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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ сырттан аудит тарту саясаты (рәсімдері)»  

 

 12-беттің 4-беті 

 

Осы "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ сыртқы аудит тарту саясаты 

(рәсімдері) (бұдан әрі - саясат) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Аудиттің 

халықаралық кәсіби стандарттарына, "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 

(бұдан әрі-Банк) Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және Банктің 

аудиторлық ұйымдардың оған аудит (сыртқы аудит) ұйымдастыру тәсілдерін анықтайды.  

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Саясатта Қазақстан Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы" және 

"Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" заңдарында айқындалған ұғымдар 

пайдаланылады. 

2. Осы Саясатта Банктің басқа ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдар мен 

терминдер де пайдаланылады. 

3. Осы Саясатта пайдаланылған өзге де терминдер мен шартты (қысқартылған) 

белгілер мыналарды білдіреді:  

1) Акционер, Банк акционері – Банктің жалғыз акционері; 

2) Аудиторлық қорытынды – өзге аудит нәтижелері бойынша сыртқы аудитор 

жасаған қорытынды; 

3) Аудиторлық есеп - жүргізілген қаржылық есептілік аудитінің нәтижесі болып 

табылатын жазбаша ресми құжат; 

4) Қаржылық есептілік аудиті – қаржылық есептілік және қаржылық есептілікке 

байланысты басқа да ақпарат туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында тексеру;  

5) Арнайы мақсаттағы аудит– Банктің бюджет қаражатын пайдалану мәселесі 

бойынша сыртқы аудит; 

6) Салықтар бойынша аудит – салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің барлық түрлері бойынша есептеу мен төлеудің дұрыстығы, міндетті зейнетақы 

жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың және 

аударудың толықтығы мен уақтылығы, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеудің 

толықтығы мен уақтылығы мәселесі бойынша уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын 

тәртіппен жүргізілетін сыртқы аудит; 

7) Өзге ақпарат аудиті - Қазақстан Республикасының "Қазақстан 

Республикасындағы Банктер және Банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", 

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" заңдарына, қаржылық есептілікке байланысты емес 

үдерістер мен ақпаратқа, тәуекелдерді басқару жүйесін бағалауға және ішкі бақылауға 

қатысты, оның ішінде стратегияға және бизнес-модельге қатысты, корпоративтік басқару 

жүйесін бағалауға, ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару жүйесін бағалауға, 

ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің тиімділігін бағалауға қатысты тексеру, сондай-ақ 

қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі; 

8) Сыртқы аудит – қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілетін қаржылық 

есептіліктің және өзге де аудиттің аудиті; 

9) Сыртқы аудитор – Банктің сыртқы аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым; 

10) Өзге аудит - арнайы мақсаттағы аудит, салықтар бойынша аудит өзге ақпарат 

аудиті; 
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 12-беттің 5-беті 

 

11) Жауапты бөлімше – Банктің сыртқы аудитті сүйемелдеуге және (немесе) 

уәкілетті органдарға ақпарат беруге және оны жариялауға жауапты құрылымдық бөлімшесі; 

12) Жоба бойынша серіктес – сыртқы аудитті жүргізуге, сондай-ақ тиісті аудиторлық 

есепті немесе аудиторлық қорытындыны шығаруға жауапты лауазымды тұлға немесе сыртқы 

аудитордың қызметкері; 

13) Басшылыққа хат – сыртқы аудитордың Банктің Директорлар кеңесі мен 

Басқармасына қаржылық есептіліктегі қателіктерге әкелуі мүмкін есептік жазбалардағы, 

бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау жүйелеріндегі кемшіліктер туралы ақпаратпен және 

анықталған кемшіліктерді түзету жөніндегі тиісті ұсынымдармен жазбаша өтініші; 

14) Холдинг - "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі " акционерлік қоғамы; 

15) Холдинг компанияларының тобы – Холдингтің және дауыс беретін акцияларының 

(қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару 

құқығында Холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың жиынтығы. 

Жанама тиесілілік-өзге заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу 

және одан да көп пайызының меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы әрбір келесі 

заңды тұлғаға тиесілілігі.  (2-тармақ Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді және 

толықтырылды 20.05.2019 ж. (№ 6 хаттама) 

4. Сыртқы аудит қызметтерін (сыртқы аудитордың қызметтерін) сатып алу Банктің 

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 12 отырыс 

хаттамасы) "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының 

тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережесіне (бұдан әрі – 

Сатып алу ережесі) сәйкес жүзеге асырылады. 

5. Сатып алу ережесінде белгіленген тәртіппен сыртқы аудит қызметтерін ұзақ 

мерзімді сатып алуды жүзеге асыруға болады. 

6. Сыртқы аудитор "Қазақстан Республикасындағы Банктер және Банк қызметі 

туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктар туралы заң) "Қазақстан 

Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 

2018 жылғы 29 қазандағы № 245 "Өзге ақпарат аудиті шеңберінде тексеруге жататын 

мәселелер тізбесін, аудиторлық ұйымның өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық 

қорытындының мазмұнына, ұсыну мерзіміне қойылатын талаптарды, өзге ақпарат аудитіне 

тартылатын аудиторлық ұйымның құрамындағы аудиторларға қойылатын талаптарды 

белгілеу туралы" қаулысына (бұдан әрі – ҚР ҰБ № 245 қаулысы) сәйкес аудит жүргізуге 

құқылы аудиторлық ұйым болуы мүмкін (4-тармақ 20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі 

шешімімен өзгертілді және толықтырылды(№ 6 хаттама) 

2-тарау. Сыртқы аудитті ұйымдастыру тәртібі 

 

5. Қаржылық есептілік аудиті бойынша сыртқы аудитті ұйымдастыру мақсатында Банк 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және сатып алу ережелерінде белгіленген 

тәртіппен мынадай рәсімдерді орындайды: 

1) Қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтерін 

сатып алу рәсімдерін жүргізу; 

2) Банк Басқармасының қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 

ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы мәселені алдын ала 

мақұлдауы; 

3) Банктің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қаржылық есептілік 

аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін 

анықтау туралы мәселені алдын ала мақұлдауы; 
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 12-беттің 6-беті 

 

4) Банктің Директорлар кеңесінің қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын 

аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені алдын ала мақұлдауы, Директорлар кеңесінің 

қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу 

мөлшерін айқындауы;  

5) Қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы 

акционердің шешім қабылдауы; 

6) Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге шарт жасасу.  

Осы тармақтың күші Директорлар кеңесінің бастамасы немесе Акционердің талабы 

бойынша сыртқы аудит жүргізу жағдайларына қолданылмайды. 

6. Өзге аудит бойынша сыртқы аудитті ұйымдастыру мақсатында Банк Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес және Сатып алу ережелерінде белгіленген тәртіппен 

мынадай рәсімдерді орындайды: 

1) Сыртқы аудитордың қызметтерін сатып алу рәсімдерін жүргізу; 

2) Банк Басқармасының өзге аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау, 

сондай-ақ өзге аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу 

мөлшерін айқындау туралы шешім қабылдауы.  

3) Банктің өзге аудитін жүргізуге шарт жасасу. 

Осы тармақтың күші Директорлар кеңесінің бастамасы не Акционердің талабы 

бойынша сыртқы аудит жүргізу жағдайларына қолданылмайды. (5 және 6-тармақтар  

20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді және толықтырылды(№ 6 хаттама) 

7. Тендерлік комиссияның құрамын бекіту туралы шешім Банк Басқармасы 

Төрағасының немесе ол уәкілеттік берген өзге тұлғаның бұйрығы түрінде ресімделеді.(7-

тармақ 20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді (№ 6 хаттама (протокол № 

6) 

8. Техникалық ерекшелікті тиісті аудитті үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімше 

әзірлейді, ал аудитті арнайы тағайындау бойынша бухгалтерлік есеп департаменті әзірлейді 

және осы бөлімшеге жетекшілік ететін Банк басқармасының басшысымен келісіледі. (8-

тармақ 20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді (№ 6 хаттама (протокол № 

6) 

9. Қаржылық есептілік аудиті бойынша тендерлік құжаттама бекітілгенге дейін 

тендерлік құжаттамаға қосымшалар болып табылатын техникалық ерекшелік және шарт 

жобасы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті алдын ала мақұлдауы тиіс. 

9-1. Шарттың жобасы және техникалық ерекшелік Банктің сыртқы аудитін жүргізуге 

арналған мынадай талаптарды айқындауы тиіс: (9-тармақтың бірінші және екінші абзацтары 

20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді (№ 6 хаттама (протокол № 6) 

1) шарт пәні; 

2) сыртқы аудит қызметіне төлем төлеу тәртіптері мен талаптары; 

3) олардың тәуелсіздігімен үйлесімділігін ескере отырып, сыртқы аудитордан алуға 

жоспарланған барлық ілеспе қызметтердің тізбесі, (сыртқы аудитордан ілеспе қызметтерді алу 

қажет болған кезде); 

4) аудиторлық есепті немесе аудиторлық қорытындыны, басшылыққа хатты ұсыну 

мерзімі; 

5) жоба бойынша әріптесті немесе аудиторлар командасын ауыстыру талаптары мен 

тәртібі; 

6) шарт тараптарының жауапкершілігі. 
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10. Шарттың және техникалық ерекшеліктің жобасында сондай-ақ Банктің сыртқы 

аудитін жүргізуге арналған шартқа міндетті түрде енгізілуге жататын мынадай ерекше 

талаптар көрсетілуі тиіс: 

 

1) Бюджет қаражатын, несиелерді, мемлекет активтерін пайдалану кезінде анықталған 

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы ақпаратты аудиторлық 

қызмет туралы заңнамаға сәйкес Банкке беру жөніндегі сыртқы аудитордың міндеттемесі; 

2) сыртқы аудитордың кейінгі сыртқы аудиторды сыртқы аудитті жүргізу кезінде осы 

сыртқы аудитор жасаған және пайдаланған жұмыс құжаттарымен таныстыру жөніндегі 

міндеттемесі; 

3) арнайы мақсаттағы аудитті жүргізу кезінде сыртқы аудитордың республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін және аудиторлық қызмет 

саласындағы реттеуді және сыртқы аудиторлардың қызметін бақылауды жүзеге асыратын 

уәкілетті органды – сыртқы аудитордың арнайы мақсаттағы аудитті жүргізу туралы шарт 

жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аудиттің басталғаны туралы хабардар етуі; 

4) салықтар бойынша аудит жүргізу кезінде Банктің орналасқан жері бойынша 

Мемлекеттік кіріс органына уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен салықтар бойынша 

аудиторлық қорытындыны табыс ету; 

5) Банк акционерінің қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын сыртқы аудиторды 

айқындау туралы шешімі және Банк Басқармасының Банктің өзге аудиті бойынша сыртқы 

аудиторды айқындау туралы шешімі қабылданғаннан кейін шарттың күшіне енуі туралы 

талап. (10-тармақ  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді және 

толықтырылды(№ 6 хаттама) 

11. Жауапты бөлімше сатып алу нәтижелері жөніндегі материалдарды Банк 

Басқармасының қарауына өзге аудит бойынша сыртқы аудиторды тағайындау, қайта 

тағайындау және онымен шарт жасасу жөніндегі материалдарды шығарады.  

 

Банк Басқармасы сыртқы аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен 

кемшіліктерді сыртқы аудит нәтижелері туралы есепті қарау және талқылау арқылы жоюды 

қамтамасыз етеді. 

Сыртқы аудитордан ұсынымдар болған жағдайда жауапты бөлімше мүдделі 

бөлімшелермен бірлесіп сыртқы аудиторлардың ұсынымдарын орындау және ескертулерін 

жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және белгіленген тәртіппен Банк 

Басқармасының отырысында сыртқы аудиторлардың ұсынымдарын орындау және 

ескертулерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарауға және бекітуге шығарады, онда 

сыртқы аудиторлар анықтаған бұзушылықтар мен кемшіліктер және оларды жою тәсілдері 

болуы тиіс.  

Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою нәтижелері бойынша мүдделі 

бөлімшелер белгіленген тәртіппен Басқарма хатшысын хабардар етеді.    

Сыртқы аудитор іріктеу үшін мынадай өлшемшарттарға, сыртқы аудиторды жалдау 

шарттарына, сондай-ақ қаржылық есептілік және өзге де аудит аудиті үшін сыртқы 

аудитордың қызметтеріне ақы төлеу тәртібі мен талаптарына жауап беруі тиіс: 

 

1) сыртқы аудитті жүргізу үшін аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар 

сыртқы аудитор мынадай талаптарға сәйкес келеді: 

а) аудиторлық ұйым мүшесі болып табылатын аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйым 

қорытындысының болуы; 

б) аудиторлық қызмет көрсетуге шарт жасалған күнге дейін соңғы бір жыл ішінде 

Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 247-бабына 

сәйкес аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзғаны үшін, аудиторлық ұйымдардың 
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біліктілік талаптарына сәйкес уәкілетті органға есепті кезең ішінде уақтылы ұсынбағаны 

немесе ұсынбағаны үшін салынатын бір әкімшілік жазаны қоспағанда, салынатын әкімшілік 

жазалардың болмауы, 

в) Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметті жүзеге асыратын 

сыртқы аудитор Қазақстан Республикасының резиденті - басқа аудиторлық ұйымның 

қатысушысы болмауы; 

г) Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында 

белгіленген тәртіппен лицензияның болуы. 

2) Сыртқы аудитті жүргізу үшін сыртқы аудитордың құрамында төменде көрсетлген 

талаптарға сәйкес келетін сыртқы аудиторы болуы тиіс: 

a) соңғы бес жылдың 3 (үш) жыл ішінде қаржы ұйымдарының аудиті саласында жұмыс 

тәжірибесі бар "аудитор" біліктілік куәлігі бар сыртқы аудитордың басшысы тағайындайтын 

маман; 

б) толық Certified Public Accountant (CPA), The Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute 

of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) бухгалтерлік есеп және аудит 

саласында толық біліктілігінің бірі не аудит саласында жұмыс тәжірибесі бар "аудитор" 

біліктілігі бар кемінде 2 (екі) маман 2 (екі) жыл ішінде қаржы ұйымдарын мемлекеттік 

қаржылық бақылауды жүзеге асырады. 

Төлем іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін тараптар қол қойған шартқа сәйкес 

сыртқы аудитордың есеп шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады.(11-тармақ  

20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді және толықтырылды(№ 6 хаттама) 

12. Комитет Банктің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жыл сайынғы 

міндетті сыртқы аудит үдерісін үйлестіруді және бақылауды, оның ішінде: 

- сыртқы аудитормен бірлесіп аудиторлық қорытындыларды, сондай-ақ аудит 

қорытындылары бойынша Банк басшылығының ақпаратын қоса алғанда, жыл сайынғы және 

аралық аудиттердің нәтижелерін қарау; 

- сыртқы аудитормен міндетті сыртқы аудитті жүргізу үдерісінде туындайтын 

мәселелерді талқылау (әсіресе, ішкі бақылау жүйесіндегі анықталған кез-келген кемшіліктер 

бойынша және қаржылық есептілікке байланысты мәселелер бойынша); 

- сыртқы аудитордың жазбаша өтініштерін талқылау. 

13. Жауапты бөлімшелер белгіленген тәртіппен Банк Басқармасының қарауына және 

Банктің Директорлар кеңесіне мәлімет үшін басшылыққа хат шығаруды қамтамасыз етеді. 

Банктің қаржылық есептілігінің аудитін қамтамасыз ету мақсатында жауапты бөлімше 

мынадай рәсімдерді жүргізеді: 

1) Банк Басқармасының қысқартылған аралық қаржылық ақпаратты бекітуі;  

2) Банктің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне қарау үшін 

қысқартылған аралық қаржылық ақпаратты ұсыну;  

3) Директорлар Кеңесінің Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітуі; 

4) Банктің акционеріне бекіту үшін Банктің жылдық қаржылық есебін ұсыну; 

5) Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін уәкілетті органдарға заңнамада 

белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсыну; 

6) Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін акционер бекіткеннен кейін 

банктер туралы заңда белгіленген тәртіппен және мерзімде жариялау. 

7) Сыртқы аудитордан ұсынымдар болған кезде сыртқы аудит нәтижелері бойынша 

бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын Банк Басқармасының бекітуіне 

шығару. (13 - тармақ  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді және 

толықтырылды(№ 6 хаттама) 
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14. Арнайы мақсаттағы жыл сайынғы міндетті аудитті жүргізу мақсатында жауапты 

бөлімше жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 қазанына дейін арнайы мақсаттағы 

аудитті жүргізуді жоспарлау туралы Банк акционеріне хабарлайды. 

Мемлекеттік бағдарламалар мен құрылыс жобаларын іске асыру жөніндегі бөлімше 

арнайы мақсаттағы жүргізілген аудит нәтижелері бойынша төменде көрсетілген рәсімдерді 

жүргізеді:  

1) Банк Басқармасының қарауына аудиторлық қорытынды ұсынуды;  

2) сыртқы аудитордан ұсынымдар болған кезде Банк Басқармасының сыртқы аудит 

нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітуді; 

3) аудиторлық қорытындыны және сыртқы аудитордан ұсынымдар болған кезде 

Банктің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне қарау үшін сыртқы аудит 

нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын ұсынуды; 

4) Мемлекеттік бағдарламалар мен құрылыс жобаларын іске асыру жөніндегі 

бөлімшенің банк акционеріне ресми хат жіберу жолымен аудиторлық қорытынды беруді; 

5) Сыртқы аудитордан ұсынымдар болған кезде басшылыққа хат пен сыртқы аудит 

нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын Банктің 

Директорлар кеңесінің назарына ұсынуды.(14 - тармақ  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі 

шешімімен өзгертілді және толықтырылды(№ 6 хаттама) 

15. Банк салықтар бойынша аудитті қажеттілігіне қарай Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүргізеді.  

 Өзге ақпараттың аудиті Банктер туралы заңның, Қазақстан Республикасының 

"Аудиторлық қызмет туралы" Заңының және ҚР ҰБ № 245 Қаулысының талаптары негізінде 

жүргізіледі.(15 - тармақ  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен өзгертілді және 

толықтырылды(№ 6 хаттама) 

 

3-тарау. Сыртқы аудит жүргізуге және сыртқы аудитор қызметкерлерін Банкке 

жұмысқа қабылдаудағы  шектеу  

16. Аудиторлық қызмет туралы заңнамада және Банк заңнамасында белгіленген 

сыртқы аудитті жүргізуге шектеулер тендерге қатысуға өтінімде әлеуетті өнім берушілердің 

аудит жүргізуге шектеулердің жоқ екендігі туралы растауын көрсету талабымен техникалық 

ерекшелікте ашылуға жатады. 

Сыртқы аудитордың аудит жүргізуін шектейтін факті анықталған жағдайда сыртқы 

аудиторды таңдауға жол берілмейді. 

 17. Банктің мүдделер қақтығысы (аудиторлық ұйымның мүдделілігі оның 

деректердің дұрыстығы туралы пікіріне әсер етуі мүмкін жағдай) түрінде сыртқы аудитті 

жүргізуге шектеулерді бағалауы кезінде банк сыртқы аудитор үшін Тәуелсіздік қатерлерінің 

туындау мүмкіндігін (тәуекелін) қарауы тиіс: 

 1) осы сыртқы аудитордан бұрын алынған қызметтердің сипаты; 

 2) аудит қамтитын кезең ішінде немесе одан кейін осы сыртқы аудитормен қаржылық 

немесе іскерлік қатынастар.  

18. Сыртқы аудитор үшін өзін-өзі бақылау қатерін немесе оны қолайлы деңгейге 

мәлімдеу үшін банк шаралар қабылдамаған немесе қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда, 

Банк осындай сыртқы аудитордан сыртқы аудит бойынша қызметтер ала алмайды. 

19. Кәсіби аудиторлардың этика кодексіне сәйкес қаржылық есептілік аудитіне 

байланысты емес бірқатар қызметтерді (аудиторлық емес қызметтерді) көрсету Сыртқы 

аудитордың тәуелсіздігіне әсер ететін мүдделер қақтығысының туындауына қауіп төндіруі 

мүмкін. Бұл ретте Банк қызметтерді алуға мүдделі тұлға ретінде осындай қызметтерді алуға 

болатын кез келген қауіптің маңыздылығын бағалауы қажет: бірқатар жағдайларда оны 

болдырмауға немесе сақтық шараларын пайдалану арқылы қолайлы деңгейге жеткізуге 



  

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ сырттан аудит тарту саясаты (рәсімдері)»  

 

 12-беттің 10-беті 

 

болады. Басқа жағдайларда мұндай қауіпті ешқандай сақтық шараларымен қолайлы деңгейге 

жеткізу мүмкін емес. 

20. Қаржылық есептілік аудитін, салықтар бойынша аудитті, арнайы мақсаттағы 

аудитті жүзеге асыратын сыртқы аудитордың пікірінің тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында Банктің осы аудитордың бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті 

жасау жөніндегі қызметтерін сатып алуына және/немесе алуына тыйым салынады. 

21. Сыртқы аудитті жүзеге асыратын сыртқы аудитордан алынатын қызметтердің 

мынадай түрлері бойынша оның тәуелсіздігіне әсер ететін мүдделер қақтығысы туындауы 

мүмкін: (21 – тармақтың бірінші абзацы  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен 

өзгертілді және толықтырылды(№ 6 хаттама) 

1) салық салу саласындағы қызметтер - әдетте, сыртқы аудитор үшін тәуелсіздік 

қатерінің туындауына әкеп соқпайды;  

 2) ақпараттық қызметтер - Банктің қаржылық есептіліктің құрамына кіретін ақпаратты 

өңдеу үшін пайдаланылатын ақпараттық-технологиялық жүйелерді әзірлеуге және енгізуге 

байланысты қызметтерді алуы сыртқы аудитордың тәуелсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін, 

осыған байланысты Банк Қаржылық есептіліктің құрамына кіретін ақпаратты өңдеу үшін 

пайдаланылатын тиісті сақтық шараларын қабылдауға тиіс: 

-  Банктің лауазымды тұлғасының ішкі бақылау жүйесін құру, ұстау және 

мониторингі жүргізу үшін өз жауапкершілігін тануы; 

-  Банктің лауазымды тұлғасының бағдарламалық құралдарды әзірлеуге және енгізуге 

қатысты барлық басқарушылық шешімдерді қабылдауға жауапты жоғары буын басшылығы 

қатарынан Құзыретті қызметкерді тағайындауы; 

-  Банктің лауазымды тұлғасының бағдарламалық құралдарды әзірлеу және енгізу 

бөлігінде барлық басқарушылық шешімдерді дербес қабылдауы; 

-  Банктің лауазымды тұлғасының жүйелерді әзірлеу және енгізу баламалылығын 

және нәтижелерін бағалауы; 

-  жүйелерді пайдалану үшін және жүйелер пайдаланатын немесе генерациялайтын 

деректер үшін Банктің лауазымды тұлғасының жауапкершілікті қабылдауы. 

3) ішкі бақылау жүйелерін және Банк тәуекелдерін басқару жүйесін бағалау және 

әзірлеу жөніндегі қызметтерін алу -  Сыртқы аудитордың персоналы басқару функцияларын 

орындамайтын жағдайда сыртқы аудитордың тәуелсіздігіне қауіп төндірмейді; 

4) заң қызметтері - Банктің қаржылық есептілікке елеулі әсер етпейтін мәселелер 

бойынша заң қызметтерін алуы Сыртқы аудитордың тәуелсіздігіне қолайсыз қауіп төндіретін 

фактор болып табылмайды. 

Қандай да бір салада көмек алу мақсатында банк алатын заң қызметтері (мысалы, шарт 

жасау, заң кеңесі, заң сараптамасы немесе қайта ұйымдастыру жөніндегі кеңестер) сыртқы 

аудитор үшін өзін-өзі бақылауға қауіп төндіруі мүмкін, бірақ бұл ретте мұндай қауіп-қатерді 

қолайлы деңгейге дейін жеткізуге қабілетті сақтық шаралары қолданылуы мүмкін. Мұндай 

қызметтер сыртқы аудитордың тәуелсіздігіне кері әсер етпейді: 

1) сыртқы аудитті жүзеге асыратын топ мүшелері осы қызметтерді көрсетуге 

қатыспайды; 

2) кеңес беру қызметтерін алған кезде Банк өзі түпкілікті шешім қабылдайды. 

22. Егер Банк сыртқы аудитордан төрелік дауларды қарауда алатын көмек (мысалы, 

сараптама, болжанатын залалды бағалау немесе сот дауының нәтижелері бойынша Банк төлей 

алатын немесе ала алатын басқа да сомаларды, сондай-ақ іс жүргізуде, сот дауы үшін 

құжаттарды іздестіруде және жасауда көмек) даудың ықтимал аяқталуын бағалауды қамтиды, 

бұл, Банктің қаржылық есептілігінде көрсетілуі тиіс сомаға немесе деректерге әсер етеді, онда 
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сыртқы аудитор үшін өзін-өзі бақылау қаупі туындауы мүмкін. Төменде көрсетілген 

факторлардан қауіп-қатерлер маңыздылығы:  

1) даудың нысанасы болып табылатын соманың мәні; 

2) даудың субъективизм дәрежесі; 

3) Банк көрсететін қызметтің сипаты. 

Егер сыртқы аудитор пайдаланатын функциялар Банк атынан басқарушылық 

шешімдер қабылдауын білдірсе, онда жасалатын қауіп қандай да бір сақтық шараларын 

қолдана отырып, қолайлы деңгейге дейін жеткізіле алмайды. Бұл жағдайда Банк сыртқы 

аудитордан осындай қызметтерді алмауы тиіс. 

23. Банктің сыртқы аудитордан алатын қызметтері құрылуы мүмкін, олар 

объективтілік пен құпиялылық қағидаттарын бұзбауы тиіс: 

1) сыртқы аудитор өзінің аудиторлық компаниясының бәсекелесі ретінде әрекет етсе 

немесе қатысушылардың көпшілігі аудиторлық компанияның бәсекелестері болып табылатын 

бірлескен кәсіпорны немесе ұқсас бірлестіктері болса; 

2) сыртқы аудитор Банкке және мүдделері Банктің мүдделеріне қайшы келетін немесе 

мәселелер, операциялар мен проблемалар бойынша бір-бірімен пікірталастар мен 

пікірсайыстар жағдайында болатын басқа ұйымдарға қызмет көрсетсе. 

24. Банктің жобасы бойынша сыртқы аудитордың және/немесе серіктестің ротациялау 

мерзімі (яғни банк өткеннен кейін жоба бойынша сыртқы аудиторды және/немесе серіктесті 

ауыстыруы тиіс уақыт кезеңі) 7 жылдан аспайды. 

25. Егер Басқарма мүшесі лауазымына сыртқы аудитордың қызметкері ретінде Банктің 

міндетті аудитіне қатысатын немесе Банкке тағайындалған (сайланған) күннің алдындағы екі 

жыл ішінде сыртқы аудитордың қызметкері ретінде Банктің міндетті аудитіне қатысқан 

тұлғаны тағайындау (сайлау) болжанған үміткер бойынша Банктің Директорлар кеңесінің 

Аудит жөніндегі комитетінің алдын ала мақұлдауын алу қажет.) 

 

4 тарау. Қорытынды ережелер 

26. Осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, 

Банктің жарғысымен, Акционердің, Банктің Директорлар Кеңесінің, Банктің Директорлар 

кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімдерімен және Банктің басқа да ішкі 

құжаттарымен реттеледі. 

27. Осы саясатты уақтылы өзектендіруге Банктің бухгалтерлік есеп жөніндегі 

құрылымдық бөлімшесі жауап береді.  

28. Арнайы мақсаттағы аудитті жүзеге асыратын сыртқы аудиторлардың Банктің 

құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылын үйлестіруге мемлекеттік бағдарламалар мен 

құрылыс жобаларын іске асыру жөніндегі бөлімше жауапты болады. 

Қаржылық есептілік аудитін және салықтар бойынша аудитті жүзеге асыратын сыртқы 

аудиторлардың өзара іс-қимылын үйлестіру үшін бухгалтерлік есеп бөлімшесі көтереді. 

Өзге ақпараттың аудитін жүзеге асыратын сыртқы аудиторлардың өзара іс-қимылын 

үйлестіру үшін ішкі бақылау бөлімшесі көтереді.  

Бұл ретте сыртқы аудиттің сұрау салулары бойынша ұсынылатын материалдардың 

уақтылы және толық дайындалуы мен дұрыстығы үшін Банктің мүдделі құрылымдық 

бөлімшелері жауапты болады.(28 - тармақ  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен 

енгізілді(№ 6 хаттама) 

29. Қаржылық есептіліктің сыртқы аудитін және салықтар бойынша сыртқы аудитті 

жүргізу кезеңінде Банктің орталық аппаратының/филиалдарының бөлімшелері осы сыртқы 

аудитті сүйемелдеуге жауапты бухгалтерлік есеп бөлімшесімен, арнайы мақсаттағы сыртқы 
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аудит бойынша Мемлекеттік бағдарламалар мен құрылыс жобаларын іске асыру 

бөлімшесімен, ал ішкі бақылау бөлімшесімен өзге ақпараттың аудиті бойынша өзара іс-қимыл 

жасайды. 

Бұл ретте Бухгалтерлік есеп бөлімшесі, Мемлекеттік бағдарламалар мен құрылыс 

жобаларын іске асыру жөніндегі бөлімше және ішкі бақылау бөлімшесі Банктің орталық 

аппаратының/филиалдарының бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде сыртқы 

аудитордың сұрау салулары бойынша материалдардың уақтылы дайындалуын және оларды 

сыртқы аудитордың сұрау салуында белгіленген мерзімде сыртқы аудиторға жіберуді 

қамтамасыз етеді.  

Банк бөлімшелері бухгалтерлік есеп бөлімшесі, Мемлекеттік бағдарламалар мен 

құрылыс жобаларын іске асыру жөніндегі бөлімше және ішкі бақылау бөлімшесі сұратқан 

ақпаратты олардың сұратуында белгіленген мерзімде ұсынады.(29 - тармақ  20.05.2019 ж. 

Директорлар Кеңесі шешімімен енгізілді(№ 6 хаттама) 

30. ҚР "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы"кодексінің 247-бабының 6-тармағына 

сәйкес Банктің жауапты бөлімшесі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын 

арнайы мақсаттағы аудит нәтижесінде анықталған бюджет қаражатын, кредиттерді, мемлекет 

және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет 

кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды 

пайдалану кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуы туралы хабардар етуі 

қажет.(30 - тармақ  20.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі шешімімен енгізілді(№ 6 хаттама) 

 


