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Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік қоғамының
Ішкі аудит қызметі туралы
Ережесі
1. Жалпы ережелер
1.
Ішкі аудит қызметі туралы осы Ереже (бұдан әрі - Ереже) Ішкі
аудит қызметінің (бұдан әрі - Қызмет) мәртебесін, мақсатын, функциясын,
құқығы мен жауапкершілігін, Қызметтің құрылымына және оның
жұмыскерлерінің біліктілігінің, Қызмет жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу
мөлшері мен шартының және сыйлықақы берудің, оларға тәртіптік жаза
қолдану туралы шешімдер қабылдаудың негізгі талаптарын, сондай-ақ, Қызмет
басшысының өкілеттілігін және Қызметтің Директорлар кеңесімен, Ш.
Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Атқарушы
органымен және басқа да ұйымдармен өзара әрекет ету тәртібін анықтайды.
2.
Қызметтің құрылымы және сандық құрамы Қоғамның Директорлар
кеңесімен анықталып, бекітіледі. Қызметтің штат саны оның алдына қойған
мақсаттарына тиімді жетуі үшін жеткілікті болуы тиіс.
3. Қызметті басшы басқарады. Қызмет өкілеттілігінің мерзімі, оның
басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, және олардың өкілеттіктерін
мерзімінен бұрын тоқтату, Қызмет басшысына және жұмыскерлерінің еңбегіне
ақы төлеу мөлшері мен шарттарын және сыйлықақы беруді Директорлар кеңесі
анықтайды.
4. Қызметтің жұмыскерлеріне арналған әлеуметтік қолдау, кепілдемелер
мен өтемақы төлемдері Қоғамның барлық жұмыскерлеріне қатысты Атқарушы
орган бекіткен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге
асырылады.
5. Қызметтің басшысы мен жұмыскерлерінің еңбек шарты Директорлар
кеңесі шешімінің негізінде, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес, Қоғамның Президентімен жасалады.
6. Қызмет басшысы мен жұмыскерлерінің лауазымдық міндеттері,
құқықтары мен жауапкершіліктері осы Ереженің, еңбек шарттарының,
Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде әзірленетін
лауазымдық
нұсқаулықтармен, Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.
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2. Қызмет мәртебесі
7. Қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынып, есеп беретін, Қоғамда
ішкі аудиттің ұйымдастырылуы мен жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін
Қоғам органы болып табылады.
8. Қызмет өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау кезінде
оларды лайықты орындап, объективті және әділ пайымдаманың жасалуын
қамтамасыз ету мақсатында, қандай да бір тұлғалардың ықпалынан тәуелсіз
болуы тиіс.
9. Өз қызметін орындау барысында объективтілік пен әділдік
қағидаттарын сақтау мақсатында Қызмет жұмыскерлері ішкі аудит тексеруі
мүмкін қандай да бір қызмет түріне қатыспауы тиіс.
10. Қызметтің жұмысын бағалауды Директорлар кеңесі жүргізеді.
11. Қызметтің жұмыскерлеріне, Қызмет мәртебесіне, Қоғамның
Жарғысына және осы Ережеге сәйкес, қолданылмауы мүмкін құжаттарды
қоспағанда Қоғам ішкі құжаттарының ережелерінің қатысы бар.
12. Ішкі аудит қызметі Қоғамның күнделікті жұмысына қарамастан,
Қоғам және оның филиалдары жүргізетін барлық операциялар түріне қол
жеткізе алады.
3. Миссиясы және мақсаттары
13. Қызметтің миссиясы Директорлар кеңесіне және Атқарушы органға
Қоғамның стратегиялық мақсаттарына жету бойынша олардың міндеттерін
орындауда қажетті көмек көрсетуден тұрады.
14. Қызмет жұмысының негізгі мақсаты – Қоғам қызметінің барлық
аспектілері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің
барабарлығын және тиімділігін бағалау, Директорлар кеңесін тәуекелдерді
басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруде
жүйелі тәсілдер енгізу жолымен Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз ету
үшін Қоғамның бөлімшелеріне жүктелген қызметтер мен міндеттерді
орындауларының жайы - күйі туралы уақтылы, тәуелсіз және объективті
ақпараттармен қамтамасыз ету, сондай-ақ, жұмысты жақсарту бойынша әрекет
ететін және тиімді ұсыныстар беру.
4. Міндеттері мен функциялары
15.Қызметтің негізгі міндеттері:
 ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
 тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
 менеджмент
пен
сыртқы
қолданушыларға
ұсынылатын
бухгалтерлік есеп жүйесінің дұрыстығын, толықтығын және
2



















қаржылық есептіліктің/ақпараттың сенімділігін бағалау және
тексеру;
Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын
сақтауын бағалау мен тексеру және осы талаптарға сәйкестігін
қамтамасыз ету үшін жасалған және қолданылатын жүйелер мен
процедуралардың барабарлығын бағалау;
Қоғамның ресурстарын қолдану ұтымдылығы мен тиімділігін және
Қоғам мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын
әдістерді (тәсілдерді) бағалау және тексеру;
ағымдағы жылы ішкі және сыртқы аудитпен тексерілуі тиіс,
Қоғам операцияларындағы тәуекелдер салаларын қарау;
тексерістер нәтижелері бойынша, оның ішінде, ішкі бақылау мен
тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөнінде ұсынымдарды
әзірлеуге қатысу;
аудиторлық тексерістер нәтижесі бойынша Қоғамның бөлімшелері
әзірлеген Қоғамның ішкі құжаттарының жобаларын қарауға
қатысу;
ішкі бақылау жүйесі мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру
мәселелері бойынша Директорлар кеңесі, Атқарушы орган,
Қоғамның бөлімшелерінің кеңес алу;
Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге де қызметтерді
орындайды;
Қызметтің белгіленген тәртіпте берген ұсынымдарын орындауын
ары қарай бақылауды жүзеге асыру;
Қоғамда сыртқы аудит жүргізу кезінде сыртқы аудиторға көмек
көрсету;
Директорлар кеңесі үшін Қызмет жұмысы бойынша жыл сайынғы
есепті дайындау;
бекітілген жоспарға сәйкес, Директорлар кеңесі үшін Қызмет
жұмысы бойынша жыл сайынғы есептерді дайындау;
Қоғамның сыртқы аудитін өткізуге,
ішкі аудит мәселелері
бойынша ілеспелі, консалтингтік қызметтерге, Қоғамның
бөлімшелерінің қызметі мәселелері бойынша сараптау қызметіне
шығыстар, өзге де шығыстар болжамын дайындау, сондай-ақ,
көрсетілген шығыстарды орындауға талдау жүргізу;
ішкі аудит мәселелері бойынша аудиторлық қызметтерді,
консалтингтік, сараптау қызметтерін сатып алуға техникалық
ерекшеліктер әзірлеу;
Қоғамның сатып алу процедураларына сәйкес, Қоғамның сыртқы
аудитор кандидатурасына алдын-ала іріктеу жүргізу бойынша
комиссия құрамына қатысу;
ішкі аудит пен тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша
халықаралық тәжірибені зерделеу;
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Қызмет жұмыскерлерінің біліктілігін көтеру және оларды оқыту
бойынша ұсыныстарды дайындау;
5. Біліктілікке қойылатын талаптар

16. Қызмет басшысында:
 жоғары кәсіби білімі (қаржылық - экономикалық) және қосымша
арнайы дайындығы болуы;
 аудит және/немесе бухгалтерлік есеп, және/немесе қаржы
саласында еңбек өтілі - жеті жылдан кем болмауы;
 Басшы лауазымында еңбек өтілі - үш жылдан кем болмауы;
 қаржылық есептіліктің халықаралық стандартын және Ішкі аудит
институты (The Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген ішкі
аудиттің халықаралық кәсіптік стандартын білуі;
 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін,
оның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және салық
салу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді білуі;
 Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы»
Заңына сәйкес берілген «аудитор» біліктілік куәлігі, және/немесе
CIA (Certified Internal Auditor) ішкі аудит саласының сертификаты,
және/немесе CPIA (Certified Professional Internal Auditor) ішкі
аудит саласының сертификаты, және/немесе CIPA (Certified
International Professional Accountant) халықаралық кәсіби бухгалтер
сертификаты, және/немесе CAP (Certified Accounting Practitioner)
бухгалтер - практик сертификаты болуы керек.
17.Қызмет жұмыскерінде:
 экономика мен қаржы және/немесе бухгалтерлік есеп пен аудит,
және/немесе ақпараттық технологиялар саласында және/немесе
техникалық және/немесе заң саласында жоғары кәсіби білімі;
 аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы
салаларында және/немесе ақпараттық технологиялар саласында
және/немесе техникалық және/немесе заң саласында - кем дегенде
үш жыл еңбек өтілі болуы;
 қаржылық есептіліктің халықаралық стандартын және Ішкі аудит
институты (The Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген ішкі
аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарын білуі;
 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін,
оның ішінде банктік, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және
салық салу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді
білуі;
 аудит және/немесе есеп пен қаржы менеджменті салалары
бойынша сертификаты мен біліктілігі болуы керек.
18. Қызметтің басшысы мен жұмыскерлерінде
заң тәртібінде
бекітілген, экономикалық қызмет саласында қылмысы мен жемқорлық және
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мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқарудың мүддесіне қайшы келетін
өзге де қылмыстары үшін өтелген немесе алынып тасталған соттылығы
болмауы тиіс.
6. Қызмет құқығы
19. Қызмет негізгі міндеттерін жүзеге асыру және өз функциясын
орындау үшін белгіленген тәртіпте мынаған құқылы:

Қоғамның кез келген қызметкеріне қол жеткізуге, Қоғамның кез
келген бөлімшесін немесе лауазымдық тұлғасын тексеруге,
барлық құжаттамалар мен кез келген басқа ақпаратты, оның
ішінде Қоғамның коммерциялық және қызметтік, банктік
құпиясына жататын мәліметтер мен ақпараттарды алуға;

тұрақты түрде, пассив режимде, яғни енгізу және түзету
құқығынсыз
мәліметтерді
тіркеу
ақпараттық
базасына
(бухгалтерлік есептің компьютерлік бағдарламалары және т.б.)
кіруге;

Жалғыз акционерге (Акционерлердің жалпы жиналысымен),
Директорлар кеңесіне, Қоғамның атқарушы органына бекітуге
берілген материалдарды, оның ішінде құжат жобаларын сұрауға
және алуға, сондай-ақ Қоғамның көрсетілген органдарының
барлық бұйрықтарын/хаттамаларын, сондай-ақ, Қоғамның
барлық кеңес беретін және шешім қабылдайтын органдарынан
хаттамалар алуға;

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлерін және
басқа да заңды тұлғалардың мамандарын Қызметтің жоспарлы ісшараларын әзірлеуге және Қоғамның
Директорлар кеңесінің
тапсырмасы бойынша жеке тапсырмаларды орындауға,
қатыстыруға;

Ішкі аудит процедуралары мен әдістерін жетілдіру, Қоғамның
бақылау жүйесі мен басқарушы саясатын өзгерту бойынша
Қоғамның директорлар кеңесіне ұсыныс енгізуге;

Қызмет жұмысының бағыттары бойынша Қоғам бағдарламалары
мен жобаларын дайындауға және жүзеге асыруға қатысуға;

Қоғам жұмыскерлерінің оқытуға, оларды қайта даярлауға және
біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларға, сондай-ақ
ішкі аудиторларды сертификаттау бағдарламаларына қатысуға;

Қызмет алған мәліметтер мен бағалаулар туралы баяндауға және
бұл ақпаратты Қоғам ішінде айтуға;

Қоғам бөлімшелері үшін орындалуы міндетті болып табылатын
өткізілген тексерулер нәтижесі бойынша ұсыныстар дайындауға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам Жарғысына,
осы Ережеге және Қоғамның ішкі құжаттарына қайшы келмейтін
басқа да құқықтарды жүзеге асыруға;
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20. Қызмет басшысы мен жұмыскерлері бір уақытта
бөлімшелерін басқара (жетекшілік ету) алмайды.

Қоғамның басқа

7. Қызмет жауапкершілігі
21. Қызмет өзіне жүктелген функциясы мен міндетінің сапалы және
уақтылы орындалуына жауапты.
8. Қызмет басшысының өкілеттілігі
22. Қызмет басшысының міндеттері, құқықтары, жауапкершілігі
лауазымдық нұсқаулықпен белгіленеді. Қызмет басшысының өкілеттілігіне
міндетті тәртіпте мыналар кіреді:

Қызметтің жылдық аудиторлық жоспарын құруды қамтамасыз
ету және оның орындалуын бақылау;

Қоғамның ішкі құжаттарының және ішкі аудит бойынша
әдістемелік ұсынымдарды, Қызмет жұмысына қатысты басқа да
құжаттардың әзірленуін қамтамасыз ету;
 Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы есептердің
ұсынылуын қамтамасыз ету;
 мақсатына
жетуі
үшін
Қызметтің
міндеттері
мен
функцияларының маңыздылығын кезеңдік бағалау;

Қызметтің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау,
Қызмет жұмыскерлерін тағайындау, сондай-ақ, олардың
өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қызметтің жұмыс
тәртібін анықтау, жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу және
сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын, Қызметті
ұйымдастырушылық - техникалық қамтамасыз етуін анықтау
бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу;

Қызмет жұмыскерлерінің кәсіби дайындығының деңгейін
арттыру бойынша іс-шаралар қабылдау;

мүдделер қақтығысының орындалуына жол бермес үшін мерзімді
немесе мақсаттылығына қарай Қызмет жұмыскерлерінің
міндеттері бойынша ротация жүргізу, сондай-ақ,
жұмыс
тәжірибесімен алмасуды қамтамасыз ету;

Қызметтің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша Директорлар
кеңесі отырысын шақыруға бастамашылық ету;

Қызмет жұмысының сапасын бақылауды қамтамасыз ету;

тікелей және өз бастамасымен Директорлар кеңесімен,
Директорлар кеңесінің төрағасымен, сыртқы аудиторлармен
байланысқа шығу;

Қызметтің құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешім
қабылдау.
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9. Жаза қолдану
23. Еңбек міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін Қоғамның
Директорлар кеңесінің шешімімен Қызмет басшысы мен жұмыскерлеріне
белгіленген тәртіпте тәртіптік жаза қолданылады.
10. Директорлар кеңесіне ақпарат беру
24. Қызмет Директорлар кеңесіне жылына бір рет Қызметтің жұмысы
туралы есеп береді.
25. Аудиторлық тапсырмалардың нәтижесі бойынша жасалған және Қоғам
жұмыскерлерінің заңсыз әрекеттерін (әрекетсіздігін) көрсеткен есептер
өткізілгеннен кейін бірден Директорлар кеңесіне ұсынылуы керек.
26. Қызмет басшысы Директорлар кеңесіне ұсынылатын ақпараттарға
оның толықтық пен дәлдік мәні бойынша талдау жасалуын қамтамасыз етуі
тиіс.
27. Қызмет жұмысы туралы есептің ішіне мыналар кіруі тиіс:
 Қызметтің аудиторлық жоспарына сәйкес, берілген ұсынымдарды
көрсете отырып (қажет болған жағдайда тиісті материалдарды қоса
бере отырып) өткізілген аудиторлық тапсырмалардың нәтижесі
бойынша жасалған қысқаша қорытынды;
 есеп кезеңінде Қызмет
өткізген (жоспардан тыс аудиторлық
тапсырмалардың және сыртқы аудиторлардың
ұсынымдарының
мониторингі, өз ұсынымдарының, тренингтерде қатысу туралы және
т.б. ақпараттардың нәтижелері) басқа да іс-шаралар (жұмыстар)
туралы ақпараттар;
 есеп кезеңі бойынша
аудиторлық қызметтің
нәтижесін
жиынтықтайтын алға қойған мақсаттарға және аудитті қамту саласына
қатысты аудиторлық қызметтің нәтижелері бойынша қорытынды;
28. Директорлар кеңесі Қызметтің жұмысы туралы есептерді қарайды және
Директорлар кеңесінің белгіленген жұмыс регламентіне сәйкес шешім
қабылдайды.
11. Қызметтің Атқарушы органмен өзара әрекеттестігі
29. Қызмет пен Атқарушы органның өзара әрекеттестігі тәуелсіздік
қағидатына негізделуі керек, өйткені Қызметтің ұйымдастырушылық және
функцияналдық тәуелсіздік деңгейі ішкі аудитторлардың объективтілігіне
тікелей әсер етеді.
30. Қызмет өз қызметінің нәтижесі бойынша Атқарушы органға Қоғамның
түрлі деңгейлі басшылары қабылдаған басқарушылық шешімдерді орындау
сапасына бағалау ұсынады:
31. Қызмет Атқарушы органмен өзара әркеттесуі аясында:
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 ақпараттандыру мақсатында Директорлар кеңесі бекіткен жылдық
аудиторлық жоспарды ұсынады;
 Атқарушы органға аудиторлық тапсырмалар нәтижесі бойынша
жасалған аудиторлық есеп/қорытындыны ұсынады;
32. Атқарушы орган міндетті:
 Қоғамдағы бақылаудың тиімді ортасын жасауға ықпал етуге;
 бағдарлы тақырыптар және бағдарламалар бойынша оқыту мен
тренингпен байланысты Қоғам шығындары бюджетіне енгізілуін
белгіленген тәртіпте қамтамасыз етуге;
 Директорлар кеңесінің шешімімен, белгіленген тәртіпте ішкі аудит
саласындағы
кез
келген
қызметте
аудсорсинг/косросингтің
пайдаланылуын қамтамасыз етуге;
 Қызметтің әкімшілік (ұйымдастырушылық-техникалық) қамтамасыз
етілуін жүзеге асыруға;
33. Атқарушы органның Қызмет жұмысына араласуына жол берілмейді.
12. Қызметтің Қоғам бөлімшелерімен өзара әрекеттестігі
34. Қызметтің Қоғам бөлімшелерімен өзара әрекеттестігі іскери және
сенімді ынтымақтастық негізге құрылады.
35. Қоғам бөлімшелерінің жұмыскерлері Қызмет жұмыскерлеріне олардың
өз функцияларын жүзеге асыруда қолдау көрсетулері тиіс. Қолдау көрсету
тексеріске қажетті барлық ақпаратты беру мәселесін жылдам шешу түрінде,
тексеру барысында анықталған деректерді, сондай деректердің пайда болу
себептерін объективті талқылау, қажет болған жағдайда,
туындаған
мәселелерді бірлесіп шешу, сондай-ақ, жеке мәселелер бойынша жазбаша
түсіндірме беру түрінде көрініс табады.
36. Қоғам бөлімшелерінің жұмыскерлері және Қызмет жұмыскерлері
жұмыста өзара ілтипаттылық пен әдептілік танытулары керек.
37. Қоғам жұмыскерлері
күмәнді сипаттағы операциялар немесе
мәмілелер туралы міндетті түрде хабарлаулары тиіс.
13. Қорытынды ережелер
38. Осы Ережеге өзгертулер және толықтырулар Қоғамның Директорлар
кеңесінің шешімімен енгізілуі мүмкін.
39. Осы Ереженің әрекеттері Қазақстан Республикасы заңнамасындағы
талаптарды ескере отырып Қоғамға қолданылады.
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