
Мамандық бойынша тест    

 

1 

Мамандық бойынша тест: 2-пән  

 
 1. Аудиторлық тәуекелділікті бағалаудың негізгі әдістер:  
A) кәсіби 
B) коэффициенттік 
C) жоспарлы 
D) сапалық 
E) сандық 
F) базалық 
G) қайталанбас 
 
 2. Аудит жүргізудің бақылау жүйелерін тексеру, рәсімдеу, қорытынды 
бойынша есеп беру және _____________ этаптары бар.  
A) бағдарламаны әзірлеу 
B) бағдарламаны әзірлеу 
C) бағалау 
D) қорытынды беру 
E) процедураларды құрастыру 
F) жоспарлау 
G) рәсімдеу  
 
 3. Аудитордың қатені таба алмау тәуекелін төмендету 
мақсатында_________ керек.  
A) таба алмау тәуекелділігі жойылған 
B) аудиторлық таңдама көлемін азайту 
C) ішкі бақылау 
D) алғашқы құжаттарына сараптама жасау 
E) аудиторлық таңдама көлемін көбейту 
F) таңдаманың бірнеше әдіс тәсілін қолдану  
 
 4. «Ассу» аудитор ұйымының аудиторы «Қайсар» АҚ аудиттік тексеру 
жүргізді, егер де қандай да жағдайға байланысты осы жүргізілген аудитор 
жұмысының сапасына сыртқы бақылауды _____ жүзеге асыра алады.  
A) «Ассу» аудитор ұйымы  
B) мемлекеттік органдар 
C) «Қайсар» АҚ-ның басшысы 
D) банктік мекемелер 
E) сақтандыру органдары 
F) «Қайсар» АҚ-ның бас бухгалтері 



Мамандық бойынша тест    

 

2 

 
 5. Аудит – бұл...  
A) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептiлiк 
ақпарат туралы тәуелсiз тексеру 
B) ұйымның серіктес құжаттарына қаржылық сараптама жүргізу 
C) қаржылық есептіліктің дұрыс және объективті жасалуына және оның 
нормативтік актілерінің талаптарына сәйкес тексеру жүргізу арқылы 
тәуелсіз пікір білдіру 
D) ұйымның қаржылық есебі дұрыстығын анықтау мақсатында олардың 
алғашқы құжаттарына тексеріс жүргізу 
E) бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес бақылау жасау 
F) Қазақстан Республикасының заңында белгіленген талаптарға сәйкес 
қаржылық есептіліктің дұрыс және объективті жасалғаны туралы тәуелсiз 
пiкiр бiлдiру мақсатымен заңды тұлғалардың қаржылық есептілігін 
тексеру 

 

 
 6. Аудиттік тексеруде тапсырыс берушінің қаржылық көрсеткіштеріне 
талдау жасау _____________ әдісі қолданылады.  
A) дедукция  
B) индукция 
C) салыстырмалы 
D) сараптама 
E) талдамалық 
F) жүйелік  
G) статистикалық 
 
 7. Аудитор клиент туралы ақпаратты аудит жүргізіліп бітпей үшінші 
тұлғаға__  
A) иа 
B) банктік ұйымдарға 
C) барлық уақытта 
D) жариялай алмайды  
E) салық органдарына 
F) әрқашан  
G) клиенттің келісімі болған жағдайда  
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 8. Аудиторлық дәлелдемені растайтын ақпараттарға жатады:  
A) шешім қабылдауға тиісті ақпарат көздері 
B) тіркелмеген ақпарат 
C) жазбаша өтініштер 
D) әзірленіп жатқан ақпарат көздері 
E) бақылаулар, тексерулер мен алынған ақпараттар 
F) чектер, шот-фактуралары, келісім шарттар 
G) жиналыста айтылған ақпараттар 
 
 9. АХС 500 стандарты ______ енгізілген.  
A) 2009 жылы 29 желтоқсанда 
B) 2009 жылы желтоқсанда 
C) 2010 жылы желтоқсанда 
D) 2010 жылы 15 желтоқсанда 
E) 2009 жылы 31 желтоқсанда 
F) 2009 жылы 15 желтоқсанда 
 
10. ІБЖ арналған аудиторлық жұмыс құжаттары  архивте  _____ 
аралығында сақталады 
A) 5 жыл көлемінде 
B) 7 жыл көлемінде 
C) 1-5 жыл көлемінде 
D) 1-10 жыл көлемінде 
E) 10 жыл көлемінде 
F) 1 жыл көлемінде 

 


