
КОРПОРАТИВТІК 
БАҚЫЛАУ

Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда қатысушылар ком-
пания мен мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамта-
масыз ету мақсатында оларды келіссөздер арқылы шешу жолдарын 
іздейді.

Корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу жөніндегі 
жұмыстың тиімділігі, ең алдымен, осындай жанжалдарды барынша 
толық және жедел анықтауды және Компанияның барлық органдары-
ның іс-қимылын нақты үйлестіруді көздейді.

Директорлар кеңесінің төрағасы Корпоративтік хатшының көме-
гімен корпоративтік жанжалдарды қарайды. Егер корпоративтік 
жанжалға Директорлар кеңесінің төрағасы тартылса, мұндай 
жағдайларды тағайындау және сыйақы комитеті қарайды.

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) ҚМГ Директорлар кеңесіне бағынады және 
есеп береді және ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 
комитетіне жетекшілік етеді. ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, ҚМГ ішкі құжаттарын 
және ішкі аудиттің халықаралық кәсіптік стандарттарын басшылыққа 
алады.

ІАҚ-тың негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару, 
ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге 
жүйелі тәсілді енгізу арқылы ҚМГ мен оның ЕТҰ-ларын тиімді басқа-
руды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және объективті ақпарат 
беру болып табылады.

Қызметін жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге асыра оты-
рып, ішкі аудит қызметі мынадай міндеттерді орындайды:

 � қолданылатын ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсім-
дерінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;

 � ҚМГ мен оның ЕТҰ-дағы бухгалтерлік есеп жүйесінің дұрыстығын, 
толықтығын, объективтілігін бағалау және оның негізінде қаржылық 
есептілікті жасау;

 � ҚМГ және оның ЕТҰ ресурстарын пайдаланудың ұтымдылығын 
және активтердің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын 
әдістерін бағалау;

 � Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының, корпо-
ративтік нормалар мен операциялық, инвестициялық және 
қаржылық қызмет ережелерінің сақталуын бақылау.

ІАҚ аудиттерінің нәтижелері бойынша компания қызметін жетілдіруге 
бағытталған ұсынымдар береді, ұсынымдарды орындау жөніндегі 
шаралардың әзірленуі мен іске асырылуына мониторингті және 
бақылауды жүйелі негізде қамтамасыз етеді.

ІШКІ АУДИТ

Ішкі аудитті ҚМГ ішкі аудит қызметі жүзеге 
асырады.

ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, 
ҚМГ Жарғысын, ҚМГ органдарының шешім-
дерін, ІАҚ жұмысын регламенттейтін ішкі 
құжаттарды, ҚМГ ішкі аудит қызметі туралы 
ережені және ҚМГ ішкі аудитін ұйымдастыру 
жөніндегі басшылықты басшылыққа алады.

Ішкі аудиттің жылдық Жоспары ҚМГ-ның 
негізгі тәуекелдерін, аудит процесінің бар-
лық кезеңдерін және басшылықтың сұрау 
салуларын ескере отырып әзірленеді және 
аудит жөніндегі комитет пен басшылықтың 
арнайы сұрау салулары негізінде түзетіледі.

Аудит жөніндегі Комитет ІАҚ қызметінің нәти-
желеріне мониторинг жүргізіп қана қоймай, 
кәсібилікті дамытуға және оның қызмет-
керлерінің кадрлық әлеуетін ашуға назар 
аударады. Бұл мәселелер ІАҚ есептеріне 
енгізіледі және аудит жөніндегі комитет тоқ-
сан сайынғы негізде қарайды. Есептерде 
ішкі аудит қызметінің оқыту мен біліктілікті 
арттыруға арналған бөлімше бюджетін 
орындау шеңберінде сертификаттау және 
тренингтерден/семинарлардан өту сияқты 
түрлі міндеттерді орындауы көрсетіледі.

ІАҚ қызметкерлерінің кәсібилігі ҚМГ ішкі 
аудит қызметінің тиімділігінің кепілі болып 
табылады, сондықтан оқыту және біліктілікті 
арттыру процесіне маңызды рөл беріледі.

Аудит жөніндегі комитеттің отырыста-
рында ішкі аудиттің мынадай мәселелері 
қаралады:

 � жылдық есеп ІАҚ;
 � ІАҚ тоқсандық есептері, оның ішінде жүр-

гізілген аудиттердің нәтижелері бойынша 
елеулі қорытындылар, сондай-ақ ішкі 
аудиторлардың ұсынымдарын орындау 
мониторингі;

 � жылдық аудиторлық жоспар және оған 
толықтырулар;

 � ІАҚ басшысы мен қызметкерлері қыз-
метінің негізгі көрсеткіштері картасының 
нақты мәндері;

 � ІАҚ стратегиялық жоспары;
 � ІАҚ бюджеті;
 � кадр мәселелері ІАҚ.

166

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ | 20202020 жылғы жылдық есеп


