунушталды) керсете алгандыгы боюнча аудитордун пики- 
рин керсетуш керек, жана бул керек болсо, финансылык отчеттуулук 
мыйзам-нормативдик талаптарды аткарып жатабы.

«Анык жана адилеттуу кош карашты берет» жана «бардык олуттуу 
мамилелерде адилеттуу сунуштайт» терминдери ар турдуу маанилуу 
болушатжана аудитор тарабынан пикирди билдирууде колдонулат. 
Бул эки терминдер башкалар сыяктуу аудитор финансылык отчет
туулук учун олуттуу болгон суроолорду карай турганын керсетет.

Финансылык отчеттуулуктун тузуму ФОЭАС, кесиптик органдар 
тарабынан таанылган эрежелер жана адилеттуулукту жана жерги- 
ликтуу мыйзамдарды эске алуу менен елкенун ичинде жалпы прак- 
тиканын енугуусу менен аныкталат.

Аудитордук пикирдин контекстине колдонуучунун женил багыт- 
талуусу учун аудитор финансылык отчеттуулук негизделген систе- 
маны/тузумду керсетет.

Аудитор финансылык отчеттуулуктун тузумун теменкудей сездер 
менен керсетет:

«...Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылай
ык (же (елкену белгилее менен финансылык отчеттуулуктун систе- 
масынын аталышы))...»

Мындай аталыш колдонуучуга финансылык отчеттуулуктун кан- 
дай системасын колдонулганын жакшы тушунууге жардам берет. 
Аудитор финансылык отчеттуулук женунде отчетту даярдоодо баш
ка елке учун атайын даярдалган финансылык отчетту гуктун кол
донулган системасы женунде финансылык отчеттуулукта тиешелуу 
ачып керсетуу камсыз болгонун карайт.
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«Анык жана адилеттуу сунуштоо» (бардык олуттуу мамилелер- 
де адилеттуу сунуштайт) женунде пикирге толуктоо катары ауди- 
тордун отчетуна мыйзамдык жана нормативдик укуктук актыларда 
аныкталган башка талаптарды финансылык отчеттуулук аткарабы 
деген куменду кошуу зарылчылыгы пайда болуусу мумкун.

Теменде 700 АЭС боюнча тушундуруу мисалы келтирилген:

Пикирди камтуучу абзацта маалымотты керсвтуунун №3 мисалы:

«Биздин кез караш боюнча ФОЭАСка (же елкену белгилее менен 
финансылык отчеттуулуктун системасынын аталышы) ылайык «YYY» 
компаниясынын 20 (Х)-жылдын 31-декабрына карата финансылык 
абалы, чарбалык ишмердуулугунун жыйынтыгы жана акчалай кара- 
жаттардын кыймылына 201 (X) жылдын 1-январынан 31-декабры 
боюнча моенетте финансылык отчеттуулук анык жана адилеттуу 
кез карашты берет (же бардык мамилелерде адилеттуу сунуштайт).

Аудитордук корутундунун мввнвту
Аудитор аудит качан аяктаганы боюнча корутундуда сан менен 

меенетун керсетуусу керек, себеби мындай кырдаал колдонуучуга 
аудитор бул меенетке чейин пайда болгон финансылык отчеттуу- 
лукка таасир эткен окуя жана операциялардын таасирин зеке алды 
деген негиздеену эсептейт.

Андыктан аудитор экономикалык субъекттин жетекчилигине да- 
ярдалган жана сунушталган финансылык отчеттуулук женунде ко- 
рутундунутузуусу керек, аудитор мунун болуп еткен экономикалык 
субъекттин жетекчилигинин финансылык отчеттуулукка кол коюу 
же бекитуу меенетунун санына корутундуну меенеттебеш керек.

Аудитордун колу

Аудитордук корутунду аудитордук уюмдун аты менен анын же- 
текчиси же анын екулужана/же аудитти жургузген (текшеруунуже- 
текчеген жактын) аудитордун жеке езунун аты менен кол коюлуусу 
керек. Бул колдор аудитордук уюмдун мееру менен ырасталат. Эгер- 
де аудитордук корутунду бир беттен ашыкча болсо, аудитордук ко
рутундунун акыркы бетине кол койгон жак мурдагы беттерге дагы 
кол коюусу мумкун.
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6.3. Аудитордук корутундунун турлеру

Кьщтыксыз этпестен он корутунду аудиторлордун эч кандай 
эскертуусуз жана кемчиликсиз берилген пикирин камтыйт.

Аудитордук корутундудагы кын,к этпестен он, пикир качан ау
дитор бухгалтердик отчеттуулук КРнын бекитилген бухгалтердик 
эсепти жургузуунун жана бухгалтердик отчеттуулукту даярдоонун 
принциптери жана ыкмаларына ылайык аудиттелген жактын финан
сылык абалы жана финансылык-чарбалык ишмердуулугу женунде 
анык сунуштоону берет деген жыйынтыкка келет деген учурда ча- 
гылдырылат.

Кыктыксыз он, пикир бухгалтердик эсептин принциптеринин 
жана аларды колдонуунун ыкмаларынын бардык езгеруулеру, о.э. 
алардын таасири финансылык отчеттуулукта тийиштуу декгээлде 
аныкталды жана ачылып берилди деп керсетулгенде берилет.

Теменде 700 АЭС боюнча тушундуруу мисалы келтирилген:
Кьщтыксыз он пикирди чагылдыруучу толук аудитордук корутун

дунун №4 мисалы:
Аудитордук отчет (корутунду)

(Тийиштуу адресат)

«201(Х)-ж. 31-декабрына карата биз «YYY» компаниясынын 
тиркелген бухгалтердик балансына жана •тиешелуу пайда жана 
зыяндар, капиталдын взгвруусу женунде, акчалай каражаттардын 
кыймылы женунде отчетторго кврсетулген меенетке карата ау
дит жургуздук. Бул финансылык отчеттуулукка жоопкерчиликти 
«ууу» компаниясынын жетекчилиги алат. Биздин милдет жургузул- 
гвн аудиттин негизинде бул финансылык отчеттуулук женунде пи
кирди билдируудв турат.

Биз аудитти АЭСка ылайык жургуздук. Бул стандарттар бизди 
финансылык отчеттуулук олуттуу бурмалоолорду камтыбай тур- 
ганына акылга сыярлык ишенимди камсыз кылуу учун аудитти план- 
доо жана жургузууну милдеттендирет. Аудит финансылык отчет
туулукта маалыматтын мааниси жана ачып берууну тастыктоочу 
далилдевлерду тестирлевнун негизинде уйрвнууну камтыйт. Аудит
о.э. жетекчилик тарабынан жасалган бухгалтердик эсептин прин- 
циптерин жана маанилуу маанини, о.э. финансылык отчеттуулукту 
жалпы сунуштоону баалоону камтыйт. Биз жургузген аудит биздин

115



пикирди чагылдыруу учун акылга сыярлык негиздввну кврсвтвт деп 
эсептейбиз.

Биздин кез караш боюнча ФОЭАСка (же влкену белгилвв менен 
финансылык отчеттуулуктун системасынын аталышы) (жано 
....ылайык) ылайык «YYY» компаниясынын 201(Х) жылдын 31-де- 
кабрына карата финансылык абалы, чарбалык ишмердуулугунун 
жыйынтыгы жана акчалай каражаттардын кыймылына 201 (X) 
жылдын 1-январынан 31-декабры боюнча мввнеттв финансылык 
отчеттуулук анык жана адилеттуу квз карашты берет (же бардык 
мамилелерде адилеттуу сунуштайт).

Аудитор
«XX» айы 201(Х)-ж.

Дареги.

Модификацияланган аудитордук отчет (корутунду) (Modified 
auditor’s report) - аудитордук отчет (корутунду) модификацияланган 
деп эсептелет, эгерде аспектке кецулду буруучу абзац кошулса, же 
пикир кын,к этпестен он, болгон учурда.

Аспектке кецулду тартуучу абзац (Emphasis o f matter paragraph) 
-аудитордук отчет (корутунду) модификацияланган болушу мумкун 
бул аспект кецири талкууланган финансылык отчеттуулуктун тирке- 
месине кошулган финансылык отчеттуулукка таасирин тийгизуучу 
аспектти белуп кароо учун аспектке конулду тартуучу абзацты ко- 
шуунун жардамында.

Мындай аспектке кецулду тартуучу абзацты кошуу аудитордун 
пикирине таасир этпейт. Аудитор езунун отчетуна (корутундусун) 
аспектке кецулду тартуучу абзацты кошуу менен финансылык от- 
четтуулукту зыян тийгизбеечу аспекттерди керсетууучун модифи- 
кациялашы мумкун.

Эскертуу менен берилген пикир (Qualified opinion) -  эскертуу ме
нен берилген пикир аудитор кыцтыксыз оц пикирди чагылдыруу 
мумкун эмес деген жыйынтыкка келген учурда чагылдырылат, бирок 
аудитор терс пикирди же пикир берууден баш тартууну чагылдыруу 
учун бул жетекчилик менен болгон бардык келишпестиктин кесепе- 
ти же иштин келемун чектее анчалык олуттуу жана терец болбойт.
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Аудитордун корутундуну тузуудвн баш тартуусу, пикир бил- 
дируудвн баш тартуусу (Disclaimer of opinion) -  аудитордун аудит- 
тин келемунун чектеесунун таасири олуттуу болуу менен корутун
дуну даярдоодо жетишерлик болгон аудитордук далилдеелерду 
алууга болбойт деген пикирди жазуутурунде керсетуу. Баш тартуу
о.э. аудит учурунда аудитордун кез карандысыздыгы принцибин 
бузган жагдайлар пайда болгон кезде тузулет.

Терс пикир (Adverse opinion) -  финансылык отчеттуулук учун 
келишпестиктин кесепети бир далай олуттуу жана терец болгон 
учурда, аудитор отчетко (корутундуга) эскертууну кошуу финансы
лык отчеттуулуктун мунезунун толуктугун керсете албаган же ага 
жацылууга алып келуучу ачып керсетуу толук эмес учур деп жыйын
тыкка келет деп чагылдырылса тузулет.

Аудитордук корутундуда аудитордун пикирине таасир этуучу 
факторлор

Аудитор кыцк этпестен оц пикирди билдирууге дуушар болуусу 
мумкун, эгерде теменку жагдайлардын биреесу бар болсо жана ау
дитордун кез карашына ылайык бул жагдайлар финансылык отчет
туулуктун ырастыгына олуттуу таасирин тийгизе турган болсо:

а) аудитордун ишинин келемунде чектее болсо;

б) жетекчилик менен келишпестик орносо:
-тандалган эсеп саясатынын жолго коюлуусу;

- аны колдонуу ыкмасы;
- финансылык отчеттуулукта маалыматты ачып беруунун адек- 

ваттуулугу.
(а) пунктундагы жазылган жагдай теменкулерге алып келуусу мум

кун:
- эскертуу менен пикирди беруу;

- пикирди берууден баш тартуу.
(б) пунктундагы жазылган жагдай теменкулерге алып келуусу 

мумкун:
- эскертуу менен пикирди беруу;

-терс пикир.
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Бышыктоочу суроолор:

1. Аудитордук корутунду эмне учун зарыл?

2 . Аудитордук коругундуга кайсы элементтер кирет?
3. Аудитордук корутундунун кайсы турлерун билесицер?

4. Аудитордук корутундуда кьщтыксыз он пикир эмнени тушун- 
дурет?

5. Кайсы аудитордук корутунду модификацияланган болуп эсеп- 
телет?

6. Модификацияланган аудитордук корутундунун негизги тур- 
леру кандай?

7. Аудитордук корутундуда эскертуу менен берилген пикир 
эмнени тушундурет?

8. Аудитордук корутундуда терс пикир эмнени тушундурет?

9. Аудитордук корутундуда пикир берууден баш тартуу эмнени 
билдирет?

10. Аудитордук корутунду кимге берилуусу керек?
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К Е Й С Т Е Р

«Кыргыз Республикасындагы аудит жана аудит ишинин манызы,
максаттары жана милдеттери» темасы боюнча «Кыргызстандагы
№1 аудитордук компания» 1-кейс.

Бул кейсти «Кыргыз Республикасында аудитордук ишин ченем- 
дик женге салуу» темасын окуп жатканда колдонсо болот.

Кейстин максаты: студенттерди ишканаларды аудитордук тек- 
шеруу методдору жана формалары менен тааныштыруу, алардын 
теориялык билимин бекемдее жана практикалык кендумдерун 
чындоо, аналитикалык жана критикалык ой жугуртуу жендемдерун 
енуктуруу, теория менен практиканы айкалыштыруу, кырдаалдык 
маселелерди чечуу жана ар кандай позицияларды жана кез ка- 
раштарды керсетуу.

Кейстин тузуму:
1. «В. Якобс-Аудит» ЖАКтын тузулуутарыхы жана уюштуруучулук 

тузуму;
2. Ситуациялык тапшырмалар;
3. Студенттерге тапшырмалар жана суроолор.

Кейстин туру: кабинеттик.
Компания бугун. «В. Якобс-Аудит»- 199S^t>mflbiH 13-майында 

Кыргызстандын аудитордук, бухгалтердик жана консультациялык 
кызматтар рыногунда иштей баштаган жабык типтеги кыргыз-гол- 
ландиялык акционердик коому. Компаниянын жалпы аудит жур- 
гузуу, баалуу кагаздар рыногунун аудитин жургузуужана банк иши
нин аудитин жургузуу учун Кыргыз Республикасынын вкметуне 
караштуу Финансылык отчеттуулук жана аудитордук стандарттар 
боюнча Мамлекеттик комиссиясы тарабынан 2003-жылдын 6-авгу- 
стунда расмий турде берилген уч лицензиясы (№ 000003) бар, каа- 
лаган компанияны текшерууге укуктуу.

Фирмада 34 адис иштейт (аудиторлор жана бухгалтерлер), анын 
ичинен 21и фирманын адистери Бухгалтерлер жана аудиторлор ассо- 
циациясынын мучесу, алардын 19у Эл аралык сертификатталган бух
галтерлер жана аудиторлор кецешинин сертификаттарынын ээлери, 
алар «Сертификатталган бухгалтер практик» (САР) кесип1ик категори- 
ясына ээ болушкан.«В.Якобс-Аудит» кызматкерлеринин кесипкейлугу
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фирмага экономиканын ар кайсы тармактарында аудит, бухгалтердик 
эсеп боюнча консультация жургузууге мумкунчулук берет.

Туунду компания -  2001-жылдын 23-майында «В. Якобс-Аудит» 
аудитордук фирмасынын окуу борборунун базасында тузулген 
УКБЦ «Якобс-Тренинг» ЖЧК компаниясы бухгалтердик эсеп жана 
салык салуу жаатында окутуу семинарларын еткеруу менен билим 
беруу иштерин жургузет; бухгалтердик эсеп реформасынын алка- 
гында еткерулген кесиптик сынактарга адистерди даярдоо курста- 
ры, PRAGMA корпорациясы (USAID) тарабынан жургузулет; лекция 
окуу; КРдагы салык салууга, бухгалтердик эсепке алуу менен бай- 
ланышкан мыйзамдардын кейгейлерун талкуулоо боюнча тегерек 
столдорду уюштуруу, ошондой эле бухгалтердик эсепти ФОЭАСке 
ылайык жургузуу, ошондой эле бухгалтердик эсеп боюнча персо- 
налды окутуу боюнча алдыцкы аудитордук компанияларда ай сай- 
ын практика уюштуруу менен.

2017-2018-жылдардагы «Кыргызстандагы жыл тандоосу» сына- 
гынын жыйынтыгы боюнча «В.Якобс-Аудит» ЖАК «Кыргызстандагы 
№1 аудитордук компания» номинациясында жецуучу деп табылды. 
Бул жылы фирма бОтан ашуун кардарга кызмат керсетту, алардын эн, 
ирилери: «Жерди жана кыймылсыз мулкту каттоо»,«Шаардагы транс
порт», Саламаттыкты сактоо секторун реформалоо-11, «Бишкексут» 
АК,«Реемтсма»,АК доктор Назаралиевдин медициналык борборуж.б.

1-кырдаал: «Кардардын тандоосу» Дан-Азык акционердик коо- 
мунун жетекчилиги жана «Таасир» жоопкерчилиги чектелген коо- 
мунун жетекчилиги бир эле мезгилде «В.Якобс-Аудит» аудитордук 
компаниясына отчеттук мезгилдин жыйынтыгы боюнча аудит жур
гузуу сунушу менен кайрылышат.

Расмий маалымат: акционердик коом мамлекеттик ишкананы 
менчиктештируу жолу менен тузулген; сегиз жылдан бери иштеп 
келе жатат; акыркы эки жылда ендуруш ишинен тушкен кирешени 
1,7 эсеге кебейтууге жетишти; ошол эле мезгилдеги активдер 90%га 
кебейген; еткен жыл учун аудитордук корутундунун он, пикири бар.

Квалификациялуу бухгалтерге жана жалпы бухгалтердик эсепке 
алуу белумунун ишине жеке кеземел жургузууге кайрылып, акци
онердик коомдун жетекчилиги акционерлердин жалпы чогулушу- 
на оц аудитордук корутунду беруу учун аудитордук текшеруунутез 
арада жургузууну суранат.
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«Таасир» ЖЧК ортомчулук иши менен алектенет. Компаниянын 
иши менен алдын ала таанышуунун журушунде, ЖЧК милдеттуу 
турде текшерууге алынбайт экен, бирок акыркы эки жылдын ичин- 
де компаниянын жетекчилиги жылдык балансты тастыктоо учун ар 
кандай компаниялардын аудиторлорун чакырган.

Биринчи аудитордук текшеруу аяктагандан кийин ички аудитор- 
дун кызматы бекитилген. Экинчи аудитордук текшеруу аяктаган
дан кийин, даяр продукциянын кампасында иштеген кызматкерлер 
алмашты. Отчеттук мезгилдин башында «Таасир» ЖЧКсы биринчи 
жолу ез ишин енуктурууге жана кецейтууге багытталган саясат 
жургузууну чечти. Ушул максатта бир патенттелген продукцияны 
ендурууден тушкен каражаттын эсебинен жугуртуунун 95%н тузген 
чакан жеке ишканага ээ болду жана отчеттук жылдын жети айында 
1500 мин сом суммасында чыгымдарды капиталдаштырды.

Тапшырма жана суроолор:
1. Аудитордук компания эки сунуштутен кабыл ала алабы, бирее 

болсо, кайсынысы?
2. Аудитордук компаниянын иш-аракеттерин белгилее?
3. Аудитордук текшеруунун негизги максаты эмне?

4. Аудит деген эмне?
5. Ички жана тышкы аудиттин айырмачылыгы.
6. Кандай учурларда милдеттуу жана ыктыярдуу аудит жур

гузулет?
7. Аудитор менен кардардын ортосундагы мамиле кандайча курулат?

2-жагдай: «Ишенимдуу кардар»
А) Бир нече жылдан бери кардар жылдык отчеттуулугун тасты

ктоо учун «В.Якобс-Аудит» аудитордук фирмасынын кызматынан 
пайдаланып келет. Карым-катнаштын буткул мезгилинде ошол эле 
аудиторлор тобу текшеруулерге катышат, алардын кызматкерлери 
жылдан жылга конкреттуу «алардын» багыттарын текшерууге адис- 
тешишет («Негизги каражаттар», «Товарлар» ж.б.).

Суроо: Учурдагы кырдаалдын артыкчылыктары же кемчиликтери 
эмнеде?

Б) «В.Якобс-Аудит» ошол эле кардар учун еткен жылга финансы- 
лык отчетун даярдаган. Бир айдан кийин кардар фирмага телефон
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чалып, документтердин биринде ката кеткенин айткан.

Суроо: Сапатты кеземелдее чарасы кандай катанын алдын 
алышы керек эле?

В) «В.Якобс-Аудит» бул компанияда бир аудитордун жубайы са- 
туу боюнча менеджер болуп иштеген «Аква-ленд» компаниясынын 
аудитин жургузууге чакырылган.

Суроо: Аудитордук компания бул сунушту кабыл алабы?

3-кырдаал: «Аудиторлордун эмгек акысы»

Теменку белумдерден жана белумчелерден турган аудитордук 
текшеруунун программасынын этаптары келтирилген:

1- белум. Ишканадагы чарбалык ишти жана бухгалтердик эсепти 
уюштурууну иликтее жана экспертиза.

2- белум. Аудит программасын иштеп чыгуужана келишимдин ат- 
карылышы.

Белум 3. Бухгалтердик эсептин айрым чейрелерундегу аудитор
дук текшеруу:

-уставдык капиталдын калыптануусун текшеруу;

- бухгалтердик эсептин жана ички кезомел тутумунун абалын тек
шеруу;

- кассалык кыймылдардын аудити;

-банктык кыймылдардын аудити;
- валюта кыймылдарындын аудити;

- продукцияны ендурууге жана сатууга кеткен чыгымдарды тек
шеруу;

- товардык-материалдык баалуулуктарды жайгаштыруунун толук- 
тугун жана эсептен чыгаруунун тууралыгын текшеруу;
- эсепке алынбаган продукцияны чыгаруу жана сатуу фактыларын 
текшеруу;

- счеттордун абалын текшеруу;

- материалдык эмес активдерге аудитордук кеземел;
- негизги каражаттардын аудитин жургузуу;

- пайданы жана финансылык абалды текшеруу;
- балансты реформациялоону текшеруу.
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Талап кылынат: Эгерде аудиторлордун эмгек акысына чы- 
гымдардын орточо сааттык чен елчему 20 АКШ долларын тузгену 
белгилуу болсо, мыйзамдуу аудиттин жалпы эмгек сыйымдуулугун 
жана берилген багыттар боюнча аудиттин эксперттик чыгымын аны- 
ктоо; социалдык муктаждыктар учун чегеруулердун стандарты-30%; 
аудитордук компаниянын жалпы ишкердик чыгымдарынын децгээ- 
ли- 20%; аудитордук компаниянын талап кылынган децгээли 15%ды 
тузет.

4-кырдаол: «Конфликттик кырдаалдар»
Алиев А. А. адистиги боюнча орточо иш тажрыйбасы бар 

«В.Якобс-Аудит» фирмасынын аудитору. Анын практикалык иш- 
мердуулугу аудитордук текшеруулерге байланыштуу, кээде салык 
боюнча кецештер берет. Бош убактысында Алиев А. А. «В.Якобс- 
Аудит» фирмасынын кардары болгон компаниялардын коммерци- 
ялык материалдарына таянып, ар кандай экономикалык гезит-жур- 
налдарга финансы жана бухгалтердик эсеп боюнча материалдарды 
жазат. Кээде Алиев бизнес чейресундегу адамдардын жеке аттарын 
атайт. Ал эми айрым учунчу жактардын ишканалары А. А. Алиев жа- 
рыялаган маалыматка кызыгышат.

Талап кылынат: Алиевдин негизги ишмердуулугу менен анын 
жазуучулук карьерасынын ортосунда кызыкчылыктардын ка- 
гылышы мумкун экендигин аныктацыз? Эгер ошондой болсо, анда 
бул кыйынчылыктарды кантип женге салууга болот?

«Аудиттин баштапкы стадиясы» темасы боюнча «Жашоо
учурундагы аудит» 2-кейс

Тапшырманын максаты: келишим тузуу жол-жобосун ездештуруу, 
аудиттин алдын ала жана жалпы планын тузуу, аудит программасын 
жана аудит жургузуу боюнча милдеттенме катты тузуу.

Кейстин туру: кабинеттик.
Тапшырманын шарттары:
«Карина» БИ 2012-жылы ноябрь айында Бишкек шаарында 

тузулген. Уставдык капиталы -  50000 сом. Уставдык капиталдагы 
улуштер таменкудей белуштурулет: Башкы директор -  25?4, итали- 
ялык «Бангрин» компаниясы -  45%, «Хаас» кыргыз компаниясы -
30%.
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«Карина» БК импорттук енер жай товарларын дун, жана чекене 
соода чейресунде ишкердуулук менен алектенет.

Берилген салык жецилдиктерин пайдалануу учун,уюмдун буткул 
иштеген мезгилинде жетекчилик кызматкерлердин санын кебейт- 
П0Г8Н, бул 15 кишиден ашпаган.

«Карина» БК 2019-жылдын октябрь айында 2018-жылдын 1-ян- 
варынан 30-сентябрына чейинки мезгил аралыгында аудит жур- 
гузууучун «Марка Аудит» аудитордук фирмасына кайрылган. Ауди- 
тордук компания 7 жыл мурун негизделген. Андан бери ал кецейип, 
филиалдардын тармагына ээ болду. Фирма аудитордук кызматтар- 
ды керсетет, бирок, эреже катары, салык салуу маселелери боюн- 
ча консультацияларды кошумча уюштурат жана консультациялар 
жалпы иштеги аудитордук кызматтардын улушунен ашыптушет. Ау
дитор Н. Келдиевге ушул фирма менен аудитордук келишим тузуу 
тапшырылды. «Карина» БКнын башкы директору-Усенов Н., «Аудит 
маркасынын» башкы директору -  Бердиев А.

Тал ап кылынат:

1. Аудит жургузуу боюнча милдеттенме кат тузуу;

2. «Карина» БКнын финансылык-чарбалык ишин аудитордук тек- 
шеруу учун келишим тузуу;

3. «Карина» БКнын финансылык-чарбалык иш-аракеттерине ау
дит программасын тузуу;

4. Кардар менен иштее планын тузуу;
5. Кардардан сураш керек болгон документтердин тизмесин тузуу.
Эскертуу:

Аудитордук келишимди тузууде тараптар теменкудей келишим- 
дерге келишти:

- келишимдин жалпы суммасы 1000 АКШ долларын тузду (мин 
АКШ доллары);

- келишим боюнча жумуштарды аткаргандыгы учун, кардар тек- 
шеруу башталганга чейин 50% жана кабыл алуу-еткеруу актысы 
боюнча 50% елчемунде телееге милдеттенет;

- аткаруучунун текшеруу мезгили 2018-жылдын 31-декабрына 
чейин чектелген.

Маселени чечуу боюнча усулдук сунуштар:
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1 жана 2 тапшырмалар аудитордук текшеруунун ЭАС эрежелери- 
нин талаптарына ылайык аткарылат (аудитордук уюмдун аудитор
дук текшерууге макулдугу женунде милдететтенме-кат», «Аудитти 
пландаштыруу»).

Башкы план жана программа (3.4-тапшырма) «Аудитти план
даштыруу» аудитордук стандартынын талаптарына ылайыктузулген 
ички кеземелдук тутумун баалоону жана отчеттуулукту талдоону 
зеке алуу менен уюмдун ишмердуулугу менен таанышуунун натый- 
жалары боюнча тузулушу керек (1.2-таблица).

Аудиттин жалпы планы (1-табл.)

№
Иштердин пландаштырылган 
турлеру

вткеруу
меенету

Аткаруучу Эскертуу

Аудиттин программасы (2-табл.)

№
Белум-
дун
номери

Аудитордук
процедуралардын
тизмеги

вткеруу
меенету Аткаруучу

Жумушчу
документтер Эскертуу

Кардардан суралган документтердин тизмесин (5-тапшырма) 
тузууде бухгалтердик эсептин формасын жана бухгалтердик маа- 
лыматты иштетуу ыкмасын зеке алуу керек. •

Документтердин тизмеси таблица турунде керсетулушу керек 
(3-та блица)

Текшеруу учун суралган документтердин тизмеси (3-табл.)

№
Белумдун
номери

Текшеруу
объектиси

Документтин 
жана реги- 
стрлердин 
аталышы

Сунуштоо
меенету

Алуунун
меенету

Жумушчу 
документ
тер деги 
шилтеме- 
лер

Отчеттун болжолдуу тузуму жана мазмуну
1. Кардар женунде жалпы маалымат (уюмдун аталышы, уюшту- 

руу-укуктук формасы,дареги,уюштуруучулары жана уозэдык капи
талы, менеджерлери женунде маалымат);
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2. Уюмдун уюштуруу тузуму жана башкаруу тузуму (тузумдук 
белумдердун курамы, филиалдардын, башкаруу органдарынын 
болушу, алардын баш ийуусу);

3. Бухгалтердик эсепти уюштуруу (формасын жана бухгалтер- 
дик эсеп тутумун, жумуш агымынын тутумун суреттее, маалымат 
камтылышынын ден,гээлин жана бухгалтердик документтердин то- 
луктугун аныктоо);

4. Ички кеземелдун абалын баалоо;
5. Кейгейлуу аймактар жана тобокелдиктер;

6 . Аудиттин программасы;
7. Керектелген убакытты эсептее жана келишим боюнча телее.

«Аудит жургузуунун шарттары менен макулдашуу» темасында
«Келишим акчага Караганда баалуу» 3-кейс

1. Кейстин максаты: практикалык кендумдерду калыптандыруу 
жана кенейтуу, енектештукту енуктуруу жана ишкер адамдын жен- 
демдеруне ээ болуу. Кейс студенттин билимин кырдаалды чечуу 
жолу менен текшерууге, аудитордук жана аналитикалык ой жу- 
гуртуусун калыптандырууга, аудитордук жана аналитикалык проце- 
дуралардын жыйынтыгын чыгара билууге жана башкаруунун сапат- 
туу чечимдерин негиздеечу чараларды иштеп чыгууга багытталган.

Кейстин туру: кабинеттик.
2. 1-кырдаал: Кыргызстандын туштугунде, Жалал-Абад шаарын- 

да жайгашкан Алтын-Казык уюму. Уюм 2005-жылы жеке ишкер 
Н. А. Азизов тарабынан ачылып, тамекини кайра иштетуу менен 
алектенет. Бул ишкананын шаардын бир нече районунда бир нече 
филиалдары бар. Коцшу Эзбекстан жана Казакстзн Республикалары 
менен кызматташат, ошондой эле Россия Федерациясына тамеки 
жеткируу боюнча келишими бар.

Бул уюм шаарда монополист деп эсептелет жана эн, кадыр-бар- 
ктуу кардарларга ээ. 2018-жылдын декабрь айында «Мата» ауди
тордук фирмасына 2018-жылга аналитикалык эсепти калыбына 
келтируу боюнча кызмат керсетуу боюнча келишим тузуу сунушу 
менен кайрылган. Келишим тузулуп, кызматтар 2018-жылдын де
кабрь айында керсетулген жана теленген. 2019-жылдын февраль 
айында «Алтын-Казык» уюму «Мата» аудитордук компаниясына
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2017-жылдын финансылык отчетун тастыктоо боюнча кызмат кер- 
сэтуу боюнча келишим тузуу сунушу менен кайрылган.

«Мата» аудитордук компаниясы Кыргызстандын туштугунде эк 
натыйжалуу жана эк тажрыйбалуу адистерге ээ катары белгилуу. 
Фирма аналитикалык эсепти калыбына келтируу боюнча кызмат 
керсетет. «Мата» компаниясынын адистери чет мамлекеттерде би- 
лим алышкан жана бухгалтердик эсептин жана отчеттуулуктун бар- 
дыктурлерун жакшы билишет.Адистердин арасында В. М.Мокарен- 
ко эк кучтуудеп эсептелет, анткени анын бухгалтердик тажрыйбасы 
чод. Ал тапшырманы тез арада аткарат жана ете жоопкерчиликтуу 
адам. Апгачкы жолу «Алтын-Казык» уюмуна бухгалтердик эсеп жур- 
гузууге женетулген.

3. Тал ап кылынат:
а) сунуш аудитордук фирма тарабынан кабыл алынаарын аныктоону;

б) «Алтын-Казык» уюмунун 2018-жылдагы бухгалтердик отчеттуу- 
лугун тастыктоо боюнча кызмат керсетуу келишимин ал тузе алабы.

4. Кейсти чечуу боюнча усулдук сунуштар:
1) кырдаалды кылдаттык менен окуу зарыл;
2) логикалык ой жугуртуу;
3) кырдаалды талдоо жана жакы талкуулоо;
4) кырдаалды чечуу боюнча конкреттуу. жыйынтык жана су- 

нуштарды жасоо.
Чечим. «Мата» аудитордук компаниясы финансылык отчеттуулук- 

ту тастыктоо боюнча кызматтарды керсетуу боюнча келишим тузуу- 
ге укугу жок, анткени ал аналитикалык эсепти калыбына келтируу 
боюнча кызмат керсетет. Аудитордук компания 2018-жылга карата 
бухгалтердик отчеттуулукту тастыктоо учун келишим тузе алат.

«Аудитти пландаштыруу» темасы боюнча «Пландоо
процедурасы» 4-кейс

1. Кейстин максаты: «Аудитти пландаштыруу» темасын бе- 
кемдее, кырдаалды чечуу учун керектуу билимди издее, ар кан- 
дай позицияларды жана кез караштарды керсетуу, анализдее жана 
сынчыл ой жугуртуу кендумдерун еркундетуу, аудитти от алдынча 
жана туура пландаштыруу.
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2. Кейстин туру: кабинеттик
3. Тапшырманын шарттары: Белгилуу аудитордук «Мата» фирма- 

сына кардар- «Ак-Шумкар» фирмасынын бухгалтердик, экономика- 
лык жана укуктук документтери менен пландаштырылган (баланс, 
киреше жана чыгашалар женунде отчет,капиталдык агымдар женун- 
де отчет, акча каражаттарынын агымы женунде отчет, баланска тир- 
кеме, тушундурме кат, буйруктар, чарбалык келишимдер, иштее гра- 
фиги, еткен жылдагы аудитордук отчет ж.б.) документтер берилген.

«Ак-Шумкар» рестораны Жалал-Абад шаарында жайгашкан 
жана коомдук тамактануу менен алектенет. Ресторандын ээси жеке 
ишкер Ж. Эгембердиев. Бул ресторан 8 ай мурун ачылган жана доку- 
менттерди ирээтке келтирип, бухгалтердик эсепке алууну уйренуу 
максатында, «Мата» аудитордук фирмасына кайрылган. Иштеп 
жаткан мезгилинде «Ак-Шумкар» жетиштуу кардарларга ээ болгон 
жана ишмердуулугунен пайда дагы ала алган. Отчеттордо жана ба- 
ланста эмне керсетулушу керек, аудитордук компания эмне кылат.

3. Тал ап кылынат:

1) пландаштырууда аудитор кандай маалыматтарды алышы ке- 
ректигин белгилее;

2) текшерууну кайсы жол-жоболор аркылуу пландаштыруу ке- 
ректигин аныктоо;

4. Кейсти чечуу боюнча усулдук су нуш тар:
1) кырдаалды окуп жана анализдее;

2) кырдаалды чечуу учун тыянактарды жана сунуштарды иштеп 
чыгууга.

Аудитор жана кардар пландаштыруу керектигин тушунушу ке
рек: иштин меенеттерун белгилее, иштин талап кылынган келемун 
сапаттуу аткарууга ишенимге жетуу, аудиттин натыйжалуулугун жо- 
горулатуу жана аны ишке ашырууга кеткен чыгымдарды минимал- 
даштыруу.

1. Пландаштыруу учурунда аудитор твменкулврду алууга тийиш:
а) кардардын бизнеси женунде маалымат;

б) кардардын эсепке алуу тутуму женунде маалымат;
в) компаниянын жетекчилиги -  кардардын буйруктарынын маа- 

лыматтары;
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г) ошондой эле аудитор кардарды аудит жургузууталаптары ме
нен тааныштырышы керек.

2. Башкы китептин синтетикалык эсептериндеги маалымат
тарды ушул эле эсептердеги маалыматтар менен эн маанилуу 
пландалган керсвткучтвр менен салыштыруу:

1) компьютердик тутумдардын езгечелуктерун аныктоо жана 
алардын ката кетируу мумкунчулугуне болгон таасирин баалоо;

2) бизнес-процесстерди башкаруу тутумунун натыйжалуулугу- 
на таасирин аныктоо максатында кардар фирмасынын уюштуруу 
тузумун изилдее;

3) ишкананын менчигине тиешелуу документтерди, мисалы, не- 
гизги фонддорду изилдее.

«Аудитордук тандоо» темасында «Электроника тармагында
нурдун нуру» 5-кейс.

1. Кейстин максаты: Теманы бекемдее жана математикалык 
кендумдерду жана билимдерди енуктуруу. Бул кендумдер толук 
эмес маалымат шарттарында акыл-эстуу журум-турумдун туруктуу 
жолдорун иштеп чыгууга багытталган.

2. Тапшырманын шарттары: 1944-жылы жазында МТС оцдоо 
заводуна айланган. 1963-жылы завод СССР электрондук енер жай 
министрлигинин белумуне еткерулуп, электр туташтыргычтарына 
адистештирилген, натыйжада ал «Штепсельных разъемов» заводу 
деп аталып калган.

1992-жылдын декабрь айынан баштап, «Штепсельных разъемов» 
заводу менчиктештирилип, ачыктиптеги «Нур» акционердик коому- 
на айландырылды. «Нур» акционердик коомунда 500ге жакын адам 
иштейт. Жумуштар теменку багыттар боюнча жургузулет:

- цилиндр жана тик бурчтуу типтеги электр туташтыргычтары;
-«УзДЭУавто» ААК учун штампталган белуктер,Асака, ©збекстан.

1997-жылдан бери жыл сайын Damas, Tico, Nexia автоунаалары- 
нын тетиктеринин жацы турлеру ездештурулуп келе жатат. Учурда 
21 буюм ездештурулду жана жеткирилди: эл керектеечу товарлар 
(розеткалар, сайгычтар, ар кандай типтеги лампалар).

«Нур» акционердик коому «Мата» аудитордук фирмасынын аудито
ру Ж. Эгембердиевге «Нур» заводундагы товардык запастарга баа бе-
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рилгендигин тастыктоо учун кайрылган. Жалпы инвентардык наркы $ 
10 000. Жол берилген ката -  $ 50.Тандоодогутобокелдик 10% ды тузет.

3. Тал ап кылынат:
1. тандоонун келемун аныктоо:
а) эч кандай каталар кутулбейт;
б) бир ката кетиши кутулет.
2. Кардар уюмдун ушул имараттарга менчик укугу бар экендигин 

аныктоо учун кайсы документтерди текшеруу керектигин тушундуруу.
4. Кейсти чечуу боюнча усулдук сунуштар:
1. Кырдаалды талдоо жана талкуулоо.
2. Кырдаалды математикалык жол менен чечип, конкреттуу циф- 

раны келтируу.
3. Конкреттуу жыйынтык чыгаруу.

«Аудитти жургузууде бухгалтердик эсеп жана ички кеземел
системасын уйренуу жана баалоо» темасы боюнча «Бул жерде
камсыздандыруу, бул жерде кеземел» 6-кейс

1. Кейстин максаты: Теманы уйренуу жана ездештуруу. «Ички 
кеземел системасы» темасын тушунуу жана бышыктоо, о.э. ички 
жана сырткы аудитордук кеземелдерун айырмалай билуу. бзуне 
жана езунун кучуне ишенимди арттыруу. Аудит менен байланышкан 
башка сабактар боюнча, ез ара байланыш боюнча аудитордук-ана- 
литикалык ой жугуртуунубекемдее жана жалпылоо, сапаттуу башка- 
руу чечимдерин негиздее боюнча иш чараларды иштеп чыгуу.

Кейстин туру: кабинеттик
2. Жагдай: «Дост-Инвест» компаниясы Жалал-Абад шаарында 

жайгашкан жана камсыздандыруу ишмердуулугу менен алектенет.
«Дост-Инвест» компаниясы бул ишмердуулук менен 7 жылдан 

ашуун убактан бери алектенип, жеке компания катары катталган.
Компаниянын уюштуруучусу катары шаардагы белгилуу ишкер 

Алымов Д. К. эсептелет. Азыркы учурда компаниянын директору бо- 
луп Малабаева Н.эмгектенет. Компанияда кардарларды камсыздан
дыруу учун тарткан камсыздандыруу агенттерин кошкондо 20дан 
ашуун адам эмгектенет. Камсыздандыруу агенттери уйлерду кыды- 
руу менен ар бир адамга эмне учун жана эмнеден камсыздандыруу
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экендигин тушундурушет. Мына ошонусу менен алар кардарларды 
тартышат. «Дост-Инвест» компаниясы жакшы имиджге ээ болуу ме
нен езунун камсыздандыруучулары бар. Компания аудитордук тек
шеруу жургузуу учун «Жалалабад-Аудит» ЖЧК аудитордук компа- 
ниясынан аудитор Кыргызбаев К.К.ны чакырды.

Кыргызбаев К.К. езунун областы боюнча адис болуу менен бир 
кыйла иш тажрыйбасы бар. Кептеген уюмдар, кардарлар жеке 
ага кеп кайрылышат, себеби ал аябай тажрыйбалуу кызматкер. 
Кыргызбаев К. «Дост-Инвест» камсыздандыруу компаниясынын 
теменку процедураларын жургузду:

1. транспорттук каражаттарды каттоо женунде документтерди 
текшеруу;

2. транспорттук каражаттарды сатыл алуу боюнча документтер
ди текшеруу;

3. транспорттук каражаттардын фактылык бар болуусун тек
шеруу;

4. транспорттук каражаттарды сатуучулардан оозеки тастыктоо- 
лорду алуу.

3. Тал ап кылынат:
1. Керсетулген продедуралардын кайсынысы уюмдун транспорт

тук каражаттарга болгон менчик укугу женунде маалыматты су- 
нуштаганын аныктоо;

2. Бул бардык далилдеелер туз жана кыйыр тастыктоо катары 
эсептелгенин аныктоо.

«Аудитордук далилдеелер» жана «Аудитордук далилдеелердун
процедуралары жана аны алуунун ыкмалары» темалары
боюнча «Далилдеелер жок, кунеесу жок» 7-кейс

Кейстин максаты: Теория жана практиканы бириктируу. «Ау
дитордук далилдеелер» жана «Аудитордук далилдеелердун про
цедуралары жана аны алуунун ыкмалары» темалары темаларынын 
мацызы боюнча тушунук алуу, бышыктоо жана ачып беруу. Андан 
сырткары студент аудитордук текшерууну ревизиядан айырмалоону 
билуусу керек. Ар кандай позиция жана кез караштарды демонстра- 
циялоо. Комплекстуу, кеп профилдуу кейгейлерду чечууде натый- 
жалуу журум-турум билимин енуктуруу.
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Кейстин туру: кабинеттик
1- жагдой: «Азрат - Аюб» уюму ун ендуруу жана данды кайра 

иштетуу менен алектенип, рынокто 10 жылдан ашуун меенетте 
иштеп жатат.Бул уюмдун уюштуруучусу болуп жеке ишкер Торобеков 
Т. эсептелет.Завод аймактагы эк ири заводдордон болуп саналат. Бул 
заводдо ЗООден ашуун адам эмгектенет жана жылдан жылга эмгек- 
тенгендердин саны есуп жатат, себеби заводдун ендурушу кенейип 
жатат.Уюм жумушчудокументтештируубоюнча аудитордуктекшеруу 
жургузууну чечти. Аудитти жургузуунун сапатын кеземелдеенутек- 
шерууде Азрат-Аюб» уюмунун отчеттулугунун аудитинин жумушчу 
документтештируусу боюнча теменкудей папкасы сунушталды:

-уставдын жана уюштуруу документтеринин кечурмесу;
- аудитордук корутунду;

- аудитти жургузуу боюнча Азрат-Аюб» уюмунун жетекчилигине 
кагаз турундегу маалымат;

-текшерууге документтерди сунуштоо талабы;
- ички кезвмелдун эсебинин абалын баалоо тесттери.

Талап кылынат:

1) жетишпеген документтерди аныктоо;
2) Азрат-Аюб» уюмунун отчеттуулугунун аудити боюнча жумушчу 

документтештируунун папкасынын мазмунун баалоо.
2- жагдай: «Мунайзат» фирмасы «Аудит-Эксперт» ЖЧК аудитор

дук фирмасына «Мунайзат» фирмасынын кампалык имараттарына 
караштуу аймакта ремонт жургузген курулуш уюму тарабынан кел- 
тирилген зыянды баалоону аныктоо учун кызмат керсетуу боюнча 
келишим тузуу сунушу менен кайрылды.

Варианттар:

1. Кампалык имаратка караштуу аймактагы ремонт ерттун пайда 
болуусуна себеп болгон жана анын кесепетинен бардык материал- 
дык баалуулуктар толугу менен куйуп кеткен;

2. Кампалык имаратка караштуу аймактагы ремонт суу камсыз 
кылуу туйунундегу бузуп кетууг© себеп болгон. Кампалык имарат- 
тардагы суу каптап кетуунун жыйынтыгында материалдык баалуу
луктар ендуруштук керектее учун толук жана белуктук жараксыз- 
дыкка алып келди.
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Талап кылынат:
1. Келтирилген зыянды баалоону аныктоодо аудитор кандай да- 

лилдеелерду чогултуусу зарыл экендигин билуу.
2. Келтирилген зыянды баалоону аудитор кантип аныктай алат.

3-жагдай: «Альфа» фирмасы 1999-жылдан баштапбаалуукагаздар
рыногунда езунун ишмердуулугун жургузет. «Альфа» фирмасы 2017- 
жылы «Компания «Ак Аудит» ЖЧК аудитордук фирмасына 2017-жыл 
учун бухгалтердик отчеттуулуктутастыктоо боюнча кызмат керсвтуу- 
Г9 келишим тузуу сунушу менен кайрылган. 2013-2017-жылдар учун 
ишмердуулуктун финансылык жыйынтыктары туруктуу жана жогору.

Компания «Ак Аудит» ЖЧК аудитордук фирмасы «Альфа» фирмасы
нын бухгалтердик отчеттуулугун текшерууну жургузуу менен имарат- 
ты куруудагы капиталдык салымдарды баалоонутастыкташы керек.

Талап кылынат: имаратты куруу белугунде «Капиталдык са- 
лымдар» беренесин тастыктоодо аудитор кандай далилдевлерду 
алуусу керек экендигин билуу керек.

Методикалык сунуштамалар:

1 . Жагдайды анализдее;
2. Бул кейс боюнча жыйынтык жана аны чечуу;
3. Аудитордук текшерууну жургузууде зарыл документтеш- 

тирууну билуу.

«Аудитордук корутунду» темасы боюнча «Корутунду-
аудиттеги мыкты укмуштуу окуя» 8-кейс

Кейстин максаты. Анализ жана критикалык ой жугуртуу билимин 
енуктуруу; теория жана практиканы бириктируу; ар турдуу позиция- 
ларды жана ойлорду даана чагылдырууну сунуштоо; аныксыздык шар- 
тында альтернативдуу варианттарды баалоо билимин калыптандыруу.

Кейстин туру: кабинеттик
1-жагдай: «Аудит Эффект» ЖЧК аудитордук фирмасында 7 жыл

дан ашуун эмгектенген аудитор Кулушев С. экономикалык субъект- 
ти езунун ишмердуулугун улантуу жана езунун милдеттенмелерин 
кийинки отчеттук меенетте, минимум 12 ай аралыгында аткаруу 
мумкунчулугу женунде олуттуу кумендун бар болуусгнпд шартсыз 
он корутунду тузууге туура келген жагдайга туш келген, б.а. «иштеп 
жаткан ишкананын» кейгейу пайда болгон.

133



(Ишкана иштеп жаткан болуп эсептелинет, эгерде экономикалык 
субъекттин езунун ишмердуулугун улантуужана езунун милдеттен- 
мелерин кийинки отчеттук меенетте, минимум 12 ай аралыгында 
аткаруу мумкунчулугу женунде олуттуу кумен жок болсо).

Талап кылынат: мындай корутундуну формулировкалоо учун не- 
гиз катары эсептелген негизги себептерди аныкташ керек.

2-жагдай «Аудитордук корутунду»: «Апь-Каб» фирмасы курулуш 
материалдарын сатуу менен алектенип,узак меенеттуукелишимдин 
негизинде иштейт. «Аль-Каб» фирмасы курулуш материалдарынын 
бир белугун накталай эсептешуу менен сатат: жалпы кирешенин 
750 000 сом суммасынан 125 000 сом суммасы калкка накталай 
эсептешуу учун. Бул сатууда жетишерлик кеземел жургузулбейт, 
аудитор ага ишенууге боло тургандай, жана текшеруу процессинде 
накталай эсептешуу учун сатуунун эсебинин тууралыгын кез каран- 
дысыз тастыктоону бере турган бир канча аудитордук процедура- 
лар жургузулген эмес.

Талап кылынат: аудитор кандай корутундуну тузуусу керек экен- 
дигин аныктоо керек.

«Аудитордук тобокел» жана «Аудиттеги маанилуулук»
темалары боюнча «Ким тобокел кылбаса, ал каалаганына
жетпейт» 9-кейс

Бул кейсти «Аудиттеги пландаштыруу», «Бухгалтердик эсеп жана 
аудит жургузууде ички кеземелду уйренуу жана баалоо» аталышта- 
гы темаларды ездештурууде колдонсо болот.

Кейстин максаты: аудитордук тобокелди аныктоо жана аны оп- 
тимизациялоонун ыкмалары, бухгалтердик эсеп жана ички кеземел 
системасын уйренуу жана баалоо, студентти практикада теориялык 
билимин адаптациялоону уйретуу, башкаруу жагдайларын анализ- 
деену уйренуу, аларда башкаруу чечимдерин кабыл алуунун бил- 
гичтигин жана кенумдерун енуктуруу.

КеОстин туру: аналитикалык.
1-жагдай: «Эсеп-Аудит» аудитордук фирмасына «Жанар» ААКтын 

екулдеру 2019-жыл учун милдетти аудиттик еткеруу женунде сунуш 
менен кайрылышты. «Жанар» ААК 2008-жылы тузулген мамлекет- 
тик ендуруштук ишкананын укук улантуучусу болуп эсептелет. ААК
тын ишмердуулугунун негизги туру болуп моторлорду, аба муздат-
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кычындагы дизель кыймылдаткычтарын, о.э. тетик белуктерун жана 
ага комплекттелуучулерду ендуруу болуп саналат. Ишкана Бишкек 
шаарында жайгашкан. Ишкананын курамына 5 белум (заводдор): 
кыймылдаткычтар заводу, автоагрегаттык завод, трансмиссия заво
ду, штамповка заводу, механикалык жыйноочу завод кирет. Ошон- 
дой эле ишкананын курамына «Импек» соода фирмасы даты кирет 
жана ал аркылуу мотор жана кыймылдыткачтарды сатуу жургузулет. 
Советтик учурларда «Жанар» ишканасы абдан ийгиликтуу иштеп 
турган. Анын продукциясы езунун талабын ички рынокто, о.э. чет 
елкеде тапкан.

Рынок экономикасына етуу менен «Жанар» ишканасы баш
ка кептеген ири ишканалар сыяктуу дароо эле чарба жургузуунун 
жакы ыкмаларына башкача тузулген эмес. Чарбалык байланыштар- 
дын ажырымы ишкананы чийки заттардын негизги жабдуучуларын 
алмаштырууга жана дароо продукцияны ендуруу келемун кыскар- 
тууга мажбур болду, себеби аны сатууда кейгейлер пайда болду. 
Жалпы маалымат каражаттарынан силер «Жанар» ишканасындагы 
болуп еткен кейгейлер: айланма каражаттардын жетишпестиги, са- 
тып алуучулардынтелее жендемдуулугунун начардыгы ж.б.тааныш- 
санар болот. Жергиликтуу прессадан силер о.э. мамлекет Биринчи 
май райондук админстрациясынын атынан ишкана мумкун болу- 
шунча тезирээк езунун финансылык абалын калыбына келтириши- 
не аябай кызыктар экенин окудуцуздар. Бул/гынчсыздануунун келип 
чыгуусу ишкананын финансылык абалынан бардык райондун жыр- 
галчылыгы кез каранды экендигинде турат, себеби райондун калкы- 
нын кепчулук белугу ушул ишканада иш менен камсыз болгон.

Жергиликтуу администрация ишкананын абалын чыцдоо учун 
коммерциялык банктар тарабынан сунушталган банк насыялары 
боюнча, о.э. ар турдуу боюджеттик ссудаларды ишкананын пайдасы 
учун белдурууге кепил катары активдуу катышат.

«Жанар» ишканасынын тарткан кыйынчылыгына карабастан ири 
россиялык «Титул» корпорациясы Россиянын ишканасы тарабынан 
иштелип чыккан мотор жана кыймылдыткычтарды ендуруу техно- 
логиясына кызыкты жана корпорация тарабынан ишканага ири ин- 
вестицияларды салуу мумкунчулугун билдирди. Бирок корпорация 
ишкананын учурдагы кыйынчылыктарын билуу менен, финансылык 
отчеттуулугунун кээ бир керсеткучтерунун аныктыгы боюнча чочу- 
лоо менен инвестициялоого шашпады. Мына ошондуктан россия-
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лык корпорация «Жанар» ишканасынын аудитордук текшеруусунун 
жыйынтыгына аябай кызыктарлыгын билдирди жана езгече аудит 
экономикалык енуккен елкелерде таанылган стандарттарга ылай- 
ык жургузуулусун каалады жана билдирди.

«Жанар» ишканасы ачыктиптеги акционердик коом катары кат- 
талган. Коомдун уставдык капиталы 11319200 даана женекей 500 
сом нарктагы добушка ээ акциялардан жана 5659600 даана артык- 
чылыкка ээ 250 сом нарктагы акциялардан турат.

Акциялар темонкудей белуштурулген: 2263840 женекей добуш
ка ээ акциялар Биринчи май райондук администрацияга; «Жанар» 
ААКтын башкы директору А. И.ге Пакиров 2037456 женекей добуш
ка ээ жана 282980 артыкчылыкка ээ акциялар, башкы директордун 
биринчи орун басары И. А.га Абытов 1131920 женекей добушка ээ 
жана 282980 артыкчылыкка ээ акциялар, башкы директордун экин- 
чи орун басары Ю.П.га Прошкин 1018728 женекей добушка ээ жана 
565960 артыкчылыкка ээ акциялар тиешелуу. Бардык калган акция
лар башка акционерлерге белуштурулген.

«Жанар» ишканасынын жетекчилигин башкы директор, анын 
эки орун басары жана башкы бухгалтер М. И.Тучнова тузушет. Баш
кы директордун орун басары ендурушту колдоо жана ири сатып 
алуучулар жана жабдуучулар менен байланышты кучетууучун фи- 
нансылык каражаттарды тартуу маселелерин карайт. Экинчи орун 
басар ички уюштуруу жана ендуруштун иштеесу маселелерин ка
райт. Башкы бухгалтер ишканада эсептин туура жургузуулусуне жо- 
опкерчиликти таратат.

Ишкзнанын кызматкерлери менен суйлешуужана документтер- 
ди карап чыгуу менен аудиторго ишканада еткен жылы кадрдык 
орун алмашуулар болгонутагыраагы башкы бухгалтер М. И.Тучнова 
отчеттук финансылыкжылдын аякташына жарым жыл калганга чей- 
ин езунун жумушуна киришкени белгилуу болду.

Ошондой эле бегилуу болгондой, ишкана ири жана белгилуу ау- 
дитордук фирма жургузген мурдагы аудитордук текшерууге аябай 
нааразы болгон. А. И. Пакиров тушундургендей керсетулген кыз- 
маттын сапаты тиешелуу децгээлде болгон эмес жана ишкананын 
акционерлеринин жана жетекчиликтин кутуусун канааттандырган 
эмес. Былтыркы жылдын аудитинин жыйынтыгы боюнча ишкана
нын жетекчилиги аудитордук фирма сунуштаган кээ бир тузетуучу
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проводкаларга макул болушкан эмес жана аларды ишкананын эсеп 
жана отчеттуулугуна кийрууге зарыл деп эсептеген эмес. Ошондук- 
тан ишкананын жетекчилиги жаны аудитор менен жемиштуу кыз- 
матташтыкка умуттенет.

«Жанар» ААКта бухгалтердик эсептин журналдык-ордердик 
формасы колдонулат. Бардык маалыматтар кебунче колдо иштелип 
чыгат. «Жанар» ишканасынын финансылык отчеттуулугун консоли
дация жургузулген эсеп жана отчеттуулугун башкарууда гана маа- 
лыматты компьютердик иштеп чыгуу колдонулат. Эсеп жана отчет- 
туулукта колдонулган компьютердик программа ААКтын жеке взу 
тарабынан тузулген.

Программа электрондук турде консолидацияланган айлан- 
ма-сальдолук ведомостту калыптандырууга жана «Жанар» ишка
насынын финансылык отчеттуулугун тузууге алып барат. Бардык 
маалымат ишкананын белумдерунун (заводдорунан) келиптушкен 
отчеттордун негизинде башкаруунун аткаруучулары тарабынан 
программага киргизилет. Бухгалтердик маалыматты иштеп чыгуу- 
нун ички кеземелу учун бардык жоопкерчиликти ишкананын баш
кы бухгалтери М. И.Тучнова тартат.

Ишканада езгече кецул запастарга, жабдуучулар жана сатып 
алуучулар менен эсептешууге бурулат. Ушуга байланыштуу ишкана
нын жетекчилиги башкы бухгалтерге запастардын эсеби жана жаб
дуучулар жана сатып алуучулар менен эсептешуунун толук жана 
тууралыгы учун кеземел процедурасын тузуу тапшырылды. Ушуга 
байланыштуу М. И. Тучнова айымдын буйругу боюнча ишкананын 
бардык кампаларында меенету менен чийки заттар жана матери- 
алдар, даяр продукцияны инвентаризациялоо, ал эми ишкананын 
консолидацияланган отчеттуулугун башкарууда тиешелуу меенет- 
те ААКтын алдындагы дебитордук жана кредитордук карыздардын 
калдыгын тастыктоочу жабдуучулар жана сатып алуучулар менен 
салыштырып текшеруу жургузулет.

Тилекке каршы, М. И. Тучнова айымдын аябай жумушу кеп бол- 
гондуктан дайыма эле жургузулген инвентаризациянын жыйын- 
тыгын жана салыштырууну караганга жетише албайт. Ошондуктан 
инвентаризациянын жыйынтыгында жана салыштырууда байкалган 
каталарды аныктоо жана ез учурунда оцдоо учун бардык жоопкер- 
чилик ишкананын кызматкерлеринин ездеруне жуктелет.
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Тапшырма:
1. «Жанар» ААКтын ишмердуупугунун аудитин пландаштыруу 

боюнча зарыл нерселерди анализдегиле жана алардын аудитордук 
тобокелдикке тийгизген таасирин баалагыла;

2. «Жанар» ААКтын ажырагыс (ички чарбалык) тобокелин баала
гыла;

3. Бухгалтердик маалыматты иштеп чыгуунун толуктугу жана 
тууралыгы учун «Жанар» ААКтын жетекчилиги тарабынан реалдуу 
ички кеземел бар экендигин белгилегиле;

4. Бухгалтердик эсептин системасында каталарды ез убагын- 
да аныктоо жана жоюу учун башкы бухгалтер М. И.Тучнова тузген 
кеземел процедурасынын натыйжалуулугун баалагыла;

5. «Жанар» ААКтын ички кеземел системасынын тобокелин жана 
кеземел чейресунун ишенимдуулугун баалагыла;

6. ААКтын кеземел каражатын еркундетуу боюнча езунердун 
сунушунарды бергиле.

2-жагдай: «Тобокелдин индикаторлору»
«Ак-Бата» фирмасы Жалал-Абад шаарынын борбордук белугун- 

де жайгашкан жана 10 жылдан ашуун меенеттен бери иштеп келет. 
Бул фирма мурда «Бирюза» деп аталган жана «Ак-Бата» деп ез- 
гертулген жана катталган.Фирманы жеке ишкер Малабаева Н.ачкан. 
«Ак-Бата» фирмасы Турция менен тыгыз кызматташатжана ал жак- 
тан буюмдар алынып келинет. Келишим боюнча кызматташкан бир 
нече кардарлары бар. «Ак-Бата» фирмасы аудитордук текшерууну 
жургузуу учун «Марка Аудит» аудитордук фирмасын тандады. Мур- 
дагы аудитордук фирма менен келишим ез убагында аудитордук 
корутунду берилбегендиктен токтотулган. «Ак-Бата» фирмасында 
эки кез карандысыз белум бар. Биринчи жана башкы корпус бир 
жерде жайгашкан. Биринчи белум кен,се, заводдор ж.б. учун жылы- 
туу системасын жургузет. Бардык жумуштар керектеечулердун буй- 
рутмасы боюнча аткарылат. Экинчи белум биринчиден 205 км ара- 
лыкта жайгашкан жана тиричилик техникаларын ендурет. Ар бир 
белумде езунун бухгалтери иштейт. Пайда жана зыяндар женунде 
отчет жана баланс ез алдынча даярдалат, андан кийин башкы кецсе- 
де консолидацияланган отчеттуулук тузулет.

Акыркы жылдары биринчи белум аябай кирешелуу болду,
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ошол эле учурда экинчинин рентабелдуулугу азайды. Директорлор 
кецеши экинчи белум учун сатып алуучуларды издее менен алек- 
теништи. Эгерде аларды табышпаса, анда ал жабылышы мумкун. 
Биринчи белумдун менеджерлери жогорку кесипкейлугу менен ай- 
ырмаланышат жана жакшы репутацияга ээ. Директорлор бул белум 
боюнча атаандаштардан мурда ишмердуулуктун жыйынтыгын жа- 
рыялоо менен ишкананын акцияларынын курсун кетерууге ишени- 
шет. Ошондуктан алар бухгалтердик отчеттуулук боюнча аудитор
дук корутунду мумкун болушунча эртерээк даярдалышын каалашат. 
Алар коммерциялык маалыматты ошончолук «жашырышат», биз- 
нестин анализин чагылдыруучу бир канча журналисттерге бирин
чи белум боюнча учурдагы жыл учун пайда былтыргыга Караганда 
30%дан ашык болуусу кутулееру женунде жарыялашты.

Талап кылынат:
1) тобокелдин индикаторлорун атап чыгуу;
2) тобокелдикти жоюунун мумкун болгон жолдорун аныктоо;

3) тобокелдик даражасын баалоо;

Кейсти чыгаруу боюнча методикалык кецештер:
1. Кунт коюу менен окуп чыгуу зарыл (2-3 жолу);
2 . Жагдайды анализдее жана талкуулоо;
3. Бул жагдайды чечуу боюнча конкреттуу жыйынтыктар жана 

сунуштар.

«Аудитордук тандоо» темасы боюнча «Нур-электрондук онер
жайда жарыктын шооласы» 10-кейс.

1. Кейстин максаты: Теманы бышыктоо жана математикалык 
кенумдерду жана билимди енктуруу. Бул кенумдер толук эмес 
маалымат шартында унемдуу журум-турумдун туруктуу ыкма- 
ларын калыптандырууга багытталган.

2. Тапшырманын шарты: 1944-жылы жазында МТС ремонттоо 
заводуна кайра тузулген. 1963-жылы завод СССРдин электрон- 
дук енер жай министрлигине берилген жана электрондук би- 
риктиргичке адистештирилген, жыйынтыгында «Штепсельных 
разъемов» заводуна кайра тузулген.
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1992-жылдын декабрынан «Штепсельных разъемов» заводу 
мамлекетсиздендирилди, менчиктештирилди жана «Нур» АКга кай
ра тузулду. «Нур» АКда 500дей адам эмгектенет жана жумуштар 
теменку багыттар боюнча жургузулет:

- цилиндрдик жана тик бурчтуу электрдик бириктиргичтер;
- бзбекстандын Асака шаарындагы «УзДЭУавто» АК учун штамп- 

тал га н тетиктер.

1997-жылдан баштап жыл сайын Damas, Tico, Nexia автомобил- 
дери учун тетиктердин жакы турлеру ездештурулуп жатат. Бугунку 
кунде 21 аталыштагы калкка керектуу товарлар (розеткалар, па- 
трондор, вилкалар, тройниктер, ар турдуу шамдар) ездештурулген 
жана женетулет.

«НУР» акционердик коому «Мата» аудитордук фирмасынын 
аудитору Эгембердиев Ж.га «Нур» заводунда товардык запастар- 
ды баалоону тастыктоо учун кайрылат. Запастардын жалпы наркы 
10000 $ тузет. Жол берилуучу ката-50 $. Текшеруу учурундагы то- 
бокел 10%.

Талап кылынат:

1 . тандоонун елчемун аныктоо, эгерде:

а) каталар кутулбесе;
б) бир ката кутулсе.

2. Кардардын имаратка менчик укугу болуусун аныктоо учун кай- 
сы документтерди текшеруу керектигин тушундуруу.

Кейсти чыгаруу боюнча методикалык квнештер:

1. Жагдайды анализдее жана талкуулоо;
2. Жагдайды математикалык ыкма менен чыгаруу жана конкрет- 

туу цифраны беру;
3. Конкреттуу жыйынтык чыгыруу.
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А У Д И Т  Б О Ю Н Ч А  Т Е Р М И Н Д Е Р Д И Н  ГЛ О С С А Р И Й И

Аудит (Audit) -  уюмдардын жана жеке ишкерлердин бухгалтер- 
дик эсебин жана бухгалтердик (финансылык) отчеттуулугун кез ка- 
рандысыз текшеруу боюнча ишкердик ишмердуулугу.

Аудитор (Auditor; Independent Public Accountant) -  субъекттер- 
дин финансылык-чарбалык ишмердуулугун текшерууге зарыл бол- 
гон укугу бар физикалык же юридикалык жак. Аудитордук фирмалар 
кез карандысыз жеке фирма болуу менен езунун ишмердуулугунде 
мамлекеттин алдында юридикалык жоопкерчилик алышат, бирок 
алар текшеруунун кызмат акысын алар финансылык абалын тек- 
шерген коом же компаниядан алышат. КРда аудитор атайын лицен- 
зияга ээ болушу керек.

Аудитордук ишмердуулук -  уюмдардын финансылык отчеттуу
лугун жана жеке ишкерлерди (аудитке дуушар болгон тараптар) кез 
карандысыз текшеруу (аудит) жана кошо журуучу кызматтарды жур- 
гузуу боюнча ишкердик ишмердуулугу. Аудитордук ишмердуулук 
КРнын 2002-жылдын 30-июлунда кабыл алынган «Аудитордук иш
мердуулук женунде» мыйзамынын негизинде женге салынат.

Аудитордук далилдеелер -  аудитор тарабынан текшеруу учу- 
рунда алынган маалыматтар жана анын пикирине негизделет.

Аудитордук далилдввлергв баштапкы документтер жана финан
сылык отчеттуулуктун негизине эсептелуучубухгалтердик жазуулар, 
аудиттелуучу тараптын оозеки тушундуруулеру, о.э. башка маалы- 
маттардан (учунчутараптан) алынган маалыматтар кирет.

Аудитордук корутунду - кагаз турунде же электрондук турде 
тузулген, аудиттелген тараптардын финансылык отчеттуулугунун 
керектеечулеру учун багышталып, финансылык отчеттуулуктун 
бардык олуттуу мамилелеринде так калыптанган анык пикирди 
камтуучу расмий документ.

Аудитордук тапшырма -  ички аудитти, кеземел системасын ез 
ара баалоону обзорду, злдамчылык фактыларын териштирууну, 
консалтингди аткаруу боюнча тапшырма.

Аудитордук текшеруу -  аудитке дуушар болгон экономикалык 
субъекттин финансылык абалына тиешелуу аудитордук далил- 
деелерду чогултуу, баалоо жана анализдоо менен бзйланышкан 
жана бул экономикалык субъекттин бухгалтердик эсебин туура
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жургузулуусу жана бухгалтердик отчеттуулугунун тактыгы женунде 
аудитордун пикирин чагылдыруу жыйынтыгына ээ иш чаралар.

Аудитордук процедура -  аудиттин конкреттуу белугунде зарыл 
аудитордук далилдеелерду алуу учун аудитордун иш-аракеттери- 
нин тартиби жана ырааттуулугу.

Аудитордук тобокелдик (Audit risk) -  финансылык отчеттуулукта 
олуттуу каталар болгон учурда аудитордун тиешелуу эмес аудитор
дук пикирди чагылдыруу тобокели. Аудитордук тобокел уч курам- 
дык белукту камтыйт: белунгус тобокел, кеземелдее каражатынын 
тобокели жана билинбеген тобокелдик.

Аудитордун ассистенти -  аудитордук ишмердуулукту жургузуу 
укугуна аттестацияланбаган, аудитордук текшерууге катышкан, ау
дитордун жардамчысы болгон жана анын жетекчилиги менен иште- 
ген жеке жак.

Аудитордук уюм, аудитордук фирма (Audit company) -  кебунче-а- 
удитордук гана ишмердуулукту жургузуучу жана бекитилгентартипте 
ушул ишмердуулукту жургузууге лицензия алган коммерциялык уюм.

Аудитордук уюм-кээде -  аудитордук ишмердуулукту жургузуучу 
юридикалык же жеке жак.

Аудитордук стандарттар (Auditing standards) -  аудит жана ау- 
дитке коштолуучу кызматтарды жургузуу, жыйынтыгын керсетуу 
жана сапатын кеземелдее тартибине бирдей талаптар.

Аудитордук отчет (Auditor’s report) -  керсетулген финансылык 
отчеттуулуктун тактыгына карата аудитордун корутундусун камтуу- 
чу жылдык отчеттун белугу.

Аудитордук сертификат (Certificate of accounts) -  аудиторлорго 
берилуучу жана фирма тарабынан балансты туура керсетулуусун 
тастыктоочу кубелук.

Аудитордук кат-тастыктоо (Comfort letter) - андеррайтерлердин 
суранычы боюнча аткарылган текшеруунун жыйынтыгы толук кер
сетулген кез карандысыз аудиторлордун каты; баалуу кагаздардын 
эмитенти менен андеррайтерлердин терецтаанышуусун жендейт.

Аудиттин автоматташтырылган ыкмалары -  аудитке тиешелуу 
жалпы программалык камсыздоо, тесстик маалыматтардын генера
тору, аудит учун компьютердик программалар, аудит учун атайын 
программалык тиркемелер жана компьютерлештирилген аудитор-
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дук процедуралар сыяктуу аудиттин барды к автоматташтырылган 
ыкмалары.

Адекваттуу квземел -  квземел адекваттуу эсептелет, качан ую- 
мдун максаты жана маселелери натыйжалуу жана унемдуу жолго 
жетиши учун жетекчи кеземелду уюштуруп жана пландаган учурда.

Аналитикалык процедуралар -  аудитке кабылган жактын иш- 
мердуулугунун финансылык-экономикалык керсеткучтерунун ор- 
тосундагы аныктоо, анализдее жана баалоодон турган аудитордук 
далилдеелерду алуунун ыкмалары.

Аудитордук тандап алуу (тандап алып текшеруу (Audit sample) -  
аудитордук текшеруунун негизги ыкмаларынын бири, аудитордук 
процедуралар счеттун калдыгы же айлануусунун чегинде текше- 
рилуучу жыйындынын бардык элементтерине колдонулат. Ауди
тордук тандап алуу текшерилуучу жыйындыга жана андан танда- 
лып алынганга тиешелуу жыйынтыктарды калыптандырууга жана 
калыптандырууда жардам беруу учун элементтердин кээ бир 
мунездемелеруне карата аудитордук далилдеелерду алууга жана 
баалоого мумкунчулук берет.

Аудитордук группа -  белгилуу экономикалык субъекттерди ау
дитордук текшеруу жургузууге тузден туз катышкан группанын же- 
текчилерин, аудиторлорду, аудиторлордун ассистенттерин, эксперт- 
терди, стажерлерду жана техникалык кызмэткерлерди камтыган 
жактардын группасы.

Аудитордук кепилдиктин децгээли -  экономикалык субъект- 
тин бухгалтердик отчеттуулугунун ырастыгынын кээ бир жактары 
женунде аудитордун езунун пикиринин, бул отчеттуулуктун керек- 
теечулерунун кез карашы боюнча ишенимдуулугун субъективдуу 
баалоо.

Аудитордун шарттуу-он, корутундусу -  аудитордун шексиз кору- 
тунду тузулбейт дел эсептеген учурунда, бирок аудитордун терс ко
рутундусун тузуу учун же аны тузууден баш тартканда бул факторго 
жолтоо болуусу олуттуу эсептелбейт.

Аудиттин коштоочу (сопутствующие) кызматтары -  аудиторго 
аудитордук текшерууден тышкары уруксат берилген кызматтар: 
бухгалтердик эсепти киргизуу, калыбына келтируу жаё# жургузуу 
боюнча кызматтар, кирешелер женунде декларацияларды жана 
бухгалтердик отчеттуулукту тузуу, финансылык-чарбалык иш-
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мердуулукту анализдее, экономикалык субъекттин актив жана пас- 
сивдерин баалоо, финансылык, салык, банк жана КРнын башка чар- 
балык мыйзамдуулук маселелери боюнча кецеш беруу, о.э. взунун 
ишмердуулугунун профили боюнча окутууну жана башка кызмат 
керсетууну жургузуу.

Аудитордун этикалык нормалары -  аудитордук уюмдар (аудитор- 
лор) езунун ишмердуулугун жургузуу учурунда кесиптик мунвздегу 
бардык чечимдерди кабыл алуу учун негиз катары кесиптик этикалык 
принциптерди (кез карандысыздык, тартиптуулук, объективдуулук, 
кесиптик компетенттуулук жана тийиштуу кылдаттык, сыр сактоо- 
чулук, кесиптик журум, мыйзам талаптарына жана техникалык стан- 
дарттарга баш ийуу) сактоого жана колдонууга милдеттуу.

Аудиттин сапатын кеземелдев -  аудитордук уюм тарабынан ка
был алынган, анын жетекчилиги ушул уюм тарабынан жургузулген 
бардык аудитордуктекшеруу учурунда аудитордук ишмердуулуктун 
эрежелеринин талаптары жана КРнын аудитордук ишмердуулугун 
женге салуучу башка нормативдик актылардын аткарылуусу боюн
ча акылга сыярлык ишенимди алуусу учун методика жана проце- 
дуралар.

Аудиттин эл аралык стандарттары (АЭС) -  аудит жана анын ко- 
шумча кызматтарынын сапатынынтиешелуудекгээлин сактоонукам- 
сыз кылууда бирдиктууталаптарды калыптандыруучу документтер.

АЭС документтердин жыйнагын жана теменкулерду камтыйт: ки- 
ришуу, кесиптик бухгалтерлердин этикасынын кодекси,терминдер- 
дин глоссарийи жана эн негизгиси 10 белумден турган аудиттин эл 
аралык стандарттары.

Алдамчылык (мошенничество) -  жетектеечу курамдын бир же 
бир канча тарабы, кызматкерлер жана учунчу тараптын алдын ала 
ниеттенген иш-аракети болуу менен финансылык отчеттуулукту 
жалган сунуштоого алып келет.

Аудитордун пикири (мнение) -  бекитилген формада чагылды- 
рылат:

-текшерилген экономикалык субъекттин бухгалтердик отчеттуу- 
лугунун ырастыгы женунде аудитордун жыйынтыгы болуу менен 
аны аудитор езунун корутундусунда керсетууге милдеттуу; жана

-аудитордун корутундусун даярдоо учун чогултулган аудитордук 
далилдеелердун жетишерлиги женунде аудитордун жыйынтыгы.
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Аудитордун коз карандысыздыгы (Auditor independence) -  ау-
дитордо анын пикирин калыптандырууда милдеттуулугу керсетул- 
ген аудиттин принциптери:

- текшерилуучу экономикалык субъектте финансылык, мулктук, 
туугандык же башка кызыкчылыктардын жок болуусу; жана

- учунчу тарап, менчик ээлери же аудитордук уюмдун жетекчиле- 
ринен кандайдыр бир кез карандылыктын болбоосу.

Аудиттин жалпы планы -  божомолдонгон аудитти жургузуунун 
келему жана мунезун, экономикалык субъекттин езгечелугун жана 
божомолдонгон аудитордук текшеруунун езгечелугун жана аудит 
процессинде колдонулган методдорду жана техникалык ыкмалар- 
ды логикалык керсетуу.

Аудитордук текшеруунун келему -  толук кандуу аудитор та
рабынан аудитордук процедуранын санын жана текшеруунун те- 
рендигин, убакыт чыгымын, толук кандуу аудитордук текшерууну 
жургузуу жана аудитордун негиздуу корутундусун даярдоо учун 
адистердин саны жана курамын баалоо.

Аудитордун милдеттери -мыйзамдардынталаптарын милдеттуу 
турде сактоо, буйуртмачыга текшерууге катышууга мумкун эместиги 
тууралуу (байкалган чектееге байланыштуу), о.э. кошумча адистерди 
тартуу зарылчылыгы женунде тез арада билдируу;

-текшерууну квалификациялуу еткеруу жана башка аудитордук 
кызматтарды жургузуу;

-текшеруу учурунда алынган жана тузулген документтердин сак- 
талуусун камсыз кылуу жана текшерилуучу субъекттинин макулду- 
гусуз алардын мазмунун жайылтпоо (мыйзамда каралган учурлар- 
дан башка).

Аудитордун шексиз оц корутундусу -  аудитор экономикалык 
субъекттин бухгалтердик отчеттуулугу бардык олуттуу жагдайлар- 
ды зеке алуу менен анын финансылык абалын туура чагылдырат, 
ал эми алар тарабынан жургузулген финансылык жана чарбалык 
кыймылдар негизинен нормативдик актыларга туура келет деген 
пикирге келген учурдагы корутунду.

Аудиттин келемун чектее -  текшерилуучу экономикалык субъ
екттин, же учунчу жактын екулдеру тарабынан толу кандуу ау
дитордук корутундуну же/жана аудитордук отчетту даярдоо учун
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аудитордун зарыл деп эсептеген келемде башталган аудитордук 
текшерууну еткерууге тоскоолдук кылуусуна багытталган ачык же 
ачык эмес иш-аракеттери.

Аудитордун жоопкерчилиги -  экономикалык субъект менен тузул- 
Г9н келишим боюнча аудитордун езунун милдеттерин аткарбоо же 
ылайыксыз аткарууга байланышкан аудиттитекшерууге санкциялар. 
Жоопкерчиликтин формасы жана турлеру колдонулуп жаткан мый- 
замдар жана тараптардын макулдашуусу менен аныкталат.

Аудитордун корутундуну тузууден баш тартуусу, пикир бил- 
дирууден баш тартуусу (Disclaimer of opinion) -  аудитордун ау- 
диттин келемунун чектеесунун таасири олуттуу болуу менен кору
тундуну даярдоодо жетишерлик болгон аудитордук далилдеелерду 
алууга болбойт деген пикирди жазуу турундо керсетуу. Баш тартуу
о.э. аудит учурунда аудитордун кез карандысыздыгы принцибин 
бузган жагдайлар пайда болгон кезде тузулет.

Аудитордун терс корутундусу -  теменку учурда тузулген ауди
тордун корутундусу:

- эгерде аудитор экономикалык субъекттин бухгалтердик от- 
четтуулугу олуттуу бурмалоолорду камтыйт жана бухгалтердик от- 
четтуулуктун колдонуучуларын адашууга алып келет деп эсептесе; 
жана/же

- эгерде аудитордун аудитордук текшеруу учурунда бухгалтер
дик эсепти жургузуу тартибинин каралган нормативдик актылар- 
дан олуттуу айырмачылыктары белгиленсе;

- аудитор аудиттин жыйынтыгы боюнча шарттуу-он, корутунду 
тузулуусу болбойт деп эсептесе.

Аудитордун отчету -теменкудей толук маалыматты камтып эко
номикалык субъекттин жетекчилерине жана/же менчик ээлерине 
женетулген документ:

- аудитордук текшеруунун журушу женунде;
- бухгалтердик эсепти жургузуунун бекитилген тартибинен бел- 

гиленген айырмачылыктар женунде;

- бухгалтердик отчеттуулукту даярдоонун олуттуу тартип бузуу- 
лары женунде;

-текшеруу жургузуу учурунда алынган жана аудитти жургузуунун 
келишиминде каралган башка маалыматтар.
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Аудитордун милдеттенме каты -  аудитордук текшеруу жургузуу 
женунде макулдашуунутузуу этабында экономикалык субъект жана 
аудитордун милдеттери жана жоопкерчилигин женге салуучу доку
мент.

Аудитти пландаштыруу (Audit planning) -  аудиттин стратегия жана 
тактикасын, аудитордук текшеруунун келемун, аудиттин жалпы пла- 
нын тузуу, аудитордук программаны жана конкреттуу аудитордук про- 
цедураларды тузууну аныктоодон турган аудиттин милдеттуу этабы.

Аудиттин стандарттары женунде жобо (Statements on Auditing 
Standards (SAS) -  аудиттин стандарттарын иштеп чыгуу учун жооп 
берген негизги орган-Дипломдуу кез карандысыз бухгалтерлердин 
Америкалык инститтун алдындагы Аудиттин стандарттары боюнча 
Кенештин нормативдик документтери.

Аудитордук иштин эрежелери -  бирдиктууталаптарды женге са
луучу нормативдик документтер:

-аудитжана анын кошумча кызматтарын жургузууге жанатузууге;

- аудиттин сапатын баалоого;
- аудиторлорду даярдоо тартибине;
- аудиторлордун квалификациясын баалоого.
Аудиттин программасы (Audit program) -  бекитилген формада 

документалдуу тузулген аудиттин методдору жана ыкмаларынын 
жыйындысы.

Аудиттин программасы езуне конкреттуу аудитордук тек- 
шерууде колдонулган аудитордук процедуралардын тизмегин, о.э. 
алардын мунезун, меенетун, келемун жана конкреттуу аткаруучу- 
ларды камтыйт.

Аудитордун кесиптик ликири -  аудитордун билимине, квалифи- 
кациясына жана иш тажрыйбасына негизделген кез карашы, бир 
жактуу жана катуу анын иш-аракетинин тартибин аныктоо мумкун 
болбой калган ар турдуу жагдайларда алардын субъективдуу че- 
чимдерди кабыл алуу учун негиз катары кызмат кылат.

Аудитордун кесиптик скептицизми -  аудитордун езунун пики- 
рин калыптандырууда объективдуу жана субъективдуу себептерден 
улам алар тарабынан алынган аудитордук далилдеелер туура эмес 
болуусун, каталарды жана бурмалоолорду камтуусун -ске алуу ме
нен байланышкан зарыл сапаты.

147



Аудиттин жумуштук документациясы -  аудитордун езу тара- 
бынан, текшерилген экономикалык субъекттин жана аудитордук 
текшеруунун башталышына чейин, учурунда жана аяктаганда учун- 
чутараптын кызматкерлери тарабынан тузулген маалыматтын ма- 
териалдык алып журуучулерунун жыйындысы.

Аудиттин жумуштук документациясы анык отчетту жана аудитор
дун корутундусун даярдоо учун, о.э. аудитти учурдагы жана кийинки 
кеземелдее мумкунчулугу учун зарыл болгон маалыматты камтыйт.

Аудитордук корутундуну тузуу мовнетуна чейин болгон окуя-
лар -  бухгалтердик отчеттуулукту тузуу меенетунде чагылдырыл- 
ган экономикалык субъекттин финансылык абалы жана анын чар- 
балык ишмердуулугунун жыйынтыгы женунде керунушту олуттуу 
езгертуучу жагдайлар жана чарбалык турмуштун фактылары.

Аудиттин баскычтары (Audit stage) -  теменку этаптардан турган 
чарбалык субъект менен аудитордук текшеруунун ез ара бири бири 
менен байланышкан процедурасы:

- пландаштыруу;
- ички кеземел системасын текшеруужана алдын ала баалоо;
- эсептик каттагычтардын кыймылдарынын кез карандысыз тек- 

шеруусун жургузуу;
- финансылык отчеттуу текшеруу;
- корутундуну тузуу.
Атайын жургузулгон аудит (экологиялык, операциялык ж.б.)

-  аудиттелген жактын ишмердуулугунун конкреттуу аспекттерин, 
белгилуу процедураларды, нормаларды жана эрежелерди сактоону 
текшеруу.

Башкаруу (ендуруштук) аудит -  уюм тарабынан ендуруштук 
ишмердуулуктун сапаттуу жактарын уюштуруу жана башкаруу- 
ну текшеруу жана еркундетуу, ендуруштун натыйжалуулугун жана 
финансылык салымдарды, эмгек ендурумдуулугун, каражаттарды 
иштетуунун унемдуулугун баалоо.

Баштапкы аудит -  аудиттелген жак учун аудитор (аудитордук 
фирма) тарабынан биринчи жолу жургузулет.

Белгисиздик, аныксыздык (неопределенность) -  жыйынтыгы ау
диттелген жактын туз эмес кеземелунде болгон келечектеги ара- 
кеттерден же окуялардан кез каранды болгон жагдай, бирок финан
сылык отчеттуулукка таасири тийиши мумкун.
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Билинбеген тобокелдик (Detection risk) -  аудитордук процедура- 
лар мацызы счеттордун калдыгында же кыймылдардын класстарын- 
да бурмалоону табууга уруксат бербегендиги болгон тобокелдик.

Бурмалоо, ката (искажение) -  ката жана алдамчылыктын кесепе- 
тинен пайда болгон финансылык маалыматтын жацылыштыгы.

Бухгалтердик (финансылык) отчеттуулуктун ырастыгы женунде 
аудитордун пикири -  КРнын бухгалтердик эсепти жургузуу жана 
бухгалтердик (финансылык) отчеттуулукту даярдоо тартибин женге 
салуучу нормативдик актылардын бардык олуттуу мамилелерине 
бухгалтердик (финансылык) отчеттуулуктун дал келуусу тууралуу 
аудитордук уюмдун баалоосу.

Бухгалтердик эсептин системасы (Accounting system) -
субъекттин иш-аракетинин жана эсептик жазууларынын жыйынды
сы, анын жардамында эсептик финансылык документтерди жур
гузуу учун чарбалык кыймылдар кайра иштелип чыгат. Мындай си- 
стемалар отчетто чарбалык кыймылдарды жана башка окуяларды 
идентификациялоо, чогултуу, анализдее, эсептее, классификация- 
лоо, каттоо, жалпылоо жана чагылдыруу максатында колдонулат.

Белунгустобокелдик (Inherent risk) -  зарыл болгон ички кеземел 
каражаттарынын жок болуусунан счеттордун калдыгынын же кый
мылдардын классынын каталарга туш болуусу.

Демилгелуу аудитордук текшеруу -  каалаган убакта жур- 
гузулуучу жана экономикалык субъектти башкаруу органынын ез 
алдынча чечими менен бекитилген аудитордук текшеруу

Жалпы кабыл алынган аудиттин стандарттары (General Accepted 
Auditing Standards (GAAS) -  Аудитордук изилдеелерде чон, бирдей- 
ликти камсыз кылуу учун Дипломдуу кез карандысыз бухгалтерлер- 
дин америкалык институту тарабынан бекитилген стандарттар.

Жанылыштык (ошибка) -  финансылык отчеттуулукту даярдоодо 
атайы иштелбеген жакылыштык аракеттер.

Жанылыштык -  ички кеземел каражатынын нормалдуу 
иштеесунен айырмалар (ички кеземел тесттерин аткарууда), же 
эсеп жана отчеттуулуктагы бурмалоо (мацызы боюнча текшеруунун 
аудитордук процедураларын аткарууда).

0з алдынча иштеген аудитор -  жеке жак катары ч^ридикалык 
жакты тузбестен ишкердик ишмердуулукту жургузуучу, жеке ишкер
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катары бекитилген тартипте катталган аудитордук ишмердуулук 
менен алектенген аудитор.

Ички аудит (Internal audit) -  экономикалык субъектте анын мен- 
чик ээлеринин кызыкчылыгы учун жана бекитилген бухгалтердик 
эсепти жургузуу тартибин сактоодо жана ички кеземел системасы- 
нын иштеесунун ишенимдуулугунде кеземел системасынын ички 
документтери менен женге салуу максатында уюштурулган белум.

Ички аудит институттарына экономикалык субъекттин менчик 
ээлери тарабынан дайындалган текшеруучулер,текшеруу комисси- 
ялары, ички аудиторлор же ички аудиторлор группасы кирет.

Ички аудитор -  экономикалык субъект тарабынан уюшулган 
ички аудит белумунун кызматкери.

Ички кеземел системасы (Internal control system) -  аудит- 
телген жактын жетекчилиги кабыл алган жетекчиликтин максатын 
иш жузуне ашырууга жардам керсеткен, ал канчалык децгээлде 
практикалык турде аткарыла турганын кездеген, жетекчиликтин 
саясатын катуу колдонуу, активдердин сакталуусун камсыз кылуу, 
алдамчылык жана ката кетируу фактыларын алдын алуу жана та- 
буу, бухгалтердик жазуулардын тыкандыгы жана толуктугу, о.э. анык 
финансылык маалыматты ез убагында даярдоону эске алуу менен 
бизнести тартиптелген жана натыйжалуу жургузуунун бардык сая
сатын жана процедураларын (ички кеземел каражаттары) камтыйт.

Ички кеземел каражаттарынын тесттери - бухгалтердик эсеп 
жана ички кеземел системасынын иштеесунун уюштурулушу жана 
натыйжалуулугунун тийиштуу мунезуне карата аудитордук далил- 
деелерду алуу максатында еткерулген тесттер.

Ишенимдуу маалымат -  тиешелуу аудитордук процедураларды 
колдонуу менен толук жана ишеним арттырган маалымат.

Калдыктык тобокелдиктер -  терс окуялардын, анын ичинде тобо- 
келдитерге карата кеземелдук процедураларды жургузууден кийин 
пайда болуутаасирин жана ыктымалдуулугун азайтуубоюнча жетек
чиликтин кабыл алган аракеттеринен кийин калган тобокелдиктер.

Кеземелдее чейресу (Control environment) -  ички кеземел си- 
стемасына карата директор жана жетекчиликтин жалпы мамилеси, 
кабардар болгондугу жана аракеттери, о.э. субъект учун мындай 
системанын маанилуулугун тушунууну камтыйт.
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Кенеш беруучу(консультациялык) кызматтар -  аудиттелген жак- 
ка кенеш, сунуштар турунде кызмат керсетуу боюнча ишмердуулук, 
мунезу жана мазмуну аудиттелген тарап менен макулдашылат, кор- 
поративдик башкаруу процессине жардам жана еркундетуугедобо- 
келдуу жана кеземелдуу башкарууга багытталган.

Коз карндысыздык -  ички аудит белумунун езунун милдеттерин 
калыс аткарууда шарттардан эркин болуусу.

Коз карандысыз аудитордук процедура -  теменкулерду камты- 
чуу аудитордук процедуралар:

- бухгалтердик эсепте счеттор боюнча айланууларды жана кал- 
дыктарды чагылдыруунун тууралыгын деталдуу текшеруу;

- же аналитикалык процедура.
Кеземелдее каражатарындагы тобокелдиктер (Control risk) -

счеттордун калдыгына же кыймылдардын класстарына карата орду 
бар бурмалоо болгон тобокелдин, жана башка счеттордун же кый
мылдардын классынын бурмалоосу менен ез алдынча же жыйын- 
дысы боюнча олуттуу болуусу мумкун, бухгалтердик эсептин систе
масы жана ички кеземелдун жардамында ез убагында алдын ала 
болтурбоо же байкоо жана ондоого болбойт.

Макулдашылган (кайталанган) аудит -  аудитор (аудитордук 
фирма) тарабынан кайрадан же регулярдуу негизде жургузулет, 
ошондуктан аудиттелген жактын езгечелугу анын бухгалтердик 
эсепти уюштурууда он жана терс жактары, аудиттелген жактын узак 
меенеттуу кызматташуусун (кенеш беруу ички кеземел системасын 
уюштурууда жардам) билуу маанилуу

Милдеттуу аудитордук текшеруу -  езунче экономикалык субъ- 
екттерге карата жургузулген аудитордук текшеруу,тандоо крите- 
рийлери жана аудитти жургузуу меенету тузден туз мамлекеттик 
укук актылары жана/же КР нын эл аралык келишимдери менен бе- 
китилет жана женге салынат.

Модификацияланган аудитордук отчет (корутунду) (Modified 
auditor’s report) -  аудитордук отчет (корутунду) модификациялан
ган деп эсептелет, эгерде аспектке кенулду буруучу абзац кошулса, 
же пикир кынк этпестен он болгон учурда.

Маанилуулук -  маалымат маанилуу болуп эсептелет, эгерде 
аны киргизуу же бурмалоо финансылык отчеттуулуктун неги-
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зинде кабыл алынган керектеечупердун экономикалык чечими- 
не таасир эте алса.

Объективдуулук -  аудиторлорго аудитордук тапшырмаларды ак 
ниеттуу аткарууга алып келген белгилуу ой менен иштелбеген ма- 
миле жана иштин салаты маселесинде олуттуу айырмачылыктарга 
жол бербее.

Объективдуулук ички аудитор аудит маселелери боюнча езунун 
пикири менен башка жактардын пикирине баш ийбоесун талап кылат.

Оперативдуу аудит -  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук- 
тун абалын жалпы баалоону алып чыгуу, мыйзамду сактоо, ички 
кеземелдун натыйжалуулугун, ишмердуулукту баалоо учун кыска 
меенеттуу аудитордук текшеруу.

Салык аудити -  салыктарды эсептее жана тоонун, салык саяса- 
тын сактоонун тууралыгы жана толуктугун аудитордук текшеруу.

Системалык-багытталган аудит -  ички кеземел системасын ана- 
лиздеенун негизиндеги аудитордук экспертиза.

Уюштуруучулук аудит -  кабыл алынган стандарттар, нормалар, 
мыйзамдар жана принциптердин негизинде уюмду башкаруу ме- 
ханизмин жана тузумун кеземелдее.

Ырастоочу аудит -  бухгалтердик документтерди жана отчеттуу- 
лукту текшеруу жана ырастоо.

Финансылык отчеттуулуктун аудити -  субъекттин отчеттуулугун 
анын бухгалтердик эсептин бекитилген критерийлерине жана жал
пы кабыл алынган эрежелерине дал келуусу женунде корутундуну 
чыгаруу максатында текшеруу.
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АУД И Т БОЮНЧА Т Е С Т Т И К  С УР О О Л О Р

1. Аудит деген эмне?

а) Ишкананын ишин пландаштыруу кызматы;
б) Ишканалардын финансылык отчеттуулугунун ишенимдуулу- 

гун кеземелдее жана тастыктоо;
в) Ишкананын финансылык салымдары;
г) Мамлекеттик кызматтар тарабынан текшеруу;

д) Рыноктук суроо-талапты изилдее.
2. Ички аудитти ким жургузет?

а) Финансылык мекеме;
б) Мамлекеттик салык кызматы;
в) Келишимдин негизинде жеке жактар;

г) Аудитордук фирмалар;
д) Аталган ишкананын адистиги.
3. Аудитор кайсы материалдардан кардар учун керектуу маалы- 

маттарды ала алат?
а) Кардардын акционерлерге жылдык отчеттору;
б) Учурдагы жана мурунку мезгилдер учун ички финансылык от- 

четтор;
в) Откен жылдын жумушчу аудитордук документтери;

г) Фирманын перссналынын отчеттору;

д) Бардык жооптор туура.
4 . Аудитордун максаты
а) Баштапкы документтердин катталышын кеземелдее;
б) Бухгалтердик эсепти калыбына келтируужана жургузуу;
в) Чарбалык ишмердуулукту талдоо жана ишкананын финансы

лык абалын жакшыртуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу;
г) Финансылык отчеттуулуктун тууралыгын кубелендуруу.

5. Аудитордук документтин аткарган кызматы
а) Ага мунездуу болгон максаттуу багытталуусу;
б) Социалдык маалыматты сактоо жана беруу;
в) Убакытжана мейкиндик боюнча маалыматты бер;?/;

г) Бардык жооптор туура эмес.
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6. Документтер тузулген учурдан баштап архивге еткеруу боюн- 
ча кыймылдын аталышы кандай?

а) Иш кагаздарын жургузуу;
б) Документтештируу;
в) Документтердин жугуртулушу;
г) Архив.

7. Аудиттин негизги максаты
а) Документтерди каттоо;

б) Финансылык отчеттуулуктун ишенимдуулугун белгилее;
в) Документтерди тузуу;
г) Документтерди текшеруу.

8. Аудиторлордун кандай турлерун билесиз?
а) Оперативдик, ревизорлор, финансылык;
б) Ички жана салыктык;

в) Кез карандысыз, ички жана мамлекеттик;
г) Коз карандысыз жана аттестацияланган;
д) Бир гана мамлекеттик.
9. Аудиттин стандарттары деген эмне?
а) Аудитордун кесиптик денгээлдеги журум-туруму боюнча кер- 

сетмолер;

б) Ишкана езу белгилеген норматив;

в) Мамлекеттарабынан белгиленген типтуу норматив;

г) Ишканаларда эсепти жургузуу боюнча жетекчилик;
д) Бул аудитордун иш планы.

Ю.Тараптардын макулдашуулары боюнча тузулген документ 
кандай аталат?

а) Устав;

б) Келишим;
в) Акт;

г) Тактама.

154

И.Аудитордуктекшеруунун биринчи этабы

а) Документтерди тандоо;

б) Аудитти пландаштыруу;
в) Ишкананы баалоо;
г) Аудитти жургузуу.
12. Кызматкерлердин укуктары, милдеттери жана жоопкерчи- 

лиги керсетулген документ

а) Кызматтык иш кагаздар;
б) Кызматтык милдеттер;

в) Кызматтык нускама;

г) Устав.
1 3 . Бухгалтериянын ишинин ички ченемдик укуктук базасы

а) КСБУ;
б) кызматтык тузуму;
в) бухгалтердик эсеп женунде жобо;

г) эсеп саясаты.
14. Аудитордун документтеринин бирдиктуу формаларын иштеп 

чыгуу кандайча аталат?

а) Документтерди стандартташтыруу;

б) Документтердин унификациясы;

в) Документтерди тузуу.
1 5 .Он аудитордук корутунду бул:
а) финансылык отчеттуулуктун бир белугунун ишенимдуулугун 

белгилеечу корутунду;
б) финансылык отчеттуулуктун толук ишенимдуулугун ырастаган 

корутунду;
в) отчеттордун маалыматынын ишенимсиздиги женунде айтыл- 

ган корутунду;
г) ишкананын бухгалтердик ишиндеги кемчиликтер женунде то

лук баяндоо.
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16. Терс аудитордук корутунду

а) Финансылык отчеттуулуктун бир белугунун ишенимдуулугун 
белгилеечу корутунду;

б) Финансылык отчеттуулуктун толук ишенимдуулугун ырастаган 
корутунду;

в) Бухгалтердик отчеттуулуктун маалыматтарынын так эместиги 
аныкталган корутунду;

г) Ишкананын бухгалтердик ишиндеги кемчиликтер женунде то
лук баяндоо.

17. Аудиторлордун ишинин сапатына мамлекеттик кеземелдун 
формалары

а) Аудиторлордун ишин тандап текшеруу;

б) Адистештирилген мекемелердеги кесиптик билим беруу;
в) Аудиторлорду аттестациялоо жана алардын ишин лицензиялоо;
г) Аудитордун планын жана иш программасын текшеруу

18. Аудитордук фирманын кызматкерлеринин ишине кеземел- 
дев кандай формада жузвге ашырылат?

а) Аудиторлорду аттестациялоо;

б) Аудиторлордун ишин тандап текшеруу;

в) Аудиторлордун планын жана иш программасын текшеруу;
г) Бардык жооптор туура.

19. Ишкананын ишмердуулугунун езгече аспекттерин женге са- 
луучу эрежелерди белгилее максатында чыгарылган же бекитил- 
ген укуктук акт

а) Жобо;

б) Устав;
в) Буйрук;

г) Керсетме.

20. Инвентаризацяи (тактоо) бул:

а) Кыймылдарды чагылдыруу;
б) Кыймылдарды каттоо ыкмасы;
в) Бухгалтердик эсептин маалыматтары менен салыштыруу мак

сатында объектилердин бар экендигин текшеруу;
г) Туура жооп жок.
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21 Аудитордун документтери бул:
а) Бухгалтердик документтерде чарбалык кыймылдарды чагыл 

дыруу жолу;
б) 0здук наркын аныктоо ыкмасы;
в) Чыгымдарды топтоо ыкмасы;
г) Бухгалтердик балансты тузуу ыкмасы.
22.Эсеп-фактура качан колдонулат?
а) Материалдарды ендурушке чыгаруу;
б) Жеткируучулерден чийки заттарды жана материалдарды са 

тып алуу;
в) Эмгек акыны беруу;
г) Жол чыгымдарын алуу.
23. Инвентаризациянын максаты

а) Ката табу;
б) Четтетууучун каталарды аныктоо;
в) Мулктун сакталышын кеземелдео;

г) Бардык жооптор туура змее.
24. Пландык инвентаризация бул:
а) отчеттуулук инвентаризация;

б) капыстан инвентаризациялоо
в) алдын ала белгиленген инвентаризация;
г) материалдык жооптуу адамдарды алмаштырууда.табигый 

кырсыктарда жургузулуучу инвентаризация.
25. Аудитордук далилдерди чогултуу ыкмалары

а) Документтик текшеруу;
б) Инвентаризациялоо;
в) Жеринде байкоо жургузуу;
г) Ишкананын персоналын сурамжылоо;

д) Бардык жооптор туура.
26. Аудиторду атоого болот:
а) жогорку билимдуу;
б) квалификациялык сертификаты жана лицензиясы бар;
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в) орто атайын билими жана беш жылдан ашык экономикалык иш 
тажрыйбасы бар, аудитор эч кандай шартсыз ишкетартылышы мумкун.

27. Кутуусуз инвентаризация бул:

а) отчеттуулук инвентаризациясы;

б) капыстан инвентаризациялоо;
в) алдын-ала белгиленген инвентаризация;

г) материалдык жооптуу адамдарды алмаштырууда.табигый 
кырсыктарда жургузулуучу инвентаризация.

28. Инвентаризацияны жургузет:
а) кассир;
б) бухгалтер;

в) материалдык жооптуу адам;
г) атайын комиссия.

29. Инвентаризациялоонун он натыйжасы

а) Тартыштык;
б) Ашыкча чыгым кылуу;
в) Ашып кетуу;

г) Пайда.

30. Инвентаризациялоонун терс натыйжасы

а) Тартыштык;
б) Ашыкча чыгым кылуу;
в) Ашып кетуу;
г) Пайда.

31. Инвентаризацияны баштоодон мурун материалдык жооптуу 
адам теменкулерду берет:

а) акт;
б) ишеним кат;
в) протокол;
г) тизмек (опись).

32. Ашыкча чыгуу бул:

а) материалдык жооптуу адамга берилет;
б) пайда катары кирештелет;
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в) жетекчиге эсептен чыгарылып берилет;

г) акционерлерге еткерулуп берилет.

3 3. Аудит жургузуу учун чыгарылат:

а) мыйзам;
б) буйрук;

в) жарлык;
г) билдируу.
34. Кыргыз Республикасында аудиттин темонку багыттары 

аныкталган:
а) жалпы жана жеке аудит;
б) камсыздандыруу компанияларынын жана банк ишинин аудити;

в) жалпы, баалуу кагаздар рыногунун жана банк ишинин аудити;
г) баалуу кагаздар рыногунун аудити жана мамлекеттик ишкана- 

лардын аудити;
д) бир гана багыт аныкталган -  бул ишканалардын жалпы аудити.

35. Аудитордук отчет бул:
а) бухгалтердик эсептин абалы женунде маалымат бардык кол- 

донуучуларга женетулген документ;
б) мамлекеттик финансы органдарына берилген документ;

в) ишкананын жетекчилигине бухгалтердик эсептин ишинин аба
лы толук чагылдырылган документ;

г) Бардык жооптор туура.
36. Аудиттин жалпы планы томенкулор учун тузулот:
а) Аудитордук процедураларды еткеруутартиби женунде макул- 

дашуу;
б) Маанилуулуктун децгээлин жана аудитордук тобокелдикти 

аныктоо;
в) Аудиттин натыйжалуулугуна жана натыйжалуулугуна жетишуу;

г) Бардык жооптор туура.
37. Аудитордук тобокелдик:
а) ички кеземелтутумутарабынан каталарды аныктабоо коркунучу;

б) тандап текшерууну жургузуу процессинде олуттуу каталарды 
таппоо коркунучу;
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в) финансылык отчеттуулуктун натыйжалары боюнча туура эмес 
корутундутузуу коркунучу;

г) уюмдун ишмердуулугунун мунезуне жана шартына байла- 
ныштуу кардардын бизнесине мунездуутобокелдик.

38. Туура белгилеену керсетунуз

а) Аудитордук текшеруунун натыйжасында ички кеземелдун 
коркунучу азайышы мумкун;

б) Компаниянын ишмердуулугунун туруне жараша езунун тобо- 
келдиги езгерулбейт;

в) Эгер кеземелдее тобокелдиги темен болсо, анда аудитор 
тандоонун келемун азайта алат;

г) Туура жооп жок.

39. Аудитти жургузуунун эк салттуу методологиясы
а) Бухгалтердик;
б) Юридикалык;

в) Тармактык;
г) Туура жооп жок.

40. Аудитти жургузуунун методологиясынын негизги жоболору- 
на теменкулер кирбейт:

а) аудитти ченемдик камсыздоо;
б) текшеруунун предметтик областы;

в) бухгалтердик эсептин негизги белумдерун текшеруу методикасы;
г) туура жооп жок.

41. Жумушчу документтер бул:
а) аудитордук отчет;

б) аудитордук коругунду;

в) аудитордук процедуралар жургузулген учурдагы жазуулар;
г) аудитордук текшерууге келишимди тузуу учун документтер.

42. Аудитордун жумушчу документтеринин санына жана кура- 
мына таасир этпейт?

а) аудитордун квалификациясы;

б) текшерилип жаткан ишкананын жетекчилигинин квалификаци
ясы;
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в) аудитти жургузууучун келишимдин шарттары;

г) эксперттин болуусу.
43. Теменку документтер текшеруунун акыркы этабына дал кел- 

бейт:

а) аудиттин планы;
б) аудитордук отчет;
в) аудитордук корутунду;

г) барды к жооптор туура эмес.
44. Аудитордук корутундуга кол коет:

а) Аудитордук фирманын жетекчиси гана;
б) Аудитордук текшеруунутузден туз жургузгон аудитордук фир

манын жетекчиси жана аудитор;
в) Аудитордук фирманын жетекчиси жана текшерилген ишкана

нын жетекчиси;
г) Текшерууге катышкан бардык аудиторлор жана корутундунун 

тексти аудитордук фирманын жетекчиси тарабынан бекитилет.
45. Аудитордук отчеттун турлерун томонкулорге байланышты- 

рууга болбойт:

а) шарттуу он корутунду;
б) шарттуутерс корутунду;

в) сезсуз он, корутунду;
г) терс корутунду.

46. Эгерде фундаменталдуу келишпестик болсо, анда адатта 
тузулет:

а) он корутунду;
б) шарттуу он корутунду;
в) терс корутунду;
г) корутунду берууден баш тартуу.

47. Бухгалтердик эсепти жургузуутартибинин сакталышын жана 
ички коземел тутумунун иштешинин ишенимдуулугун кеземелдее 
тутуму бул:

а) ички эсеп;
б) ички аудит;
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в) ички чарбалык кеземел;
г) туура жооп жок.

48.Чарбалык кыймылдардын мыйзамдуулугун, максатка ылай- 
ыктуулугун жана ишенимдуулугун изилдее процессии бул:

а) кыймылдарда аныкталган мыйзам бузууларды изилдее;
б) аудиттик версияларды иштеп чыгуу;
в) чарбалык кыймылдарды изилдее;
г) аудита рдук далилдерди чогултуу.

49. Жазуу жузунде же оозеки турде текшерилген субъекттен 
алынган маалыматтарды камтыган аудитордук далилдер

а) Ички аудитордук далилдер;

б) Тышкы аудитордук далилдер;
в) Аралаш аудитордук далилдер;
г) Туура жооп жок.

50. Баштапкы документтердин арифметикалык тактыгын тек- 
шеруу кандай деп аталат?

а) 0з ара кеземел;

б) Хронологиялык текшеруу;
в) Ырастоо;
г) Эсептее;

д) Туура жооп жок.

51. Ишкананын кызматкерлеринен же анын чегинен тышкары 
маалыматтарды чогултуу кандайча аталат?

а )  Байкоо;

б) Сурамжылоо;
в) Карты  текшеруу;

г) Аналитикалык процедуралар.

52. Тэмвндегу белгилоенун кайсынысы туура эмес?

а) Аудитти жургузуу учурунда жумуштун келемун азайтуу макса- 
тында жургузулгвн тандоо;

б) Генералдык жалпылыкка экстраполяцияланган тандалган 
жалпылыкты талдоонун жыйынтыгы;

в) Формалдык эмес ыкмага Караганда, улгулерду алууга фор-
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малдык мамиле;
г) Туура жооп жок.

53. Томендегу белгилеенун кайсынысы туура?
а) Тандоонун келвмутабуу тобокелдигинин денгээлине жараша 

болот;
б) Тандоонун келему материалдуулук денгээлине квз каранды 

эмес;
в) Тандоонун келему езунун тобокелдик денгээлине жараша бо

лот;
г) Туура жооп жок.

54. Аудиттик тандоону уюштуруунун этаптарына теменкулер 
кирбейт:

а) тандоонун репрезентативдуулугун текшеруу;

б) тандоо методдорун аныктоо;
в) тандоого таасир этуучу факторлордун жыйындысынын 

елчемун аныктоо;
г )  тандап текшеруунун максатын аныктоо.

55. Ички аудиттин функцияларына теменкулер кирбейт:
а) Ички кеземелду текшеруу;
б) Башкаруунун бардык звенолорун текшеруу;
в) Атайын долбоорлордун устунде иштее;

г) Туура жооп жок.
56. Аудитордук текшеруунун жыйынтыктоочу документтерине 

теменкулер кирбейт:
а) Аудитордук тобокелдикти баалоо боюнча документтер;
б) Тартылган адистин экспертизасынын жыйынтыгы;

в) Аудиттин жалпы планы;
г) Бардык жооптор туура.

57. Тандап текшеруулердун турлеруне теменкулер кирбейт:

а) Атрибутивдик;

б) Нормалдуу;
в) Сандык;
г) Туура жооп жок.
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58. Жазуу турунде учунчу жактардан алынган маалыматты 
камтуучу аудитордук далилдер

а) Ички аудитордук далилдер;

б) Сырткы аудитордук далилдер;
в) Аралаш аудитордук далилдер;
г) Туура жооп жок.

59. Жумушчу документтерди тузуунун максаттарына темонкулер 
кирбейт:

а) кардарларды тартууга жардам беруу;

б) аудитти жургузуунун укуктук негиздерин камсыз гылуу;
в) аудиттин иш убактысын кеземелдее;

г) текшеруунун методдорун жана ыкмаларын тандоочун негизде- 
меси.

60. Кардардын финансылык отчеттуулугу женундэ аудитордук 
корутунду бул:

а) аудитордук компания тарабынан финансылык жана стати- 
стикалык отчеттуулуктун бардык керсеткучтерунун туура жана так 
эсептелгендигин ырастоо;

б) финансылык-чарбалык ишмердуулуктутекшеруу актысы;
в) кардардын финансылык отчеттуулугунун ишзнимдуулугу 

женунде аудитордун корутундусу;

г) бухгалтердик эсептеги аныкталган кемчиликтерди четтетуу 
боюнча сунуштар.

6 1 . Аудиттиктандоонууюштуруунун эталтарына кирбейт:

а) иштин ушултуруучун акынын елчемун аныктоо;
б) байкоо бирдигинин аныктамасы;
в) маалыматтарды жайылтуу тартибин аныктацыз;
г) тандоо бирдигин аныктоо.

62. Аудитордук далилдер бул:

а) текшеруу фактылары боюнча аудиттин версиялары;
б) отчеттулуктун ишенимдуулугу женунде корутунд'' тузуу учун 

маалымат;
в) аудит учурунда жургузулген жазуулар;
г) туура жооп жок.
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63 . Жумушчу документтердин негизги талаптарына томонкулор 
кирбейт:

а) мурунку жана келечектеги мезгилге байланыштуу маалымат
тарды чагылдыруу;

б) финансылык отчеттуулукту белгиленген белгилери жана кри- 
терийлери менен баалоо;

в) колдонулган кыскартууларды же шарттуу сездерду камтуу;
г) аудитордун аты-женун, датасын, колун керсетуу;

д) туура жооп жок.
64. Аудитордук текшеруулерду жургузуу методикасы:
а) мыйзам тарабынан белгиленген;
б) кыргызстандын Эсептее палатасы тарабынан иштелип чык- 

кан;
в) ар бир аудитордук фирма тарабынан иштелип чыккан;

г) туура жооп жок.
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Т И Р К Е М Е Л Е Р

1-тиркеме

Аудитордук ишмердуулукту жургузууге лицензия алуу учун 
документтердин тизмеси

(булак: www.fsa.Kg)
Юридикалык жактар учун:

1. Лицензия беруу учун сумманын теленгендугун тастыктаган 
квитанциянын кечурмесу;

2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин орган- 
дарында мамлекеттик каттоодон еткендугу женунде кубелуктун 
кечурмесу;

3. Арыз ээсине камсыздандыруу тегумун телеечунун номерин 
ыйгаргандыгын тастыктаган документтин кечурмесу;

4. Арыз ээсине салык телеечунун идентификациялык кодун (но
мерин) ыйгаргандыгын тастыктаган документтин кечурмесу;

Б.Уюмдун кызматкерлерине кеминде эки аудиторду кабыл алуу 
женунде буйруктардын кечурмесу;

6. Аудитордук уюмдун жетекчисин шайлоо женунде буйруктун 
кечурмесу;

7. Аудиторлордун квалификациялык сертификаттарынын кечур- 
мелеру;

8. Уюштуруу документтеринин кечурмелеру.

Жеке адамдар учун:

1. Лицензия беруу учун сумманын теленгендугун тастыктаган 
квитанциянын кечурмесу;

2. Мамлекеттик статистика органдарында жеке ишкердин мам
лекеттик каттоодон еткендугу женунде кубелуктун кечурмесу;

3. Арыз ээсине камсыздандыруу тегумун телеечунун номерин 
ыйгаргандыгын тастыктаган документтин кечурмесу;

4. Арыз ээсине салык телеечунун идентификациялык кодун (но
мерин) ыйгаргандыгын тастыктаган документтин кечурмесу;

5. Квалификациялык сертификаттын кечурмесу.
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2 -ти р к е м е

Аудитордун квалификациялык сертификатын алуу учун доку
менттердин тизмеси

(булак: www.fsa.Kg)

Аудитордун квалификациялык сертификатын алууга арыз берген 
адамдар (мындан ары -  арыз беруучулер) аудитордук ишти женге 
салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары -  Ыйга- 
рым укуктуу орган) теменку документтерди беришет:

- ез колу менен кол коюлган белгиленген формадагы арыз (№1 
тиркеме);

- жогорку экономикалык билим женунде дипломдун кечурмесу 
же башка жогорку билим женунде дипломдун кечурмесу тиркеме 
менен кошо (нотариалдык жактан кубелендурулген);

-эмгек китепчесинин кечурмесу (нотариалдык кубелендурулген),

-экономикалык адистик боюнча уч жылдан кем эмес иш стажын 
тастыктаган, ал зми жогорку экономикалык билими жок болсо 
(каржылык) эмгек китепчесинин кечурмесу (каржы, бухгалтердик 
эсеп жана аналитикалык, контролдук-текшеруу ишинде жети жыл
дан кем эмес стаж менен). Эгерде чет елкелук талапкерлерде эмгек 
китепчеси жок болсо, анда жогоруда керсетулген иш тажрыйбасын 
тастыктаган документ берилет;

- паспорттун кечурмесу;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген жал- 
данма кылмыштар учун соттуулугужок экендиги женунде далилдер;

- арыз ээси белгилуу бир кызматты ээлее же белгилуу бир иш 
менен алектенуу укугунан ажыратылбагандыгын тастыктаган доку
мент;

- эки сурет (келему 3 * 4).

*»
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3-тиркеме

Аудите рдук уюмдун
Аудиттелген жактын расмий аталышы бланкы же бурч мееру

Жооптуу адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызматы

Чыгуучу номери [...],

кол ко юл га н кун

аудит жургузууге макулдук женунде милдеттенме-кат

(булак: www.fsa.Kg)

Жетекчиликке (чарба жургузуучу субъекттин аталышы)

Виз ушуну менен (аудиттелуучу субъекттин аталышы) финансы- 
лык отчеттулуугуна аудитордук текшеруу жургузуу боюнча суну- 
шунуздун кабыл алынгандыгын расмий тастыктайбыз. Колдонулуп 
жаткан ченемдик укуктук актыларга жана аудиттин стандарттарына 
ылайык, бухгалтердик баланс, финансылык натыйжалар женунде 
отчет, бухгалтердик баланска тиркемелер, бухгалтердик эсеп ре- 
гистрлери жана (текшеруу жургузулуп жаткан мезгил учун) айрым 
баштапкы документтер текшерилет.

Аудит биз тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 
мыйзамдарына ылайык жургузулет (аудитордук ишмердуулукту 
жана финансылык отчеттуулуктутузуутартибин женге салуучу мый- 
замдар жана ченемдик актылар керсетулет).

Аудиттин максаты -  аудитордук уюмдун (ушул жылдын же баш
ка отчеттук мезгилдин) (ушул жылдын же башка отчеттук мезгил- 
дин) финансылык отчеттуулугунун ишенимдуулугу женунде бардык 
олуттуу аспектилеринде пикирин билдируу. Аудиттин журушунде 
иш-чаралар даты текшерилет (текшерилуучу экономикалык субъек- 
тинин филиалдарынын, белумдерунун жанателчик фирмаларынын 
тизмеси берилет). Биздин тыянактарыбызды далилдее учун, биз 
бухгалтердик маалыматтын ишенимдуулугун жана жетиштуулугун, 
ички кеземелдун абалын текшеруу учун бир катар тесттерди жана 
жол-жоболорду колдонобуз, аларды жузеге ашырууда сиздердин 
уюмдун кызматкерлеринин жардамына умуттенебуз.
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Текшерилген документтердин келемунун чондугуна, тек- 
шеруулердун тандалма мунезуне жана аудиттин башка мунездуу 
чектеелеруне байланыштуу, айрым каталарды жана так эместиктер- 
ди таппай калуу коркунучу бар. Биз бул тобокелдикти акылга сыяр- 
лык минимумга чейин азайтуу учун болгон кучубузду жумшайбыз, 
бирок (аудитордук текшерууде жалпысынан кабыл алынган) кору- 
тундулардын абсолюттук тактыгына кепилдик бере албайбыз. Бух
галтердик эсепке алууда жана отчеттуулукта белгиленген тартиптен 
аныкталган четтеелер женунде, ошондой зле биз тарабынан ачылган 
финансылык отчеттуулукту атайылап бурмалоо фактылары женунде, 
биздин жазуу жузундегу отчетубуз менен сизге маалымат берилет.

Мындан тышкары, биз сизге теменку кошумча кызматтарды кер- 
сете алабыз (тизмесин беруу).

Керсетулген кызматтар учун аудитордук текшеруу женунде 
учурдагы мыйзамдарда жана аудитордук келишимде аныкталган 
тартипте жооп беребиз. Биз сиздин уюмдун коммерциялык сырла- 
рын сактоого милдеттенебиз.

Финансылык отчеттуулукту тузуу, анын ичинде бухгалтердик 
эсепке алуунун жана ички контролдун шайкештигин камсыз кылуу, 
бухгалтердик эсеп саясатын тандоо жана колдонуу, бухгалтердик 
эсепке алуунун баштапкы маалыматтарын тиешелуу чагылдыруу 
менен кошо, (аудит жургузулуучу субъекттин аталышы) жетекчили- 
гинин жоопкерчилигин эскертебиз. Биз (аудиттелуучу жактын ата
лышы) жетекчилигинен аудит учун берилген маалыматтардын туу- 
ралыгын жазуу жузунде тастыктоону сурайбыз.

Сиздин кызматкерлер менен ар тараптуу кызматташууга умут
тенебуз жана бизге бухгалтердик документтер, компьютердик 
маалымат базалары жана толук аудит жургузуу учун зарыл болгон 
башка маалыматтар берилет. Карызкорлордун жана кредиторлор- 
дун даректерине алар тарабынан берилген карыздын тиешелуу 
экендигин тастыктаган (тастыктаган эмес) каттарды женетуу сиздин 
милдетициз.

Сиздин финансылык отчеттуулугунуздун шенимдуулугу женунде 
биздин оюбузду езгертуу учун биздин кызматкерлерге эч кандай 
кысым керсетулбейт деп умуттенебуз. Бул шартты бузуу, аудитор
дук текшерууде кабыл алынган стандарттарга ылайык, аудитордук 
келишимди бузуу учун негиз болуп саналат.
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Керсетулген кызматтардын баасы (аудитордук фирманын ата- 
лышы)тарабынан колдонулган бир сааттыктарифтердин негизинде 
аудит жургузуу учун талап кылынган убакытка жараша аныкталат. 
Айрым жумуш турлеру учун акы телее жоопкерчилигинин децгэ- 
элине, тажрыйбасына жана аудиторлордун талап кылынган ква- 
лификациясынын денгээлине жараша езгерулушу мумкун. Эсеп- 
тешуулердун тартиби жана меенеттеру аудитордук келишимде 
аныкталат.

Бул каттын финансылык отчеттуулукту текшеруу келишимде- 
рине болгон тушунугуцузге шайкештигин керсетуп, ага кол коюп, 
тиркелген квчурмесун кайтарып беруунуже анын мазмунуна бизге 
эскертуу берууну суранабыз.

Аудитор____________________________________________________________________

(колу, фамилиясы, аты, жену, кызматы, датасы)

Финансылык отчеттуулуктун ишенимдуулугун аудитордук текшеруу 
шарттарына макулмун,

Аудит жургузуучу жактын жетекчиси__________________________________

(колу фамилиясы, аты, жену, кызматы, датасы)
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4-тиркеме

Аудитордук кызматтарды кврсвтуу жвнундв 

КЕЛИШИМ

(булак: www.fsa.Kg)

_____20 _ж. Бишкек шаары

атынан (аудитордук уюм)

аудитордук ишмердуулукту___________________________________________
(№, берилген датасы)

жузеге ашыруу учун ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тара- 
бынан берилген лицензиянын жана (уставдын, жобонун) неги
зинде иш алып барган жетекчи мындан ары «Аткаруучу» деп 
аталат, бир жагынан жана мындан ары “Буйрутмачы” деп аталат, 
________________________________ тарабынан керсетулет (толук аты-жену)

(толук дареги, паспорттун чоо-жайы) 

ушул макулдашууну теменкуче тузушту:

КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

1.1. Буйрутмачы керсетме берет жана Аткаруучу теменкудей кы
зматтарды керсетууге милдеттенет:

а) Кардардын финансылык отчеттуулугуна (мезгилдин баштал- 
ган датасы) (мезгилдин аяктоочу датасы) чейинки аудитин жургузуу 
жана ушул отчеттордун ишенимдуулугу женунде аудитордук кору- 
тундунутузуу;

б) аудитордук кызматтарды керсетуу (кызмат керсетуулердун 
тизмеси)

1.2. Кызмат керсетуунун шарттары:____________д е н ________________
чейин

БУЙРУТМАЧЫНЫН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ ЖАН А УКУКТАРЫ

2.1. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчи- 
ликке алып, буйрутмачынын финансылык отчеттуулугуна аудит жур- 
гузет.

2.2. Жумуш аткаруучу тарабынан буйрутмачынын тиешелуу до-

171

http://www.fsa.Kg


кументтеринин негизинде жургузулет. Аткаруучу буйрутмачы тара- 
бынан ага берилген алгачкы документтердин же башка маалымат- 
тардын тактыгы учун жооптуу эмес.

2.3. Аудиттин журушунде, Аткаруучунун адистери финансы- 
лык-чарбалык иш боюнча документтерди толугу менен текшерууге, 
Буйрутмачы тарабынан материалдык баалуулуктарга, баалуу кагаз- 
дарга жана акча каражаттарына инвентаризация жургузууге, мате
риалдык баалуулуктардын сарпталышынын тууралыгын текшеруу
ге, келип чыккан маселелер боюнча тушундурмелерду алууга жана 
аудит жургузуу учун зарыл болгон кошумча маалыматтарды алууга 
укуктуу.

2.4. Аткаруучу кызматтарды ез убагында жана ылайыктуу турде 
керсетууге милдеттенет.

2.5. Аудит жургузууде Аткаруучу аны еткеруунун формаларын 
жана ыкмаларын ез алдынча аныктайт.

2.6. Аткаруучу аудитордуктекшеруунужузеге ашырууучун зарыл 
болгон маалыматты жазуу жузунде (оозеки) суроо-талап боюнча 
учунчу жактардан ез алдынча жана Буйрутмачынын жардамы ме
нен алууга укуктуу. Мындай маалыматты алууга жардам беруу Буй
рутмачы учун милдеттуу.

2.7. Аткаруучу келишимдик негизде, татаал маселелерди чечуу 
учун аудитордук текшерууге катышуу учун квалификациялуу ади- 
стерди тартууга укуктуу.

2.8. Аткаруучу аудитордук корутундуну ички стандарттарга ылай- 
ык тузет.

2.9. Аткаруучу текшеруу учурунда ал тарабынан кабыл алынган 
жанатузулген документтердин сакталышын камсыз кылат.

2.10. Аудиттин журушунде, Аткаруучунун ички корпоративдик 
стандарттары менен аныкталган жагдайлар олуттуудеп таанылат.

2.11. Аудиттин журушунде, Аткаруучу Буйрутмачынын баштапкы 
документтерин келишимдин предмети болгон максаттарга жетуу 
учун зарыл болгон келемде тандап текшерет.

2.12. Аткаруучу аудиттин жыйынтыгы боюнча аудитордук кору
тундуну тузет, корутундуда бардык чыгым керсеткучтеру Кыргыз 
Республикасынын валютасында чагылдырылган.

2.13. Эгерде Буйрутмачы аны жургузуу учун зарыл болгон до-
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кументтерди бербесе, Аткаруучу аудит жургузууден баш тартууга 
укуктуу.

БУЙРУТМАЧЫНЫН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ ЖАНАУКУКТАРЫ

3.1. Буйрутмачы ез убагында жана сапаттуу аудит жургузуу учун 
шарттарды тузууге милдеттуу (анын ичинде жумушчу орундар, жаб- 
дууларды эсептее жана кечуруп алуу, кызматтык белмелерге кируу), 
ошол эле учурда бардык керектуу документтерди камсыздап, анын 
тактыгы учун езу жооп берет (колдонуудагы мыйзамдарга ылайык 
жана ушул келишимдин чегинде). Керектуу маалыматтарды жана 
документтерди беруунун келему жана меенеттеру тараптардын 
ортосунда макулдашылып, Аткаруучу тарабынан, керек болсо, ауди
тордук корутунду даярдалганга чейин керсетулет. Бул талап кели
шимдин маанилуу шарты болуп саналат.

3.2. Эгерде Аткаруучу учун кошумча маалымат керек болсо, Буй
рутмачы текшеруу жургузуу учун суралган маалыматты банктардан, 
каржы,салык органдарынан жана башка мекемелерден (жактардан) 
кат жузунде сурап алууга милдеттуу. Аткаруучунун етунучу боюнча 
жазуу жузунде тушундурмелерду берууге, текшеруучу материал- 
дарга тиркее учун Аткаруучу сураган документтердин кечурмесун 
берууге милдеттуу. Бул талап келишимдин маанилуу шарты болуп 
саналат.

3.3. Аудитке жана ага каралган жумушка (даярдык, эксперт) жана 
иштин башка этаптарына ез убагында жана Тактелеп беруу.

3.4. Буйрутмачы Аткаруучудан аудитордук ишмердуулукке бай- 
ланыштуу мыйзамдардын талаптары, Тараптардын укуктары жана 
милдеттери, ошондой эле консультациянын сын-пикирлери жана 
Аткаруучунун корутундулары негизделген ченемдик укуктук акты- 
лар женунде маалымат алууга укуктуу.

3.5. Буйрутмачы финансылык отчеттуулукка жана Буйрутмачы
нын салыктарын эсептееге таасир этиши мумкун болгон корутун
дуда керсетулгенден башка жагдайлар жок экендиги женунде Ат
каруучунун кепилдиги катары аудитордук. отчетту кабыл ала албайт 
жана кабыл албашы керек.

3.6. Буйрутмачы аудитордук отчеттун кечурмелерун кызыкдар 
колдонуучуларга, анын ичинде уюштуруучуларга (катышуучуларга), 
салык органдарына ж.б. бергендиги учун жоопкерчил! алат.

3.7. Буйрутмачы текшеруу учурунда аныкталган жана аудитордук
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корутундуда келтирилген бузууларды жана бурмалоолорду зеке 
алуу менен финансылык отчеттуулукка езгертуу киргизууге мил- 
деттуу. Буйрутмачы финансылык отчеттуулукту жана жургузулген 
транзакциялардагы же жазуулардагы аудиттин журушунде табыл- 
ган каталарды жана мыйзам бузууларды ондоого жооптуу.

3.8. Буйрутмачы аудит жургузуу учун берилген финансылык от- 
четтун ишенимдууболушуна кепилдик берет жана алардын тактыгы 
учун жооп берет.

КЫЗМАТТАРДЫН ЧЫГЫМЫ Ж АНАТ0Л00 ТАРТИБИ

4.1. Ушул келишим боюнча аудитордук кызмат керсетуулердун
наркы _________________________________________________________________________

(сумма сандар жана евздвр менен)

4.2. Буйрутмачы аудитордук кызмат учун_____________________________
негизинде телейт

4.3. Аудитордук кызматтар учун телом ез убагында

теменкудей тартипте:_____________________________________жургузулет

4.4. Буйрутмачы аудит жургузууге байланыштуу кызмат кер
сетуулердун акысын Аткаруучу тарабынан кейгейду изилдее, доку- 
менттерди даярдоо жана тузден туз консультация жургузуу учун Ат
каруучу тарабынан сарпталган адам саатына сарпталган убакыттын 
негизинде аныкталган, аудит менен байланышкан кызматтардын 
наркын зеке алуу менен жургузет.

4.5. Эгерде кошумча чыгымдар келип чыкса, анын ичинде иш 
сапары, почта жана телеграф, шаарлар аралык телефон чалуулары, 
Буйрутмачы аларды баштапкы документтердин кечурмелерун тир- 
кее менен, Аткаруучунун эсептери боюнча езунче телейт.

4.6. Аткарылган аудитордук кызматтарга акы телее кечиктирил-
ген ар бир кун учун Буйрутмачы Аткаруучуга аудитордук кызмат кер
сетуулердун наркынын суммасынан_______ % елчемунде туум телейт.

ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИДАРТЫШТАРДЫ 4E4YY ТАРТИБИ

5.1. Эгерде Буйрутмачы Аткаруучуга аудитордук текшеруу учун 
талап кылынган документтерди берууден баш тартса, 3.1; 3.2,;
3.3. пункттарын аткарбоо, Аткаруучуга же анын кызматкерлерине 
алардын объективдуу пикирин езгертуу же анын ишине башкача
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жол менен тоскоолдук кылуу максатында кысым керсетуу болсо, 
Буйрутмачынын кунеесу менен келишим бузулушу мумкун. Аткаруу
чу Буйрутмачыга келишимдин бузулгандыгы женунде билдирет.

5.2. Буйрутмачы тарабынан текшеруу жургузуу учун Аткаруучуга 
талап кылынган документтертолук берилбесе, ошондой эле Буйрут
мачы тарабынан бурмаланган маалымат берилген учурда, экинчиси 
келишим боюнча талаптарды коюуга укугу жок, ал эми Аткаруучу 
жоопкерчилик тартпайт.

5.3. Тараптардын ар бири ез милдеттенмелерин ушул келишим
дин талаптарына ылайык, тиешелуу турде аткарууга, ошондой эле 
экинчи тарапка ез милдеттенмелерин аткарууда ар тараптуу жар- 
дам керсетууге милдеттуу.

5.4. Талаш-тартыштар болгон учурда,тараптар аларды чечууучун 
суйлешуулер аркылуу бардык чараларды керушет.

5.5. Эгерде суйлешуулер жолу менен макулдашууга жетишилбе- 
се, анда 5.7 пунктунда каралган учурларды кошпогондо, ушул ке
лишимдин аткарылышына байланыштуу келип чыккан бардык та- 
лаш-тартыштар, келишпестиктер жана чыр-чатактар, ошондой эле 
келишим бузулган учурда, Арбитраждык сот тарабынан чечилет.

5.6. Тараптар ушул келишим боюнча милдеттенмелерди жа- 
рым-жартылай же толугу менен аткарбаганы учун жоопкерчиликтен 
бошотулушат, эгерде бул колдонуудагы мыйзамдарга ылайык анык
талган форс-мажордук кырдаалдардын натыйжасы болсо.

5.7. Ушул келишимде каралбаган бардык нерселерде тараптар 
колдонуудагы мыйзамдарды, анын ичинде Кыргыз Республикасы- 
нын Граждандык кодексинин жоболорун жетекчиликке алышат.

5.8. Консультация жана текшеруу учурунда жана текшеруу мак
сатында аудиторлор тарабынан тузулген бардык документтер ауди- 
тордун менчиги болуп саналат.

КУПУЯЛУУЛУК

6.1. Ачууга жатпаган маалыматтын келемун Буйрутмачы анык- 
тайт.

6.2. Тараптар ушул келишимди аткаруу учурунда алынган маалы
маттын купуялуулугун сактоого милдеттуу жана алынгач маалымат- 
ты ачыкка чыгаруудан сактоо учун бардык чараларды керушет.

6.3 Ушул келишим кучун жоготкон кундентартып_______ жыл ичин-
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де купуя маалыматты учунчу жактарга беруу, мындай маалыматты 
жарыялоо же башка жол менен ачыкка чыгаруу, ушул келишимдин 
колдонулушун токтотуу себептерине карабастан, экинчи тараптын 
жазуу жузундегу макулдугу менен гана жузеге ашырылышы мумкун.

6.4. Маалыматтарды ачыкка чыгарууга коюлган чектеелер жал- 
пыга жеткиликтуу маалыматтарга же тараптардын кунеесу жок 
ушундай болуп калган маалыматтарга, ошондой эле башка тарап- 
тан алынганга чейин же андан кийин партияга башка булактардан 
белгилуу болгон маалыматтарга жайылтылбайт.

6.5. Буйрутмачы маалыматты Кыргыз Республикасынын мый- 
замдарына ылайык аны сурап алууга укуктуу мамлекеттик орган- 
дарга берген учурда, жоопкерчилик тартпайт.

ЖЫЙЫНТЫК ЖОБОЛОР

7.1. Ушул келишимге киргизилген бардык толуктоолор жана ез- 
гертуулер, эгерде алар жазуу жузунде тузулуп, ыйгарым укуктуу 
адам тарабынан кол коюлса гана кучунде болот.

7.2. Бул келишим кол коюлган кунден тартып кучуне кирет.

7.3. Бул келишим «____» ________ 20_____ жылы, тараптардын ар бири
кол койгон эки нускада тузулуп бекитилди.Келишимди жургузууорду

келишимдин меенету ж ана тараптардын  ю ридикапык
ДАРЕКТЕРИ

8.1. Келишимдин меенету чектелген эмес.
8.2. Келишим тараптардын биринин отунучу боюнча экинчи та- 

рапка жазуу жузунде эскертуу менен бузулганга чейин 15 кун му- 
рун бузулушу мумкун.

8.3. Тараптардын даректери жана эсептешуу эсептери

Аткаруучу:_____________________________________

Буйрутмачы:__________________________________

Аткаруучу: Буйрутмачы:

Мвер орду Мввр орду
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5-тиркеме

Суралган документтердин керсетме тизмеси

(булак: www.fsa.Kg)

Аудитордук уюмдун аталышы № РД

Ауди т жур гузуп ууч у жа кты н атал ы ш ы Текшерилген мезгил:

чейин

СУРАЛГАН ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ

№ Документтин аталышы
втунуч
датасы

Жиберген
датасы

1. Уюштуруу документтери (аудитордук уюмга 
уставдын кечурмесун беруу менен)

2. Акционерлердин реестри

3. Кез каранды коммерциялык уюмдардын тизмеси

4. Филиалдардын, екулчулуктердун.телчик 
ишканалардын тизмеси

5. Буйрутмачынын улушу бар ишканалардын тизмеси; 
буйрутмачынын улушу

6. Продукциялардын (жумуштардын, кызмат 
керсетуулердун) тизмеси

7. Директорлор кенешинин курамы

8. Уюштуруу жана башкаруу тузумун жвнге салуучу 
документтер

9. Штаттык жадыбал

10. Ишмердуулуктун уюштуруу-ендуруштук схемасы

11. Салык жецилдиктеринин тизмеси

12. Жеткируучулердун тизмеси (кепчулугу менен - 
негизгилери)

13. Сатып алуучулардын тизмеси (кеп санда -  
негизгилери)
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14. Karroo журналдары:
- келген товарларды (товарларды жана 
материалдарды) эсепке алуу;
-беруучулер жана подрядчиктер менен тузулген 
келишимдер;
- катуу отчеттуулуктун формалары;
-товарларды жана материалдарды алууга ишеним 
каттар;
- келген, чыккан буйруктар;
-телем тапшырыктары;
- кардар колдонгон башкалар

15. Келишимдер (бир келишим боюнча -  ар бир 
финансылык жана чарбалык операциялардын 
вкулу):
-жеткируучулер менен;
- подрядчиктер менен;
- жеке адамдар менен келишим тузуу;
- биргелешкен иш-аракеттер учун насыя;
- ижара;
- финансылык жооптуу адамдар менен курее; 
-товарларды жана материалдарды сактоо 
(жайгаштыруу) жерлери боюнча;
- башка жеткиликтуу

16. Мулктун жана милдеттенмелердин 
инвентаризациясынын актылары

17. 0ТК9Н жылдагы аудиттин жыйынтыгы боюнча жазуу 
жузундегу маалымат (отчет).

18. Аудитжургузулуучужактын негизги 
ишмердуулугуне буйруктар:
- ички кеземел тутуму женунде;
- аудитордук уюмга кечурмесун беруу менен эсеп 
саясаты женунде;
- накталай акчаларды отчетко беруу тартиби жана 
отчет алдындагы адамдар женунде; 
-товардык-материалдык баалуулуктарды сактоо, 
чыгаруудашуу учун материалдык жооптуу адамдар 
женунде;
-инвентаризация еткеруужана инвентаризациялык 
комиссия тузуу женунде;

19. Бухгалтердик эсеп кызматкерлери учун кызматтык 
нускамалар

20. Документ жугуртуунун графиги

21. Счеттордун жумушчу планы

22. Текшерилген мезгил учун аралык финансылык отчет
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23. Бухгалтердик эсеп регистрлери, баштапкы 
документтер (уюмду жана бухгалтердик эсепке 
визуалдык баа беруу учун) (тандалма)

24. Негизги каражаттарды акыркы жолу кайра баалоо 
боюнча материалдар

25. Статистикалык отчеттуулук

26. Ички аудиторлордун отчету

27. Салык текшеруулерунун жана башка кеземел 
органдарынын материалдары

28. Буйрутмачынын келечектеги ишмердуулугун 
пландаштырууга документтер (сметалар, пландар, 
долбоорлор)

Талапты женетту:

Кызматы колу

Датасы:

Ф.А.А.

Талапты кабыл алды:

Кызматы колу

Датасы:

Ф.А.А.
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6-тиркеме
2002-жылдын 30-июлу № 134

«Аудитордук иш женунде» Кыргыз Республикасынын мыйзамы
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында аудитордук ишти жузеге 

ашырууда пайда болуучу мамилелерди женге салат.
I глава. Жалпы жоболор
1-статья. Аудитордук иш
Аудитордук иш (аудитордук кызмат керсетуулер) уюмдардын 

жана жеке ишкерлердин (мындан ары -  аудиттелчу жактар) финан
сы отчетун кез карандысыз текшеруу боюнча (аудит) ишкердикти 
жана бул ишти коштоочу кызмат керсетуулерду билдирет.

Аудиттин максаты финансылык отчет беруунун колдонулуучу не- 
гиздерине ылайык финансылык отчеттун бардык олуттуу аспекти- 
леринде анын аныктыгына болгон пайдалануучулардын ишеними- 
нин даражасын жогорулатуу болуп саналат.

Финансы отчетун беруунун негизи катары финансы отчетунун эл 
аралыксгандарттары жана (же) финансы отчетторуага ылайыктузул- 
ген финансы отчетторунун даты башка стандарттары тушунулет.

Маани-мацыздуу жактар катары финансылык отчеттун, мындай 
отчетту пайдалануучуга, анын негизинде аудиттелген жактардын 
финансылык жана мулктук абалы тууралуу, ошондой эле чарбалык 
ишинин натыйжалары женунде туура тыянактарды, мындай тыянак- 
тарга негизделген негиздуу чечимдерди чыгарууга мумкундук бер- 
ген маалыматтардын тактыгынын даражасы тушунулет.

Аудитти коштоочу кызмат керсетуулер дептеменкулертушунулет:
-финансы отчетунун баяндамасы;
-макулдашылган жол-жоболор боюнча милдеттенмелерди аткаруу;
- финансы маалыматтарын топтоо жана иштеп чыгуу.
Аудитордук уюмдарга жана жеке аудиторлорго аудит жур-

гузууден жана ушул статьяда каралган кызмат керсетуулерден 
башка кандайдыр бир башка ишкердик иш менен алектенууге тыюу 
салынат.

Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук кызмат 
керсетуулер менен бирге аудитордук иш менен байланышкан кыз- 
маттарды керсете алышат, алар теменкулер:

- бухгалтердик эсепти жолго коюу, калыбына келтируужана жур-
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гузуу, бухгалтердик (финансылык) отчётторду тузуу, бухгалтердик 
консультацияларды беруу;

- салыктык консультацияларды беруу, анын ичинде салыктык 
эсептерди жолго коюу, калыбына келтируу жана жургузуу, салыктык 
эсептерди жана декларацияларды тузуу;

- уюмдардын жана жеке ишкерлердин финансылык-чарбалык 
иштерин талдоого алуу, экономикалык жана финансылык консуль
тацияларды беруу;

- башкаруучулук, анын ичинде уюмдарды кайра тузуу же аларды 
менчиктештируу менен байланышкан консультацияларды беруу;

- маалыматтык тутумдарга аудит;
-Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартынын жана ау

диттин эл аралык стандартынын талаптарына ылайык баалоо иши;
- ички аудит менен байланышкан кызмат керсетуулер;
-аудитордук ишке байланыштуу жааттарда,ошондой эле бухгал

тердик эсепке, экономикага жана финансыга окутуу.
Аудитордук иш ишкердиктин лицензияланчу туру болуп эсепте- 

лет.Аудитордук ишти лицензиялоо Кыргыз Республикасынын лицен- 
зиялоо женунде ченемдик укуктук актыларына ылайык жургузулет.

Карацыз:
(КР вкметунун 2001-жылдын 31-майындагы № 260 токтому 

менен бекитилген) «Ишкерликтин айрым турлврун лицензиялоо 
женунде»жобо

Аудитордук ишти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык жеке ишкер (жеке аудитор) катары катталган аудиторлор 
жана (же) аудитордук уюмдар жургузушет.

Эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, чет елкелук юридика- 
лык жактар жана жарандар, ошондой эле жарандыгы жок адамдар 
Кыргыз Республикасынын аймагында аудитордук ишти жалпы не- 
гизде жургузууге укуктуу болушат.

(КР 701.9-жылдын 18-мортындагы № 35 мыйзамынын редакция- 
сына ылайык)

1-1-статья. Банктардын аудити
Банктардын жана банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар

дын (мындан ары -  банк) аудити Кыргыз Республикасынын банктык 
мыйзамдарынын талаптарына жана аудиттин эл аралык стандарт- 
тарына ылайык жузеге ашырылат.
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Ушул Мыйзамдын нормалары Кыргыз Республикасынын банктык 
мыйзамдарына каршы келбеген белугунде банктарга аудит жур- 
гузууге карата колдонулат.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакци- 
ясына ылайык)

2- статья. Аудит стандарттары
Аудиттин стандарттары деп аудитти жана аудитти коштогон кыз- 

мат керсетуулерун еткеруунун жана жыйынтыктарын жол-жобо- 
лоштуруунун тартибине, ишенимдуулукту камсыз кылган тапшыр- 
маларга жана аудиттин сапатын контролдоого карата бирдиктуу 
талаптар тушунулет.

Аудиттин стандарттары Кыргыз Республикасынын бкмету тара- 
бынан бекитилет.

(З-бвлук КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына 
ылайык кучун жоготту)

Аудитордук ишти жузеге ашырууда аудиторлор Кыргыз Респу
бликасынын бкмету тарабынан бекитилген Этика кодексинин та- 
лаптарын сактайт.

(КР 2004-жылдын 14-июнундагы № 75. 2009-жылдын 29-июнун- 
дагы № 196. 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 2019-жылдын 
18-мартындагы № 35 Мыйзамдарынын редакиияларына ылайык)

3- статья. Милдеттуу жана демилгелуу аудит
Аудит милдеттуу жана демилгелуу болушу мумкун.
Теменкулертарабынан жыл сайын милдеттуу аудиттен етуугетийиш:
-Кыргызстан банкы лицензиялануучубанктаржана башкауюмдар;
Карацыз:
(Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы 

№ 22/2 токтому менен бекитилген) «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка фи- 
нансы-кредиттик ме-кемелердин тышкы аудитине карата мини- 
малдуу талаптар жвнундв» жобо

- камсыздандыруу уюмдары;
- баалуу кагаздардын коомдук сунуштарын жузеге ашыруучуко- 

омдук компаниялар;
- инвестициялык фонддор;
- мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор;
- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында ка-
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ралган учурлардагы башка жактар.
Милдеттуу аудит жургузулчу аудигтелчу жактар аудитордук уюм 

менен милдеттуу аудит жургузуу женунде келишим тузууге, аудитти 
63 убагында жана толук жургузууге кемек керсетууге, аудит жур
гузуу учун зарыл болгон документтердин баарын берууге, оозеки 
же жазуу жузундегу суроо-талап боюнча толук тушундурме жана 
ырастамаларды берууге милдеттуу.

Демилгелуу аудит жеке ишкердин же уюмдун компетенттуу 
башкаруу органынын чечими менен, ал эми Кыргыз Республика
сынын мыйзамдарында каралган учурларда, ошондой эле аудит 
жургузуунун башка буйрутмачыларынын талабы боюнча да жур- 
гузулушу мумкун.

Жургузулген милдеттуу аудиттин жыйынтыгы боюнча аудит- 
телуучу жактар теменкулерге милдеттуу:

- жалпыга маалымдоо каражаттарында аудитордук корутундусу 
(отчету) менен бир комплектте финансылык отчетторун жарыялоого;

- милдеттуу аудит жургузулгендугу жана жалпыга маалым
доо каражаттарында аудитордук корутундусу (отчету) менен бир 
комплектте финансылык отчетторунун жарыяланганы женунде 
аудитордук ишти женге салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик ор
ган га билдирууге.

(КР 2009-жылдын 29-июнундагы № 196 Мыйзамынын редащиясы- 
на ылайык)

4-статья. Аудитор
Аудитордук квалификациялык сертификаты бар, ыйгарым укук

туу орган белгилеген квалификациялык талаптарга жооп берген 
жеке жак аудитор боло алат.

Аудиторлор езунун кесиптик ишин жургузуп жаткан учурда, 
илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштен тышка- 
ры, мамлекеттик кызматта турууга жана белек акы теленуучу иште 
иштееге укугужок. Аудиторлор банктардын, финансылык-кредиттик 
мекемелердин жана коомдордун Директорлор кен,ешинин/аудит 
боюнча Комитеттин мучесуда боло алышат.

Мында аудитор:
-эгерде ал акыркы беш жылдын ичинде ушул банкта аудитордук 

текшеруу жургузген болсо, банктын Директорлор кецешинин/аудит 
боюнча Комитеттин мучесуболо албайт;
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- ал Директорлор кен,ешинин/аудит боюнча Комитеттин мучесу 
болуп саналса же мурда Директорлор кенешинин/аудит боюнча Ко
митеттин мучесу болсо, аны жумуштан бошоткон же ээлеген кызмат 
ордунан ыктыярдуу турде кеткен учурдан тартып беш жыл ичинде 
ушул банкта аудитордук текшеруу жургузе албайт;

- эгерде кандай болбосун башка банкта Директорлор кен еш и 
нин/аудит боюнча Комитеттин мучесу болуп саналса, башка атаан- 
даш банктарда аудитордук текшеруу жургузе албайт.

Аудитор эмгек келишими же келишим (контракт) боюнча аудитор ка
тары бир гана аудитордук уюмдун курамында ез ишин жузеге ашырат.

(КР 2017-жылдын 24-февралындагы № 35. 2019-жылдын 29-мар- 
тындагы № 39 Мыйзамдсюынын редакиияларына ылайык)

5-статья. Аудитордук уюм
Ушул Мыйзамдын 1-статьясында аныкталган ишти жузеге ашыр- 

ган коммерциялык уюм аудитордук уюм болуп саналат.
Аудитордук уюм ачык акционердик коом болгондон башка 

учурларда чарбалык шериктештиктер жана коомдор турунде гана 
тузулушу мумкун.

Аудитордук уюмдун кадрдык курамынын 75 пайыздан аз эмесин 
Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Ре- 
спубликасынын жарандары тузууге тийиш.

Чет елкелук аудитордук уюмдар Кыргыз Республикасында ауди
тордук ишти тиешелуу аудитордук уюмдарды -  Кыргыз Республика
сынын резиденттерин тузгенде, Кыргызстан банкынын ишине тыш- 
кы аудитти жургузуу учурун кошпогондо гана жургузе алат.

Аудитордук уюмдун аткаруучу органынын жетекчиси аудитор 
гана болушу мумкун.

Аудитордук уюм аудит жургузуу боюнча ишин Кыргыз Республи
касынын лицензиялоо женунде мыйзамдарында каралган шарттар- 
да жана тартипте лицензия алгандан кийин гана жургузе алат.

Аудитордук уюмдун штатында 2ден кем эмес аудитор болууга тийиш.
Аудитордук уюмдар алар тарабынан жургузулуучу аудитордук 

текшеруулердун сапатына ички контролдун стандарттарын бел- 
гилееге жана сактоого милдеттуу. Керсетулген стандарттарга ко- 
юлуучуталаптар аудитти н стандарттары менен женге салынат.

(КР 2008-жылдын 23-октябрындагы № 235. 2009-жылдын 
29-июнундагы № 196. 2019-жылдын 18-мартындагы № 35 Мый-
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замдарынын редакиияларына ылайык)
5- 1-статья. Аудитордук уюмдун капиталы
1. Аудитордук уюмдун уставдык капиталынын негизин толук 

теленген уставдык капитал тузет.
2. Аудитордук уюмдун уставдык капиталы Кыргыз Республикасы

нын улуттук валютасында гана,накталай эмес формада жана катышуу- 
чулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен тузулет.

3. Аудитордук уюмдун уставдык капиталынын минималдуу 
елчему 100000 сомду тузет.

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 39 Мыйзамынын редакция- 
сына ылайык)

6- статья. Аудитордук корутунду (отчет)
Жургузулген аудиттин жана (же) коштоочу кызмат керсетуулердун 

жыйынтыктары боюнча аны аткарган адам аудитордук корутунду (от
чет) берет,анын формасы, мазмуну жана беруунун тартиби аудиттин 
тийиштуу стандарттары менен аныкталат. Аудитордук корутундуга 
(отчетко) квалификациялык сертификаттын номери жана берилген 
датасы керсетулуп, аудитордук уюмдун аткаруу органынын жетекчи- 
синин (аудитордун), ошондой эле тапшырманын жетекчисинин колу 
коюлатжана аудитордук уюмдун мееру менен ырасталат.

Аудиттин белгиленген стандарттарын бузуу менен аудит жур- 
гузуунун журушунде, ошондой эле анык эмес же жетишсиз финансы- 
лык, бухгалтердик, башкаруучулук жана башка маалыматтардын не- 
гизинде аудитор же аудитордук уюм тарабынан тузулген аудитордук 
корутунду (отчет) жарандык сот ендурушутартибинде соттун мыйзам- 
дуу кучуне кирген чечими менен жараксыз деп таанылышы мумкун.

Аудиторлор тарабынан езунун иш-милдеттерине туура келбе- 
ген, аудитти жургузуусуз тузулген, же болбосо анын натыйжалары 
боюнча тузулсе да, аудитти жургузуунун журушунде аудитор же 
аудитордук уюм тарабынан каралган документтердин мазмунуна 
ачык карама-каршы келген жалган аудитордук корутундуну (от- 
четту) билип туруп жасоо аркылуу ез ыйгарым укуктарынан кыянат 
пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилен
ген жазык жоопкерчилигине алып келет.

0з ыйгарым укуктарынан кыянат пайдаланганы учун аудиторго 
карата соттун айыптоо екумунун мыйзамдуу кучуне кириши ыйга
рым укуктуу мамлекеттик органдын арызын кароонун негизинде
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чыгарылган соттун чечими менен жеке аудитордун жана (же) ауди- 
тордук уюмдун аудитордук ишти жузеге ашыруу лицензиясын жок- 
ко чыгаруу учун, ал эми мындай аудитордук корутундуга (отчетко) 
кол койгон жак учун анын аудитордук квалификациялык сертифи- 
катынан ажыратуу (алып коюу) учун негиз болуп саналат.

Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук ишти 
женге салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, бир эле убак- 
та аудит жургузулген жактарга аудитордук корутундуга (отчетко) 
кол коюлган датадан тартып беш жумушчу кундун ичинде аудиттин 
натыйжасындатабылган финансылык отчеттуулук стандарттарынын 
бузулгандыгы женунде маалымдоо менен билдирууге милдеттуу.

(КР 2019-жылдын 18-мартындагы № 35 Мыйзамынын редакиия- 
сына ылайык)

7- статья. Маалыматтын купуялуулугу
Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук ишти 

жургузуу учурунда алышкан жана (же) тузушкен маалыматтардын 
жана документтердин сакталышын камсыздоого милдеттуу жана ал 
документтерди же алардын кечурмелерун буйрутмачыдан жана ау
дитордук ишти женге салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган- 
дан башка эч бир учунчутараптарга берууге же ушул Мыйзамда же 
Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралгандан 
башка учурларда, аларда камтылган маалыматтарды аудит жур
гузулген жана коштоочу кызматтар керсетулген жактын, ошондой 
эле эгерде ал аудиттелуучу жак болбосо буйуртмачынын да жазуу 
жузундегу макулдугу болмоюнча ачыкка чыгарууга укугу жок.

(КР 2009-жылдын 29-июнундагы № 196 Мыйзамынын редакииясы- 
на ылайык)

II глава. Аудитордук ишти мамлекеттик женге салуу
8- статья. Аудитордук ишти мамлекеттик женге салуу
Аудитордук ишти мамлекеттик женге салууну аткаруу бийлиги- 

нин атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жузеге ашырат. 
Ыйгарым укуктуу орган женунде жобо Кыргыз Республикасынын 
Экмету тарабынан бекитилет.

Ыйгарым укуктуу органдын негизги иш-милдеттери болуп 
теменкулер саналат:

- аудитордук иштин стандарттарын иштеп чыгууну уюштуруу, 
аларды Кыргыз Республикасынын вкметунун бекитуусуне беруу;
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- Кыргыз Республикасында аудиторлорду аттестациялоо, окутуу 
жана алардын квалификациясын жогорулатуу тутумун уюштуруу 
учун ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, аудитордук ишти 
лицензиялоо;

- аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор тарабынан аудитор
дук иштин стандарттарынын аткарылышын контролдоо;

- аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик органга отчет беруусунун жана финансылык 
отчет беруунун келемун аныктоожана беруу тартибин иштеп чыгуу;

- ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилуучу реестрлер жур
гузуу женунде жобого ылайык аудиторлордун, аудитордук уюм
дардын, жеке аудиторлордун, кесиптик аудиторлук бирикмелер- 
дин мамлекеттик реестрлерин жургузуу, ошондой эле реестрлерде 
камтылган маалыматты бардык кызыкдар жактарга беруу.

Карацыз:
КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 39 Мыйзамы менен 8-ста- 

тьянын расмий тилиндеги редакциясына взгвртуу киргизилди.
(КР вкметунун 2011-жылдын 30-мартындагы № 127 ток- 

тому менен бекитилген) «Кыргыз Республикасында аудиторлордун, 
аудитордук уюмдардын, жеке аудиторлордун, кесиптик аудитордук 
бирикмелердин мамлекеттик реестрлерин жургузуу тууралуу» жобо

9-статья. Аудитордук иш жургузууну каалаган жеке жактарды 
аттестациялоо

Аудитордук ишти жургузууну каалаган жеке жактарды (мындан 
ары - талапкерлер) аттестациялоо алардын квалификациясын тек- 
шеруу максатында жургузулуп, кийин талапкерлерге аныкталган 
улгудегу меенетсуз квалификациялык сертификат берилет.

Карацыз:
КР вкметунун 2011-жылдын 8-июлундагы № 377 «Аудитордук 

ишти женге салуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларды бе- 
китуу женунде» токтому

Квалификациялык сертификат алуу укугуна теменку адамдар ээ 
болушат:

- жогорку экономикалык билими барлар;
- аудит жана аудитти коштоочу кызмат керсетуулер жаатында 

акыркы уч жыл ичинде же экономикалык адистик боюнча акыркы 
беш жыл ичинде иш стажы барлар;
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- экономикалык кылмыштар учун соттолбогондор;
- белгилуу бир кызмат ордун ээлее же белгилуу бир иш менен 

алектенуу укугунан ажыратылбагандар.
Кыргыз Республикасында аудитордук ишти жургузууну каалаган 

жеке жактарды, анын ичинде чет елкелуктерду аттестациядан ет- 
керуу максатында ыйгарым укуктуу орган аттестациялык комиссия 
тузет, анын курамынын 1/Зу кесиптик аудитордук бирикмелердин 
екулдерунен турушу керек.

Квалификациялык сертификаты бар ар бир аудитор сертификат 
алгандан кийинки жылдан баштап, ар бир календардык жылдын 
ичинде ыйгарым укуктуу орган бекиткен квалификациями жогору- 
латуу программалары боюнча окуудан етууге милдеттуу.

Квалификацияны жогорулатуу боюнча курстан еткендугун ырас- 
тоочу документ кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен 
аудитор тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

Кыргыз Республикасында аудитордук иш менен алектенууну ка
алаган жеке жактарды аттестациялоонун тартиби Кыргыз Республи- 
касынын Экмету тарабынан аныкталат.

(КР 2004-жылдын 14-июнундагы № 75.2009-жылдын 29-июнунда- 
гы № 196,2019-жылдын 18-маотындагы № 55.2019-жылдын 29-мар- 
тындагы № 39 Мыйзамдарынын редакиияларына ылпйык)

Карацыз:
Кыргыз Республикасынын Экмвтунун 2011-жылдын 8-июлундагы 

№ 377 «Аудитордук ишти жвнгв салуу жаатындагы ченемдик укук- 
тук актыларды бекитуу жвнундв» токтому

10-статья. Квалификациялык сертификаттан ажыратуунун (алып 
коюунун) негизи жана тартиби

Аудиторду квалификациялык сертификатынан ажыратуу (алып 
коюу) теменкудей негиздер болгондо гана ишке ашырылат:

1) анын квалификациялык сертификат™ аттестацияга кируу 
учун керек болгон жасалма документтерди пайдалануу менен ал- 
гандыгы аныкталганда;

2) ыйгарым укуктарын кыянат пайдаланганы учун аудиторго ка
рата соттун айыптоо екуму мыйзамдуу кучуне киргенде;

3) аудит жургузууде, аудитор тарабынан Кыргыз Республикасы
нын мыйзамдарында белгиленген талаптарды же аудит стандартта- 
рын такай (эки же андан ашык жолу) бузган фактылар аныкталганда;
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4) ошол аудитор кол койгон аудитордук корутундуну (отчетту) 
жараксыз деп таануу женунде соттун чечиминин мыйзамдуу кучуне 
кириши;

5) аудитор ушул Мыйзамдын 7 жана 11-статьяларынын талапта- 
рын аткарбаган учурда;

6) квалификациями ар жыл сайын милдеттуу турде жогорула- 
тып туруу женунде талапты жуйелуу себептерсиз эки ирет бузганда.

Аудиторду квалификациялык сертификаттан ажыратуу (алып 
коюу) женунде чечимди ыйгарым укуктуу орган чыгарат. Аудиторду 
квалификациялык сертификаттан ажыратуу (алып коюу) женунде 
чечим дароо кучуне кирет жана ыйгарым укуктуу орган белгилеген 
массалык маалымат каражаттарында жарыяланат.

Квалификациялык сертификаты жуйелештурулген тийиштуу че
чим менен алынып коюлган аудитор бул чечимге карата соттарти- 
бинде даттана алат. Аудиторду квалификациялык сертификатынан 
ажыратууну (алып коюуну) мыйзамсыз деп тааныган соттун чечими 
кучуне кирген учурда, ыйгарым укуктуу орган соттун мындай чечи- 
мин ушул статьянын экинчи белугунде каралган тартипте жарыяло- 
ого милдеттуу.

Эгерде соттун белгилуу бир кызмат орундарын ээлее же белгилуу 
бир иш жургузуу укугунан ажыратуу турунде жазалоону белгилеген 
екумунде башка меенет каралбаса, аудитор квалификациялык сер
тификатынан ажыратуу (алып коюу) женунде чечим чыгарылгандан 
алты айдан кем эмес убакыттан кийин аттестация еткеруунун гра- 
фигине ылайыкжалпы негизде аудитордун квалификациялык серти- 
фикатын алуу тууралуу арызы менен кайрадан кайрылууга укуктуу.

Аудиторлор тарабынан аудиттик стандарттарды жана Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузуу фактыларын 
аныктоо ыйгарым укуктуу органдын тузден туз компентенциясы бо- 
луп саналат.

Аудитордук корутундунун мазмуну жана сапаты боюнча та- 
лаш-тартыштар сот органдарында каралган учурда эксперттик ко- 
рутундуларды берууге аудитордун квалификациялык сертификаты- 
на ээ болгон адистер гана укуктуу болушат.

(КР 2009-жылдын 29-июнундагы № 196. 2019-жылдын 18-мар- 
тындагы № 35 Мыйзамдарынын редакиияларына ылайы->
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Ill глава. Аудит жургузуунун жана аудитордук кызматтарды 
керсетуунун тартиби

11-статья. Аудит жургузуудегу чектеелер
Аудиттелуучу жактардын уюмдаштыруучулары (катышуучулары), 

акционерлери, аудиттелип жаткан жактардын кызматкерлери, алар 
менен жакын туугандыкта же карым-катнашта (ата-энеси,жубайлар, 
бир туугандары, эже-карындаштары, балдары; жубайлардын бир 
туугандары,эже-карындаштары,ата-энелери жана балдары) болгон 
адамдар тарабынан, ошондой эле ал аудитор аудиттелчу жактарга 
карата аудит жургузууден жана коштоочу кызматтарды керсетууден 
башка кандайдыр бир мулктук кызыкчылыгы болгондо аудит жур- 
гузулушу мумкун эмес.

Аудитордук уюм тарабынан теменкулерге карата аудит жур- 
гузулушу мумкун эмес:

- ошол аудиттелген жактардын уюмдаштыруучулары (катышуучу
лары) акционерлери болгон же ошол аудитордук уюмдарда башка 
мулктук кызыкчылыгы болгон аудиттелчу жактарга;

- ошол аудитордук уюм уюмдаштыруучусу (катышуучусу), акци- 
онери болгон же ал жана аудиттелчу жактарга карата аудит жур
гузууден жана коштоочу кызматтарды керсетууден башка кандай
дыр бир мулктук кызыкчылыктары бар аудиттелчу жактарга;

- керсетулген аудиттелчу жактардын туунду уюмдарына, филиал- 
дарына жана екулчулуктеруне.

Аудитордук текшерууден мурдагы эки жыл бою юридикалык 
жана жеке жактарга бухгалтердик эсепти калыбына келтируу жана 
жургузуу, ошондой эле финансылык отчеттузуу боюнча кызмат кер- 
сетушкен жеке аудиторлор жана аудитордук уюмдар ал жактарга 
карата аудит жургузе алышпайт.

Аудит жургузуу жана аны коштоочу кызматтарды керсетуу учун 
(анын ичинде милдеттуу аудит жургузууде) акы телеенун тартиби, 
елчему жана формасы келишимдерде аныкталат жана аудиттелчу 
жактардын аудиттин натыйжасы менен чыгарылчу корутундулар- 
дын мазмунуна карата кандайдыр бир талаптарынын аткарылышы- 
на кез каранды болушу мумкун эмес.

12-статья. Аудиторлордун, жеке аудиторлордун, аудитордук 
уюмдардын жана аудиттелуучу жактардын жоопкерчиликтери

Аудиторлор, жеке аудиторлор, аудитордук уюмдар жана аудит-
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телуучу жактар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук акты- 
ларын.анын ичинде ушул Мыйзамдын жоболорун бузгандыгы учун 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик 
тартышат.

(КР 2009-мылдын 29-июнундагы №196 Мыйзамынын редакииясы- 
на ылайык)

13- статья. Аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун 
жарандык жоопкерчиликтерин камсыздандыруу

Аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун жарандык 
жоопкерчиликтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аны- 
кталган тартипте жана шарттарда камсыз кылынууга тийиш.

14- статья. Кесиптик аудитордук бирикмелер
Аудиторлор,жеке аудиторлор.аудитордукуюмдарезмучелерунун 

аудитордук иши учун шарттарды камсыз кылуу, алардын кызыкчы- 
лыктарын коргоо максатында коммерциялык эмес негизде иштеечу 
жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тузулген 
кесиптик аудитордук бирикмелерге бириге алышат.

15- статья. Ушул Мыйзамды кучуне киргизуунун тартиби
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден баштап кучуне кирет.
Кыргыз Республикасынын «Аудитордук иш женунде» Мыйза- 

мы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин Ведомосттору, 
1998-жыл, № 10, 380-ст.) кучун жоготту деп т^былсын.

Ушул Мыйзам колдонууга киргизилгенге чейин ушул Мыйзамда 
каралгандан айырмалуу уюштуруучулук-укуктук формада тузулген 
аудитордук уюмдар уч айлык меенетте ушул Мыйзамда каралган 
уюштуруучулук-укуктук формада кайра уюштурулууга тийиш.

Ушул Мыйзам кучуне киргенге чейин берилген аудитордук ква- 
лификациялык сертификаттар, аудитордук ишти жузеге ашырууга 
берилген лицензиялар аларда каралган меенет буткенге чейин жа- 
рактуу болот.

Ушул Мыйзам кучуне кирген кунден тартып уч айлык меенеттун 
ичинде аудитордук уюмдар ездерунун уюмдаштуруу документте- 
рин жана аудитордук уюмда иштеген адамдардын курамын ушул 
Мыйзамдын 5-статьясында белгиленген талаптарга ылайык кел- 
тирууге тийиш.

Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев
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а в т о р л о р  женунде м а а л ы м а т т а р

Кожошев Арзыбек Орозбекович
(25.06.1968-ж. туулган)-экономика илим- 
деринин доктору, доцент, КРнын эмгек 
сицирген экономисти, КРнын 3-класстагы 
мамлекеттик кецешчиси, РАЕНдин (Россия 
Табигый илимдер академиясынын) акаде- 
миги, М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз 
Экономикалык университетинин, Кыргыз 
мамлекеттик дене тарбия жана спорт ака
демиясынын, КРнын Президентине

караштуу башкаруу академиясынынын ардактуу профессору.
Ош мамлекеттик университетинин “География, кошумча биоло

гия” адистигин артыкчылык диплому менен (1994-ж) жана КМУУнун 
“Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистигин (2000-ж) аяктаган, КРнын 
Улуттук Илимдер академиясынын аспирантурасын (1999-ж), М. Ры
скулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университетинин док- 
торантурасын (2015-ж) буткен.

КРнын Финансы министрилигинин жетектеечу адиси, башкы 
адиси.белум башчысы (1995-1999-ж), Бюджеттик саясатбашкарма- 
лыгынын башчысы, Бюджеттер аралык мамилелер башкармалыгын 
башчысы болгон (2005-2007-ж). КРнын Финансы министринин орун 
басары болуп иштеген (2007-2015-ж), 2015-2019-жылдарда КР
нын Жогорку Кецешининин депутаты. КРнын Экономика министри 
болгон. 2019-жылдан тартып азыркы мезгилде Кыргыз Республи- 
касынын Экметуне караштуу Финансы рыногун женге салуу жана 
кеземелдее мамлекеттик кызматынын терагасы.

Классикалык (грек-рим) куреш боюнча СССРдин спортунун чебе- 
ри. КРнын грек-рим курешу Федерациясынын президенти. КРнын 
эмгек сицирген тренери наамы ыйгарылган (2011-ж).

Республикалык, аймактык жана эл аралык илимий-практикалык 
конференцияларга катышкан. 4 монография, 70 илимий макалалар 
жана 2 окуу китеби бар. Анын жетекчилиги астында 2 экономика 
илиминин кандидаты даярдалган, учурда 2 аспиранты экономика 
илиминин кандидатынын наамын коргоого даярданууда. 2 окуу ки
теби: “Жергиликтуу бюджеттин башкаруу тутумун еркундетуу”, “КР
нын жергиликтуу вз алдынча башкаруунун негиздери" чыккан. Эл
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аралык, жергиликтуу жана республикалык гезиттерде экономика 
жана финансы маселелери боюнча макалалары жарыяланган.

Сыйлыктары: КРнын Финансы министрлигинин ардак грамота- 
сы(1999-ж), КРнын Ардак грамотасы (2009-ж), Эл аралык куреш феде
рациясынын (FILA) алтын ордени (2012-ж), КРнын Улуттук олимпиада- 
лык комитетинин алтын ордени (2017-ж), Евразиялык экономикалык 
комиссиянын теш белгиси (2019-ж), «КРнын финансылык-экономи- 
калык кызматынын отличниги» (2002-ж), «КРнын Бажы кызматынын 
отличниги» (2009-ж), «КРнын Салык кызматынын отличниги» (2009- 
ж), «КРнын Дене тарбия жана спорттун отличниги» (2011-ж), «КРнын 
Мамлекеттик кызматтын отличниги» (2013-ж), экономиканын отлич
ниги (2017-ж), Билим беруунун отличниги (2019-ж).

Абдиев Мурат Журатович (1977-жылы 
27-ноябрда терелген)-экономика илим- 
деринин доктору, доцент. Аймактык ме
неджмент академиясынын муче-корре- 
спонденти (Казахстан).
1995-жылы Жалал-Абад Коммерциялык 
институтунун (азыркы К. Ш. Токтомама- 
тов атындагы Эл аралык университет) 
“Эсеп-финансы”факультетин артыкчылык 
диплому менен аяктаган (2000-ж). Ош ТУ- 

нун 08.00.12 «Бухгалтердик эсеп жана чарбалык ишмердуулуктун 
анализи» адистиги боюнча аспирантурада окуган(2000-2003-ж), 
М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университетинин 
докторантурасын (2015-ж) буткен

Ош технологиялык университетинде (ОшТУ) эмгек жолун “Фи- 
нансы-экономикалык" факультетинин “Бухгалтердик эсеп жана ау
дит” кафедрасынын кабинет башчысы , окутуучусу, ага окутуучусу 
кызматында эмгектенген (1999-2008). “Бухгалтердик эсеп, менед
жмент жана туризм” факультетинде декандын орун басары болуп 
эмгектенген (2008-2010-ж) Ош ТУнун Окумуштуулар кецешмесин- 
де доцент кызматына жана “БЭжА” кафедрасында доценттик кыз
матында иштеген (2012-2020-ж), профессордун милдетин аткаруучу 
болуп эмгектенип келууде (2020-ж азыркы мезгилге чеиин). Эконо
мика жана башкаруу факультетинин окуу иштери боюнча декандын 
орун басары кызматында эмгектенген (2013-2015-ж)
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Республикалык, аймактык жана эл аралык илимий-практикалык 
конференцияларга катышкан.15 окуу-методикалык жана илимий 
эмгектерине автордук укукка ээ. 142 илимий жана методикалык 
эмгектери,анын ичинде 6 монография, 102 илимий макалалар жана 
34 окуу-методикалык басылмалары (анын ичинде 8 окуу куралдары 
жана китептери: “Финансовый учет”, “Бухгалтерская финансовая от
четность”, “Аудит”, “Документация бухгалтерского учета”, “Ишкананын 
эсеп саясаты” ж.б.) басылып чыккан.Жергиликтуужана республика
лык гезиттерде экономика жана билим беруу маселелери боюнча 
Юдон ашуун макалалары жарыяланган.

Сыйлыктары: Ош ТУнун ардак грамоталары-2004, 2011,
2017- ж.;Ош ТУнун ыраазычылыгы-2011-ж.;“Ош ТУнун 2012-жылда- 
гы эк мыкты илимий эмгеги” номинациясынын женуучусу; Ош шаар- 
дык мэриясынын ардак грамотасы-2013-ж.; Мам.фин. кезомолдун 
Туштук башкармалыгынын ардак грамотасы-2016-ж.; КРнын Ай- 
ыл-чарба, тамак-аш енер жайы жана мелиорация министрлигинин 
ардак грамотасы-2017-ж.; КРнын Билим беруу жана илим министр
лигинин ардак грамотасы-2017-ж.; Ош шаардык кецешинин ардак 
грамотасы-2017-ж., КРнын Экономика министрлигинин ардак гра- 
мотасы-2018-ж., КРнын Эмгек жана социалдык енугуу министрли
гинин ардак грамотасы-2018-ж., КРнын Окметунун Ош облусунда- 
гы ыйгарым укуктуу окулунун ардак грамотасы-2018-ж.;“Ош ТУнун
2018- жылдагы эц мыкты окуу-методикалык колдонмосу” номинаци
ясынын женуучусу; Ош областтык “Ош жацырыгы” коомдук-саясий 
газетасынын “2018-жыл мыктысы” номинациясынын женуучусу; КР
нын Акыйкатчысынын ардак грамотасы-2019-ж.; КРнын Президен- 
тине караштуу Улуттук тил комиссиясынын “Кыргыз тили” теш бел- 
гиси-2019-ж.; Республикалык “Кыргыз тили” коомунун “Ыйык тил” 
теш белгиси-2019-ж., КРнын Окметуне караштуу Финансы рыногун 
женге салуу жана кеземелдее мамлекеттик кызматынын “Бухгал- 
тердик эсеп жана аудиттин мыктысы” теш белгиси-2020-ж., КРнын 
Айыл чарба, тамак-аш енер жайы жана мелиорация министрлиги
нин “Айыл чарбасынын мыктысы” теш белгиси-2020-ж.; КРнын Би
лим беруу жана илим министрлигинин ыраазычылык каты-2020-ж.; 
КРнын Финансы министрлигинин ардак грамотасы-2020-ж., “Ош 
ТУнун 2020-жылдын эц мыкты окуу-усулдук колдонмосу” номина
циясынын жецуучусу.
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К О Л Д О Н У Л Г А Н  Б У Л А К Т А Р :

1. Ченем-укуктук актылар:
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:

1. «Аудитордук иш женунде» [Текст]: КР мыйзамы // Кыргыз Ре
спубликасынын нормативдик актылары,- 30.07.2002.- №134.

2. «Ишкердиктин субъекттерине текшеруулерду жургузуунун 
тартиби женунде» [Текст]: КР мыйзамы // Кыргыз Республикасынын 
нормативдик актылары,- 25.05.2007,- № 72.

3. «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат беруу туту- 
му женунде» [Текст]: КР мыйзамы // Кыргыз Республикасынын нор
мативдик актылары.-19.10. 2013.- № 195

4. «Ички аудит женунде» [Текст]: КР мыйзамы // Кыргыз Респу
бликасынын нормативдик актылары,- 26.01.2009,- № 25.

5. «Бухгалтердик эсеп женунде» [Текст]: КР мыйзамы // Кыргыз 
Республикасынын нормативдик актылары, - 29.04.2002,- №76.

Кыргыз Республикасынын вкметунун, ведомстволорунун 
токтомдору:

6. «Ишкердик субъекттерине текшеруу жургузуу тартиби женун
де» 2007-жылдын 6-ноябры № 533 [Текст]: КРнын вкметунун ток- 
тому,- [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук режими,-www. cbd.minjust. 
gov. kg

7.2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында корпоративдик 
финансылык отчеттуулукту жана аудитти енуктуруунун стратегиясы, 
2014-жылдын 31-марты № 191 [Текст]: КРнын вкметунун токтому.
- [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук режими,-www.cbd.miniust.gov.kg

8. 2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында корпора
тивдик финансылык отчеттуулукту жана аудитти енуктуруунун 
стратегиясы, 2014-жылдын 31-марты № 191 [Текст]: КРнын 
вкметунун токтому. - [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук режими. 
-www. cbd.minjust.gov.kg

9. Кыргыз Республикасындагы Ички аудиттин стандарттарын 
бекитуу женунде, 2014-жылдын 3-июну № 296 [Текст]: КРнын 
вкметунун токтому. - [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук режими.
- w w w .cbd.minjust.gov.kg

10. Аудитордун квалификациялык сертификатын алуу укугуна
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талапкерлерди аттестациялоо женунде жобо, 2011-жылдын 8-июлу 
№ 377 [Текст]: КРнын бкметунун токтому. - [Электрондук ресурс]
- Мумкунчулук режими,-w w w .cbd.minjust.gov.kg

11. Аудиторлордун квалификациясын жогорулатуу женундегу 
жобо, 2011-жылдын 8-июлу № 377 [Текст]: КРнын бкметунун ток
тому. - [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук режими. - www. cbd. 
minjust.gov.kg

12. Кыргыз Республикасында аудиторлордун, аудитордук ую- 
мдардын,жеке аудиторлордун, кесиптик аудитордук бирикмелердин 
мамлекеттик реестрлерин жургузуу тууралуу жобо, 2017-жылдын 
1-августу № 94-6 [Текст]: КРнын бкметунун токтому, - [Электрондук 
ресурс] - Мумкунчулук режими,-www. cbd.minjust.gov.kg

13. Кыргыз Республикасында аудиторлордун, аудитордук ую- 
мдардын.жеке аудиторлордун, кесиптик аудитордук бирикмелердин 
мамлекеттик реестрлерин жургузуу тууралуу жобо, 2011-жылдын 
30-марты № 127 [Текст]: КРнын бкметунун токтому, - [Электрондук 
ресурс] - Мумкунчулук режими. - www. cbd.minjust.gov.kg

14. Ачык компанияларда милдеттуу аудит жургузууге коюлуучу 
талаптар женунде, 2015-жылдын 17-ноябры № 776 [Текст]: КРнын 
бкметунун токтому. - [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук режими.
- www. cbd.minjust.gov.kg

15. «Аудитордук уюмдун ишинин рейтингин баалоо женунде» 
жобо, 2015-жылдын 19-августу № 1-н [Текст]: Кыргыз Республика- 
сынын бкметуне караштуу финансы рыногун тескее жана кеземел- 
дее мамлекеттик кызматы. - [Электрондук ресурс] - Мумкунчулук 
режими,-www. cbd.minjust.gov.kg

16. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алыш- 
кан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы 
аудитине карата минималдуу талаптар женунде, 2017-жылдын 15- 
июну № 2017-П-12/25-2-(НПА) [Текст]: Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын токтому.- [Электрондук ресурс] - Мум
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