
«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының  

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

жасалған жеке қаржылық есептілігі, мың теңгемен. 

«Аудиторская компания Азия «KZT» ЖШС Нұр-Сұлтан қ. 2022 жыл. 
 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

 

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін  

Жеке қаржылық есептілік  

және Аудиторлық есеп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының  

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

жасалған жеке қаржылық есептілігі, мың теңгемен. 

«Аудиторская компания Азия «KZT» ЖШС Нұр-Сұлтан қ. 2022 жыл. 
 

2 
 
 

  

 

МАЗМҰНЫ БЕТ 

                                   
 

2021 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ БОЙЫНША 

ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ БАСШЫЛЫҚ РАСТАУЫ .............................. 3-4 

 

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ ЕСЕБІ  ..................................................................... 5-8 

 

2021 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК: 

 

Бухгалтерлік Теңгерім  .......................................................................................... 9-10 

Кірістер мен шығындар туралы есеп ................................................................ 11-11 

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп ..................................................... 12-13 

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп  ..................................................................... 14 

 

Қаржылық есептілікке ескерту  ......................................................................... 15-55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының  

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

жасалған жеке қаржылық есептілігі, мың теңгемен. 

«Аудиторская компания Азия «KZT» ЖШС Нұр-Сұлтан қ. 2022 жыл. 
 

3 
 
 

 

 

2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ БОЙЫНША 

ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ БАСШЫЛЫҚ РАСТАУЫ 
 

 

Тәуелсіз аудиторлар ұсынған есепте қамтылған аудиторлардың міндеттерін 

сипаттаумен бірге қаралуға тиіс келесі мәлімдеме аудиторлар мен басшылықтың 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ қаржылық есептілігіне қатысты 

жауапкершілігін бөлу мақсатында жасалған. 

Басшылық 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Республикалық 

ғарыштық байланыс орталығы» АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ Халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі – ХҚЕС) сәйкес сол күні аяқталған жыл 

үшін оның қызмет нәтижелерін, ақшалай қаражат қозғалыстарын және меншікті 

капиталдағы өзгерістерді барлық елеулі аспектілерде әділ көрсететін қаржылық 

есептіліктің дайындалуына жауапты.  

Қаржылық есептілікті жасау кезінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» 

АҚ басшылығы: 

тиісті бухгалтерлік есеп қағидаттарын таңдау және оларды дәйекті қолдану; 

негізделген бағалар мен есептеулерді қолдану; 

ХҚЕС талаптарының сақталуы немесе қаржылық есептілікке ескертулерде ХҚЕС-тен 

барлық елеулі ауытқулардың ашылуы; 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ, егер мұндай болжам заңсыз 

болмаса, жақын болашақта жұмысын жалғастырады деген болжамға негізделген қаржылық 

есептіліктің жасалуы; 

Қоғамда тиімді және сенімді ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, енгізу және жұмыс істеуін 

қамтамасыз етуі; 

кез келген уақытта Қоғамның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты жеткілікті 

дәрежеде дәлдікпен дайындауға және қаржылық есептіліктің ХҚЕС талаптарына 

сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бухгалтерлік есеп жүйесін жүргізу; 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және бухгалтерлік есеп стандарттарына 

сәйкес бухгалтерлік есептің жүргізілуі; 

өз құзыреті шегінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ активтерін 

қорғау бойынша шаралар қабылдау; 

алаяқтық және басқа да теріс пайдаланушылықтарды анықтау және алдын алу үшін 

жауапты болады. 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ басшылығы осы мәселелерді 

жақсы білуі мен түсінуі негізінде, келесі мәлімдемені растайды: 

 

Біз ақпараттың толықтығын растаймыз, барлық операциялар бухгалтерлік есеп 

деректерінде және қаржылық есептілікте көрініс тапқан, сондай-ақ байланысты тараптарға 

қатысты берілген ақпаратты: байланысты тараптардың тізбесі, есеп айырысу сальдосы және 

байланысты тараптармен операцияларды растайды. 
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Бухгалтерлік есеп пен ішкі бақылау жүйелерінің жұмыс істеуінде маңызды рөл 

атқаратын басшылық немесе қызметкерлер тарапынан бұзушылықтар болған жоқ; сондай-

ақ қаржылық есептілікке елеулі әсер етуі мүмкін бұзушылықтар болған жоқ. 

Қаржылық есептілікте елеулі бұрмаланулар немесе қателіктер жоқ. 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ бұзушылық болған жағдайда 

қаржылық есептілікке елеулі әсер етуі мүмкін шарттық міндеттемелердің барлық 

аспектілерін орындады. Сонымен қатар, реттеуші органдардың, орындалмаған жағдайда 

қаржылық есептілікке елеулі әсер ететін, қандай да бір талаптарын бұзу анықталған жоқ. 

Бізде активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын немесе жіктелуін айтарлықтай 

өзгертетін немесе қорлардың артық көлемінің шығуына немесе қорлардың ескіруіне 

әкелетін жоспарларымыз немесе ниеттеріміз жоқ. Қорлардың есепке алынған құны сатудың 

болжамды таза құнынан аспайды. 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ өзінің барлық активтеріне 

меншік құқығына ие. 

ХҚЕС түзетулерді немесе ашып көрсетуді талап ететін қаржылық есептілік күнінен 

кейін орын алған барлық оқиғалар үшін тиісті түзетулер мен ашып көрсетулер жасалды. 

 

Қоса берілген қаржылық есептілік «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» 

АҚ үздіксіз жұмыс істейтіндігі және жақын болашақта жұмысын жалғастыратыны негізінде 

дайындалды. Сондықтан «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ-ын таратуға 

немесе қызмет ауқымын айтарлықтай қысқартуға ниеті де, қажеттілігі де жоқ деген болжам 

бар. 

 

Біздің біліміміз бен сеніміміз бойынша, Теңгерім күнінен кейін және осы хаттың 

күніне дейін жоғарыда аталған қаржылық ақпаратта түзетулерді немесе ашып көрсетуді 

талап ететін оқиғалар болған жоқ. 

 

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін осы қаржылық есептілікті 

басшылық «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ активтерін қорғау бойынша 

өз құзыреті шегінде 2022 жылғы 31 наурызда шығару үшін бекітті. 

  

 

 

 

 

Басқарма төрағасы           __________________          М.К. Жуйриктаев  

 

                                                                                          

Бас бухгалтер                        __________________     Г.Д. Галинская  
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ  

 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ  

акционерлері мен басшылығына 

 

Жеке қаржылық есептілік аудитінің  

нәтижелері бойынша қорытынды   

 

 

Пікір 

Біз «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан 

әрі – Қоғам) 2021 жылғы 31 желтоқсан жағдайындағы бухгалтерлік баланстан, кірістер мен 

шығындар туралы есептен, ақшалай қаражат қозғалысы туралы есептен, капиталдағы 

өзгерістер туралы есептен және түсіндірме жазбадан тұратын, есепке алу саясатының 

негізгі ережелерінің мазмұнына қысқаша шолуды қоса алғанда, жекелеген қаржылық 

есептілігіне аудит жүргіздік.  

 Біздің ойымызша, қоса беріліп отырған қаржылық есептілік Қоғамның 2021 жылғы 

31 желтоқсан жағдайындағы қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін 

және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес сол күні аяқталған 

жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысын барлық маңызды аспектілерде шынайы түрде 

ұсынады. 

 

 

Пікір білдіру негіздемесі 

Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (ХАС) сәйкес жүргіздік. Осы стандарттар 

бойынша біздің міндеттеріміз одан әрі біздің қорытындымыздың «Қаржылық есептілік 

аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған. Біз Бухгалтерлерге 

арналған халықаралық этика стандарттары кеңесінің Кәсіби бухгалтерлердің этика 

кодексіне (БХЭСК кодексі) сәйкес Қоғамға қатысты тәуелсізбіз және БХЭСК кодексіне 

сәйкес басқа да этикалық міндеттерімізді орындадық. 

 Аудиттың негізгі сұрақтары  

Біз «Пікір білдіру үшін негіз» бөлімінде көрсетілген мәселеден басқа, біздің қорытындыда 

баяндалуы тиіс басқа негізгі аудит мәселелері жоқ екенін анықтадық. 

            Басшылықтың және корпоративтік басқару, қаржылық есептілік үшін жауап 

беретін тұлғалардың жауапкершілігі. 
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Басшылық аталған жеке қаржылық есептілікті ХҚЕС сәйкес дайындауға және әділ 

ұсынуға және басшылық жауапсыздық немесе қателік салдарынан елеулі бұрмалануларсыз 

жеке қаржылық есептілікті дайындауды қамтамасыз ету үшін қажет деп санайтын ішкі 

бақылау жүйесі үшін жауапты. 

Жеке қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылықтың Қоғамды таратуға, 

оның қызметін тоқтатуға ниеті болған немесе оның таратудан немесе қызметін тоқтатудан 

басқа шынайы балама болмаған жағдайды қоспағанда. басшылық Ұйымның үздіксіз 

қызметін жалғастыру мүмкіндігін бағалауға, сәйкесінше жағдайларда қызметтің 

үздіксіздігіне қатысты ақпаратты ашуға және қызметтің үздіксіздігі негізінде есеп беруге 

жауапты болады. Корпоративтік басқару өкілеттігі бар тұлғалар Қоғамның жеке қаржылық 

есептілігін дайындауды қадағалауға жауапты. 

 

Жеке қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі  

Біздің мақсаттарымыз жеке қаржылық есептілікте жауапсыздық немесе қателік 

салдарынан елеулі бұрмаланулардың жоқтығына негізделген сенімділік алу және 

нәтижесінде біздің пікірімізді қамтитын аудиторлық қорытынды беру болып табылады. 

Ақылға қонымды сенімділік сенімділіктің жоғары дәрежесі болып табылады, бірақ 

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілген аудит әрқашан маңызды 

бұрмалану бар кезде анықтайтынына кепілдік бермейді. Бұрмалаулар жауапсыз әрекеттер 

немесе қателіктен туындауы мүмкін және егер олар жеке немесе барлығыта осы қаржылық 

есептілік негізінде қабылданған пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне әсер 

етеді деп күтілсе, маңызды болып саналады. 

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудиттің шегінде біз 

кәсіби пайымдаулар жасаймыз және аудит барысында кәсіби скептицизмді сақтаймыз. 

Сонымен қатар, біз келесі әрекеттерді орындаймыз: 

• жауапсыз әрекеттер немесе қателік салдарынан қаржылық есептіліктің елеулі 

бұрмалану тәуекелдерін анықтау және бағалау; осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық 

процедураларды әзірлеу және орындау; пікірімізге негіз болатын жеткілікті және орынды 

аудиторлық дәлелдерді алу. Жауапсыз әрекеттерден елеулі бұрмалануды анықтамау 

тәуекелі қателік нәтижесіндегі елеулі бұрмалауды анықтамау тәуекелінен жоғары, өйткені 

жауапсыз әрекеттер сөз байласуды, жалғандықты, әдейі өткізіп жіберуді, ақпаратты 

бұрмалап ұсынуды немесе ішкі бақылауды айналып өтіп әрекет етуді қамтуы мүмкін;  

• Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында емес, 

мән-жайларға сәйкес аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында аудитке қатысты ішкі 

бақылау жүйесі туралы түсінік алу; 

• қолданылған есепке алу саясатының орындылығын және бухгалтерлік бағалаулар 

негізділігі мен басшылық дайындаған ақпаратты тиісті ашып көрсетулердің негізділігін 

бағалау; 

• басшылықтың қызметтің үздіксіздігі туралы болжамды қолдану орындылығы 

жайында қорытынды жасаймыз, ал алынған аудиторлық дәлелдерге сүйене отырып, 

Ұйымның үздіксіз қызметін жалғастыру мүмкіндігіне елеулі күмән тудыруы мүмкін 

оқиғаларға немесе жағдайларға қатысты елеулі белгісіздік бар ма деген қорытынды 

жасаймыз. Егер біз елеулі белгісіздік бар деген қорытындыға келсек, біз аудиторлық 

қорытындыда қаржылық есептіліктегі тиісті ашып көрсетулерге назар аударуымыз керек 

немесе мұндай ашулар орынсыз болса, өз пікірімізді өзгертуіміз қажет. Біздің 

тұжырымдарымыз аудиторлық қорытынды беру күніне дейін алынған аудиторлық 

дәлелдерге негізделген. Дегенмен, болашақ оқиғалар немесе жағдайлар Қоғамның үздіксіз 

қызметін жалғастыру мүмкіндігін тоқтатуға әкелуі мүмкін; 
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• қаржылық есептіліктің тұтастай ұсынылуын, олардың құрылымы мен мазмұнын, 

соның ішінде ақпаратты ашып көрсетуді, сондай-ақ қаржылық есептіліктің негізгі 

операциялар мен оқиғаларды әділ түрде ұсынылатындай етіп көрсетуін бағалау. 

Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен байланысып, олардың назарына 

аудиттің жоспарланған көлемі мен мерзімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ аудит 

нәтижелері бойынша елеулі ескертулерді, соның ішінде аудит жүргізу барысында 

анықталған ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктерді айтамыз. 

Біз сондай-ақ корпоративтік басқаруға жауапты тұлғаларға тәуелсіздікке қатысты 

барлық тиісті этикалық талаптарды орындағанымыз және сол тұлғаларды аудитордың 

тәуелсіздігіне әсер етуі мүмкін болатын барлық қарым-қатынастар мен басқа мәселелер 

және қажет болған жағдайда тиісті қорғау шаралары туралы хабардар еткеніміз туралы 

мәлімдемені ұсынамыз. 

Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалардың назарына жеткізген мәселелердің 

ішінен біз ағымдағы кезеңдегі қаржылық есептілік аудиті үшін ең маңызды болған және, 

демек, аудиттің негізгі мәселелері болып табылатын мәселелерді анықтаймыз. Осы 

мәселелер туралы ақпаратты жария етуге заңмен немесе нормативтік актілермен тыйым 

салынған жағдайларды қоспағанда, немесе өте сирек жағдайларда, біз өз қорытындымызда 

мәселе туралы ақпаратты жария етпеу керек деген қорытындыға келген жағдайларды 

қоспағанда, біз бұл мәселелерді аудиторлық қорытындыда сипаттаймыз, өйткені ол мұндай 

ақпаратты берудің жағымсыз салдары оның хабарлаудың әлеуметтік маңызды 

артықшылықтарынан басым болады деп негізді түрде болжауға болады. 

 

Аудитор,           Г.Ш. Абитеева 

«Аудиторская компания Азия «KZT» ЖШС  

Директоры              ________________ 

Нұр-Сұлтан қ., Е10 к., 17С-үй, 1-кеңсе. 

Аудитордың біліктілік куәлігі № МФ-0000291 

ҚР аудиторларын аттестаттау жөніндегі Қазақстан  

Аудиторлар Одағының Біліктілік комиссиясымен 09.11.2015 ж. берілді 

 

 

Аудитор ассистенті           Н.В. Барсукова                          

Тәуелсіз аудиторлардың 2022 жылғы 31 наурыздағы  

аудиторлық қорытындысын бекіту күні           __________________            

 
Ұйымның атауы: «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ 

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін  

Бухгалтерлік теңгерім 

 

                            Мың теңге 

Активтер Жол коды 

Есептік 

кезең 

соңына  

Есептік 

кезең 

басына 

Есептік кезең 

басына 

(салыстырмалы 

ақпарат) 

I. Қысқа мерзімді активтер:        

Ақшалай қаражаттар және 

олардың баламалары 

010 
20 025 006 16 221 044 16 221 044 
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Өзге қысқа мерзімді қаржылық 

активтер 

015 
103 6 403 6 403 

Қысқа мерзімді сауда және 

өзге дебиторлық берешек 

016 
744 018 763 423 763 423 

Жалға беру бойынша қысқа 

мерзімді дебиторлық берешек  

017 
9 303 270 270 

Ағымдағы табыс салығы 019 100 752 84 752 84 752 

Қорлар 020 65 479 33 957 33 957 

Өзге қысқа мерзімді активтер 022 1 127 809 303 978 303 978 

Қысқа мерзімді активтердің 

барлығы (010-нан 022-ге 

дейінгі жолдар сомасы) 

100 

22 072 470 17 413 827 17 413 827 

Сатуға арналған активтер 

(немесе шығып кеткен топтар)  

101 
42 658 86 967 86 967 

II. Ұзақ мерзімді активтер   
      

Пайда немесе шығын арқылы 

әділ құн бойынша бағаланатын 

ұзақ мерзімді қаржылық 

активтер 

112 

171 353 160 240 160 240 

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық 

активтер 

116 
  108 829 108 829 

Ұзақ мерзімді сауда және 

өзге дебиторлық берешек 

117 
53 439 67 489 67 489 

Инвестициялық мүлік 120 4 629 375 4 563 837 4 821 562 

Негізгі құралдар 121 20 141 638 22 622 534 22 622 534 

Материалдық емес активтер 125 209 754 251 165 251 165 

Өзге ұзақ мерзімді активтер 127 9 664 1 956 1 956 

Ұзақ мерзімді активтердің 

барлығы (110-нан 127-ге 

дейінгі жолдар сомасы) 

200 

25 215 223 27 776 050 28 033 775 

Теңгерім (100-жол + 101-жол 

+ 200-жол) 

  
47 330 351 45 276 844 45 534 569 

  
   

Міндеттеме және капитал Жол коды 

Есепті 

кезеңнің 

соңына 

Есепті 

кезеңнің 

басына 

Есепті 

кезеңнің 

басына 

III. Қысқа мерзімді 

міндеттемелер 

  
      

Қысқа мерзімді сауда және 

өзге кредиторлық берешек 

214 
67 694 50 647 50 647 

Қысқа мерзімді бағалау 

міндеттемелері 

215 
138 449 135 339 135 339 

Жұмыскерлерге сыйақы 217 104 78 78 

Жалға беру бойынша қысқа 

мерзімді берешек  

218 
      

Сатып алушылардың шарттар 

бойынша қысқа мерзімді 

міндеттемелері  

219 

  85 85 

Өзге қысқа мерзімді 

міндеттемелер 

222 
190 522 27 704 27 704 

Қысқа мерзімді 

міндеттемелердің барлығы 

(210-нан 222-ге дейінгі 

жолдар сомасы)  

300 

396 769 213 853 213 853 
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Сатуға арналған шығып 

кететін топтардың 

міндеттемелері 

301 

      

IV. Ұзақ мерзімді 

міндеттемелер 

  
      

Кейінге қалдырылған салықтық 

міндеттемелер 

316 
794 231 312 435 312 435 

Жұмыскерлерге сыйақы 317 13 093 18 641 18 641 

Ұзақ мерзімді 

міндеттемелердің барлығы 

(310-нан 321-ге дейінгі 

жолдар сомасы) 

400 

807 324 331 076 331 076 

V. Капитал         

Жарғылық (акционерлік) 

капитал 

410 
47 035 667 47 035 667 47 035 667 

Басқа барлығы кірістің 

құрамдас бөліктері 

413 
721 557 204 944 204 944 

Бөлінбеген пайда (жабылмаған 

шығын) 

414 (1 630 

966) 

(2 508 

696) 
(2 250 971) 

Өзге капитал 415       

Иелерге тиесілі меншіктің 

жалпы капиталы (410-нан 415-

ке дейінгі жолдар сомасы) 

420 

46 126 258 44 731 915 44 989 640 

Бақыланбайтын меншік 

иелерінің үлесі  

421 
      

Барлық капитал (420 жол + 

421 жол) 

500 
46 126 258 44 731 915 44 989 640 

Теңгерім (300-жол + 301-жол 

+ 400-жол + 500-жол) 

  
47 330 351 45 276 844 45 534 569 

 

 

Басқарма төрағасы     __________________  М.К. Жуйриктаев 
                                                             қолы                     

 

Бас бухгалтер               __________________  Г.Д. Галинская 
        қолы    
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Ұйымның атауы: «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ 

 

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін 

Пайда мен шығын туралы есеп 

                            мың теңге 

Көрсеткіштердің атауы 
Жол 

коды 

Есептік 

кезеңге 

Алдыңғы 

кезеңге 

Түсім 010 7 343 365 6 732 416 

Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік 

құны 

011 
5 439 048 5 617 363 

Жалпы пайда (010-жол – 011-жол) 012 1 904 317 1 115 053 

Шығыстар по реализации 013 40 115 26 212 

Әкімшілік шығыстар 014 606 398 575 451 

Жалпы операциялық пайда (залал) (+/- 012-

ден 014-ке дейінгі жолдар) 

020 
1 257 804 513 390 

Қаржылық кірістер 021 1 760 434 596 408 

Қаржылық шығыстар 022 108 829   

Өзге кірістер 024 118 360 290 402 

Өзге шығыстар 025 1 570 464 482 275 

Салық салуға дейінгі пайда (залал)  

(+/- 020-дан 025-ке дейінгі жолдар) 

100 
1 457 305 917 925 

Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер 

(+))  

101 
(386 843) (279 948) 

Жалғастырылатын қызметтен алынатын салық 

салудан кейінгі пайда (залал) (100-жол + 

101-жол) 

200 

1 070 462 637 977 

Жылдағы пайда (200-жол + 201-жол) мыналарға 

жатады: 

300 
1 070 462 637 977 

бас компанияның иелері   1 070 462 637 977 

Басқа барлығы кіріс, барлығы (сомасы 420 

және 440): оның ішінде  

400 
527 670 6 750 

басқа барлығы кірістің құрамдас 

бөліктерінің салықтық әсері 

418 
  6 750 

Келесі кезеңдердегі кірістерге немесе 

шығыстарға қайта жіктелуі тиіс басқа 

барлығы кіріс (пайда салығын шегергенде) 

(410-418-жолдар сомасы) 

420 

 6 750 

негізгі құралдар мен материалдық емес 

активтерді қайта бағалау 

431 
527 670   

Келесі кезеңдердегі кірістерге немесе 

шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын басқа 

барлығы кіріс (пайда салығын шегергенде) 

(431-435-жолдар сомасы 

440 

527 670 0 

Жалпы барлығы кіріс 

(300-жол + 400-жол) 

500 
1 598 132 644 727 

Мыналарға жататын жалпы барлығы кіріс:       

Акцияға шаққандағы пайда: 600 0,0228 0,0136 

Соның ішінде:       

Акцияға шаққандағы негізгі пайда:   0,0228 0,0136 

Жалғастырылған қызметтен   0,0228 0,0136 

Басқарма төрағасы     __________________  М.К. Жуйриктаев 
                                                             қолы                     

 

Бас бухгалтер               __________________  Г.Д. Галинская 
        қолы    
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Ұйымның атауы: «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ 

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін  

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) 
 

                   мың теңге 

Көрсеткіштердің атауы 
Жол 

коды 

Есептік 

кезеңге 

Алдыңғы 

кезеңге 

I. Операциялық қызметтен түсетін ақшалай қаражат қозғалысы 

1. Ақшалай қаражат түсімдері, барлығы 

(011-ден 016-ға дейінгі жолдар сомасы) 

010 
8 482 365 7 700 109 

соның ішінде:       

тауарлар мен қызметтерді сату 011 7 716 106 7 372 044 

өзге түсім 012 48 266 56 785 

сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден 

алынған аванстар 

013 
521 986 87 152 

сақтандыру шарттары бойынша кірістер 014   233 

алынған сыйақылар 015 112 020 54 397 

өзге түсімдер 016 83 987 129 498 

2. Ақшалай қаражаттың шығысы, барлығы 

(021-ден 027-ге дейінгі жолдар 

сомасы),соның ішінде: 

020 

5 097 418 3 611 871 

тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге 

төлемдер 

021 
2 174 678 704 890 

тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге 

берілген аванстар 

022 
327 603 4 874 

еңбек ақы төлемдері 023 1 241 108 1 183 379 

сыйақы төлемдері 024     

сақтандыру шарттары бойынша төлемдер 025     

табыс салығы және бюджетке төленетін басқа 

төлемдер 

026 
1 019 768 1 262 128 

өзге төлемдер 027 334 261 456 600 

3. Операциялық қызметтен түскен таза ақша 

қаражаты (010-жол - 020-жол) 

030 

3 384 947 4 088 238 

II. Инвестициялық қызметтен түсетін ақшалай қаражат қозғалысы 

1. Ақшалай қаражат түсімдері, барлығы (041-

ден 052-ге дейінгі жолдар сомасы), соның 

ішінде: 

040 
81 665,00 7 039,00 

негізгі құралдарды сату 041 81 665,00 7 039,00 

2. Ақшалай қаражаттың шығысы, барлығы (061-

ден 073-ке дейінгі жолдар сомасы), соның 

ішінде: 

060 

228 082 74 895 

негізгі құралдарды сатып алу 061 193 504 26 248 

материалдық емес активтерді сатып алу 062 24 809 13 822 

басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 063 9 769 34 825 

3. Инвестициялық қызметтен түскен таза 

ақшалай қаражат (040-жол - 060-жол) 

080 

(146 417) (67 856) 

III. Қаржылық қызметтен түсетін ақшалай қаражат қозғалысы 

1. Ақшалай қаражат түсімдері, барлығы(091-

ден 094-ке дейінгі жолдар сомасы),соның 

ішінде: 

090 

13 587 862 11 496 910 

алынған сыйақылар 093 987 862 496 910 
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өзге түсімдер 094 12 600 000 11 000 000 

2. Ақшалай қаражаттың шығысы, барлығы(101-

ден 105-ке дейінгі жолдар сомасы), соның 

ішінде: 

100 

13 046 584 11 963 667 

дивиденд төлеу 103 446 584 963 667 

өзге шығулар 105 12 600 000 11 000 000 

3. Қаржылық қызметтен түскен таза ақшалай 

қаражат (090-жол - 100-жол) 

110 

541 278 -466 757 

4. Валюта бағамының теңгеге әсері 120 24 154 152 481 

5. Ақша қаражаттары мен олардың 

баламаларының баланстық құнының өзгеруінің 

әсері 

130 

    

6. Ақшалай қаражаттың ұлғаюы +/- азаюы 

(030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-

жол +/- 130-жол) 

140 

3 803 962 3 706 106 

7. Есепті кезеңнің басына ақшалай 

қаражаттың және олардың баламалары 

150 
16 221 044 12 514 938 

8. Есепті кезеңнің соңына ақшалай 

қаражаттың және олардың баламалары 

160 
20 025 006 16 221 044 

 

Басқарма төрағасы     __________________  М.К. Жуйриктаев 
                                                             қолы                     

 

Бас бухгалтер               __________________  Г.Д. Галинская 
        қолы    
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Ұйымның атауы: «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ 

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін  

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп 

       

                   мың теңге 

Компоненттер атауы 
Жол 

коды 

Барлық капитал Барлық 

капитал 

Жарғылық 

(акционе

рлік) 

капитал 

Басқа 

барлығы 

кірістің 

құрамдас 

бөліктері 

Бөлінбеген 

пайда 

Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына 

сальдо 

010 47 035 

667 
239 216 

(2 224 

028) 
45 050 855 

Есепке алу саясатындағы 

өзгерістер 

011 
      0 

Қайта есептелген сальдо 

(010-жол +/- 011-жол) 

100 47 035 

667 
239 216 

(2 224 

028) 
45 050 855 

Жалпы барлығы кіріс, барлығы 

(210-жол + 220-жол): 

200 
0 0 637 977 

637 977 

Жылдағы пайда (залал)  210     637 977 637 977 

Басқа барлығы кіріс, барлығы 

(221-229-жолдар сомасы):,соның 

ішінде: 

220 

0 0 0 0 

Меншік иелерімен операциялар, 

барлығы (310-нан 318-ге дейінгі 

жолдар сомасы): соның ішінде: 

300 

0 0 (963 667) 
(963 

 667) 

Дивиденд төлеу 315     (963 667) (963 667) 

Өзге операциялар 319   (34 272) 41 022 6 750 

Есептік жылдың 1 қаңтарына 

сальдо (100-жол + 200-жол + 

300-жол + 319-жол) 

400 
47 035 

667 
204 944 

(2 508 

696) 
44 731 915 

Есепке алу саясатындағы 

өзгерістер 

401 
     257 725 257 725 

Қайта есептелген сальдо 

(400-жол +/- 401-жол) 

500 47 035 

667 
204 944 

(2 250 

971) 
44 989 640 

Жалпы барлығы кіріс, барлығы 

(610-жол + 620-жол): 

600 
0 527 670 1 070 462 1 598 132 

Жылдағы пайда (залал) 610 
    1 070 462 1 070 462 

Басқа барлығы кіріс, барлығы 

(621-629-жолдар сомасы):, соның 

ішінде: 

620 

0 527 670 0 527 670 

негізгі құралдарды және 

материалдық емес активтерді 

қайта бағалау (салық әсерін 

шегергенде) 

623 

  527 670   527 670 

Меншік иелерімен операциялар, 

барлығы (710-нан 718-ге дейінгі 

жолдар сомасы): 

700 

0  (446 584) (466 584) 

соның ішінде:         0 

Дивиденд төлеу 715 
    (446 584) (446 584) 

Өзге операциялар 719 
  (11 057) (3 873) (14 930) 

Есептік жылдың 1 қаңтарына 

сальдо (500-жол + 600-жол + 

700-жол + 719-жол) 

800 
47 035 

667 
721 557 

(1 630 

966) 
46 126 258 

 

Басқарма төрағасы     __________________  М.К. Жуйриктаев 
                                                             қолы                     

 

Бас бухгалтер               __________________  Г.Д. Галинская 
        қолы    
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«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ  

2021 жылға арналған қаржылық есептілігіне  

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА. 

 

1. Жалпы ережелер 

 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 

Қазақстан Республикасында шаруашылық жүргізуші субъект ретінде 2004 жылғы 18 

наурызда тіркелген. Астана қаласының Әділет департаментімен заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу туралы № 15882-1901-АҚ куәлік берілді. Атауын өзгерту кезінде Қоғам 2011 жылғы 

23 ақпандағы № 15882-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік алды. 

 

Қоғам 100 пайыз мемлекеттің қатысуымен акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық 

нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның мемлекеттік және орыс тілінде өз атауы 

бар мөрі, мөртаңбалары, бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес банктік шоттары бар. 

Қоғам Нұр-Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасында 

салық төлеуші ретінде тіркелген. 2004 жылдың 01 қыркүйегінен бастап Қоғам ҚҚС төлеуші 

болып табылады. Қоғамның салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша тіркелген: 

•  Ақмола облысының Ақкөл ауданында 

•  Алматы облысы Іле ауданында 

•  Нұр-Сұлтан қаласының Сарыарқа ауданында 

•  Нұр-Сұлтан қаласының Байқоңыр ауданында 

•  Нұр-Сұлтан қаласының Алматы ауданында 

 

Тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болып табылады. 

Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Жекешелендіру 

және мемлекеттік мүлік комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып 

табылады. 

 

«Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі дамыту жөніндегі шаралар 

туралы» Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік 

акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасы Цифрлық 

даму, аэроғарыш өнеркәсібі инновациялар министрлігінің Аэроғарыш комитеті (Жалғыз 

акционер) жүзеге асырады. 

 

Қоғамның жоғарғы басқару органы жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Цифрлық 

даму, Аэроғарыш өнеркәсібі инновациялары министрлігінің Аэроғарыш комитеті болып 

табылады. 

Басқару органы – Директорлар кеңесі. 

Атқарушы орган – Басқарма. 

 

Қоғамның жарғылық капиталы республикалық бюджет қаражаты есебінен қалыптасқан, бір 

акцияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңгені құрайды. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша Қоғамның жарғылық капиталы 47 035 667 мың теңгені құрайды. 

 

Қоғам қызметінің орналасқан жері Қазақстан Республикасы болып табылады. Қоғамның 

заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Әліби 

Жангелдин көшесі, 34. 
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Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Акционерлік қоғам 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Жарғы және Қазақстан Республикасының өзге 

де нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ ішкі құжаттар негізінде жүзеге асырады. 

 

Жарғыға сәйкес Қоғам қызметінің негізгі бағыттары: 

 

1) ұлттық байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарын және ұшуларды жерүсті 

басқару кешенін пайдалану; 

2) ұлттық байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарының транспондерлерін 

ұсыну; 

3) жерсеріктік желілерді құру және олардың негізінде телекоммуникация қызметтерін 

ұйымдастыру (телепорттық қызметтер) үшін технологиялық инфрақұрылыммен 

қамтамасыз ету; 

4) ұлттық геостационарлық байланыс және хабар тарату спутниктерін және жерүсті 

ғарыш аппараттарын басқару кешендерін қоса алғанда, ғарыштық байланыс жүйелеріне 

техникалық шарттар мен техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу. 

5) халықаралық шарттар негізінде байланыс мәселелері бойынша халықаралық 

қызметті жүзеге асыруға қатысу; 

6) Кәсіпорын 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімге меншікті 

жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару саласында қызмет етеді. 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 желтоқсандағы № 795 қаулысына 

сәйкес Қоғам мынадай міндеттерді жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының 

ғарыштық байланыс жүйесінің ұлттық операторы болып айқындалды: 

- ғарыштық байланыс жүйесінің техникалық жұмысын қамтамасыз ету; 

- жеке және (немесе) заңды тұлғаларға ғарыш аппараттарының транспондерлерін беру 

бойынша қызметтерді көрсету 

 

Байланыс және хабар ғарыш аппараттарын пайдалану және олардың қызмет етуі үшін 

жерүсті инфрақұрылымды пайдалану мақсатында ҚР Ұлттық ғарыш агенттігімен Қоғамға 

2005 жылғы 28 мамырдағы № 0012891 лицензия берілді. Қоғамның атауының өзгеруіне 

байланысты осы қызмет түріне лицензия 2011 жылғы 18 сәуірде № 0012901 болып 

жаңартылды.  

 

2021 жылғы 31 желтоқсан жағдайына Қоғамның «Казсат» АҚ еншілес компаниясы бар. ҚР 

Үкіметінің 2012 жылғы 6 желтоқсандағы № 1557 қаулысымен Қоғам оған «Казсат» 

Басқарушы компания» АҚ қосумен қайта ұйымдастырылды. 2013 жылғы 20 наурыздағы 

Беру актісіне сәйкес (ҚР Қаржы министрлігінің Жекешелендіру және мемлекеттік мүлік 

комитетінің 20.03.2013ж. № 195 бұйрығы) Қоғамға «Казсат» Басқарушы компания» АҚ 

барлық мүлігі, кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық міндеттемелер 

бойынша құқықтары мен міндеттері өтті. 

  

Нұр-Сұлтан қ. Есіл ауданы бойынша Мемлекеттік кіріс басқармасының 09.01.2017ж. № 

5073369549889510 шешімімен «Казсат» АҚ бойынша 01.01.2017-31.12.2021жж. 

аралығындағы кезеңге салық есептілігін тапсыру уақытша тоқтатылды.  

 

Қоғамның басқа елдер мен қалаларда филиалдары мен өкілеттіктері жоқ, бірақ Алматы 

және Ақкөл қалаларында өз құрылымдық бөлімшелері бар.  

 

2021 жылғы 31 желтоқсан жағдайына кадр құрамының орташа жылдық саны 201 

қызметкерді құрады.  
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2. Есептілікті ұсыну негізі 

 

Бухгалтерлік есепке алу қағидаттарына сәйкестігі  

 

Қоғамның есепке алу саясаты Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 08 қазандағы №6/2020 

хаттамасымен бекітілген. Осы қаржылық есептілікті дайындау барысында қолданылған 

Есепке алу саясатының негізгі ережелері төменде келтірілген. Басқасы көзделмесе, бұл 

ережелер ұсынылған барлық есептік кезеңдерге біртіндеп қолданылды.  

 

Осы қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына жөніндегі Кеңеспен бекітілген Халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалды.  

 

Қаржылық есептіліктің нысаны Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 

28 маусымдағы № 404 «Қоғамдық мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарын қоспағанда) 

жариялауы үшін жылдық қаржылық есептілік нысандарының тізбесін бекіту туралы» 

Бұйрығымен бекітілген нысанға сәйкес келеді. 

 

Атқарымдық валюта 

 

Қазақстанның ұлттық валютасы қазақстандық теңге (бұдан әрі – «теңге») болып табылады. 

Қоғамның басшылығы теңгені оның функционалдық валютасы ретінде анықтады, өйткені 

теңге Қоғамның оқиғалары мен қызметінің экономикалық мәнін көрсетеді. Теңге – ХҚЕС 

сәйкес қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын валюта. 

Қоғамның қаржылық есептілігіндегі баптардың барлық сомалары оларға ескертусіз мың 

теңгемен көрсетілген. 

 

 

Қызметтің үздіксіздігі принципі  

 

Қосымша қаржылық есептiлiк қызметтiң үздiксiздiгi қағидатының негiзiнде дайындалды, 

соған сәйкес активтердi сату және мiндеттемелердi реттеу жақын болашақта қалыпты 

қызмет барысында жүзеге асырылады. 

Қоса беріліп отырған қаржылық есептілікте Қоғам үздіксіздік қағидаты негізінде өз 

қызметін жалғастыра алмаған жағдайда қажетті түзетулер жоқ. 

 

 

Есептеу қағидаты 

 

Қоса беріліп отырған қаржылық есептілік есептеу әдісі бойынша дайындалды. Есептеу 

қағидаты шаруашылық операциялардың нәтижелерін, сондай-ақ Қоғамның шаруашылық 

қызметінің нәтижесі болып табылмайтын, бірақ қаржылық жағдайға әсер ететін оқиғаларды 

олардың аяқталғаннан кейін төлем мерзіміне қарамастан тану арқылы қамтамасыз етіледі. 

Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепке алуда көрсетіледі және олар жататын 

кезеңдердің қаржылық есептілігіне қосылмайды. 

 

Кәсіби пайымдауларды, есеп айырысу бағаларын және болжамдарды қолдану 

 

Басшылық осы қаржылық есептілікті ХҚЕС сәйкес дайындау кезінде активтер мен 

міндеттемелерді ұсынуға және шартты активтер мен міндеттемелерді ашуға қатысты 
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бірқатар бағалаулар мен жорамалдарды пайдаланады. Нақты нәтижелер осы бағалаулардан 

өзгеше болуы мүмкін. 

Төменде пайымдаулар мен бағалауларды қолданудың ең маңызды жағдайлары келтірілген: 

- қаржы құралдарының әділ құнын анықтау; 

- негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің пайдалы қызмет ету мерзімін анықтау; 

- кейінге қалдырылған табыс салығын есептеу. 

 

Қаржылық есептілік элементтерін тану 

 

Қоса беріліп отырған қаржылық есептілікке қаржылық есептіліктің элементтері болып 

табылатын барлық активатор, міндеттемелер, капитал, кірістер и шығыстар кіреді. 

Қаржылық есептіліктің бірнеше элементтерін бір бапқа біріктіру олардың Қоғам 

қызметіндегі ерекшеліктерін ескере отырып жүргізіледі. Ұқсас баптардың әрбір маңызды 

сыныбы қаржылық есептілікте бөлек көрсетіледі. Бір-біріне ұқсамайтын сипаттағы немесе 

мақсаттағы элементтер, егер олар маңызды болмаса, бөлек ұсынылады. 

 

 

3. Негізгі бухгалтерлік есепке алу қағидаттарына қысқаша шолу  

 

Төмендегі негізгі есепке алу саясатын Қоғам қаржылық есептілікті жасау кезінде дәйекті 

түрде қолданды. 

 

 

Негізгі құралдар  

 

 Негізгі құралдарды есепке алу мақсатында Қоғам негізгі құралдар объектілерін жіктейді: 

жер телімі, ғимараттар, құрылыстар, беру құрылғыларының құрылыстары қайта бағалау 

күнінен кейін танылған жинақталған тозу мен құнсызданудан болған залалдар шегерілген 

әділ құны бойынша бағаланады. Қайта бағалау Қоғам белгілеген, есептік кезеңнің аяғында 

әділ құнның көмегімен анықталатын теңгерімдік құндағы елеулі айырмашылыққа жол 

бермейтін мерзімде жүзеге асырылады. Қайта бағалаудан түскен үстеме басқа барлығы 

кірісте танылады және пайда немесе залал құрамында алдыңғы қайта бағалау нәтижесінде 

танылған сол активтерді қайта бағалаудан болған залалды қалпына келтіруді қоспағанда, 

капиталға енгізілген активтерді қайта бағалау резервінің ұлғаюына есепке алынады. Қайта 

бағалаудан туындаған залал, бұрын қайта бағалау кезінде танылған сол актив үшін оң қайта 

бағалауды азайтатын бөлігін қоспағанда, пайда немесе залал құрамында танылады. 

Активтің қайта бағаланған баланстық құнына негізделген амортизация сомасы мен активтің 

өзіндік құнына негізделген амортизация сомасы арасындағы айырмашылық активті 

пайдалану кезінде бөлінбеген пайдаға аударылады. Актив шығарылған кезде осы активке 

қатысты қайта бағалау резерві бөлінбеген пайдаға ауыстырылады. 

 

Есепке алу саясатына сәйкес, 2021 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғам 

мемлекеттік лицензиясы бар тәуелсіз сыртқы бағалаушыларды тарта отырып, 

жылжымайтын мүлікті (жер телімдерін, ғимараттарды, құрылыстарды және беру 

құрылғыларын) бағалау жүргізді. 

  

Машиналар мен жабдықтар, көлік құралдары мен өзге негiзгi құралдар жинақталған тозу 

мен құнсызданудан жинақталған залал шегерiлген бастапқы құны бойынша есепке 

алынады. 

 

Сатып алу кезінде негізгі құралдар активті жұмыс жағдайына келтіру және оны 

тағайындалған жерге жеткізу үшін қажетті шығындарды ескере отырып, сатып алу бағасы 
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бойынша есепке алынады. Кейінгі шығындар осы активпен байланысты болашақ 

экономикалық пайданың Қоғамға түсу ықтималдығы және осы активтің құнын сенімді 

түрде өлшеуге болатын жағдайда ғана активтің баланстық құнына қосылады немесе жеке 

актив ретінде танылады. Барлық басқа жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге 

жұмсалған шығыстар олар туындаған қаржылық кезеңдегі пайда немесе залал құрамында 

танылады. 

Негізгі құралдардың жеке объектілері әртүрлі пайдалы қызмет мерзімі бар негізгі құрамдас 

бөліктерден тұратын болса, олар негізгі құралдардың жекелеген объектілері ретінде есепке 

алынады. 

 

Амортизация жекелеген активтердің күтілетін пайдалы қызмет мерзімі бойынша біркелкі 

әдіспен есептеледі және пайда немесе залалда танылады. Активтің пайдалы қызмет ету 

мерзімі активтің Қоғам үшін күтілетін пайдалылығы негізінде анықталады. Қоғамның 

саясаты белгілі бір уақыт кезеңінен кейін немесе тиісті активте қамтылған болашақ 

экономикалық пайданың белгілі бір бөлігін тұтынғаннан кейін активтерді шығаруды 

қарастыруы мүмкін. Осылайша, активтің пайдалы қызмет ету мерзімі оның экономикалық 

қызмет ету мерзімінен қысқа болуы мүмкін. Активтің пайдалы қызмет ету мерзімін есептік 

бағалау Қоғамның ұқсас активтерге қатысты тәжірибесіне негізделген кәсіби пайымдаулар 

арқылы жасалады. Әр қаржы жылының соңында активтерді қабылдау, іске қосу және 

шығару жөніндегі комиссия активтердің пайдалы қызмет мерзімін қарайды. Қаржы 

жылының соңында Комиссия белгілеген активтерге қызмет көрсету мерзімі Басқарма 

төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

 

Негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзімі келесідей болды: 
 

№ р/с Активтің атауы Жылдар саны 

1 Ғимараттар, құрылыстар 10-нан 40-қа дейін 

2 Құрылыс  10-нан 40-қа дейін 

3 Беру құрылғылары 10,7-ден 40-қа дейін 

4 Машиналар және жабдық  3-тен 30-ға дейін 

5 Көлік құралдары 10-нан 15-ке дейін 

6 Өзге негізгі құралдар 5-тен 15-ке дейін 

 

Активтің амортизациясы ол пайдалануға қолжетімді болған айдан кейінгі айдың 1-күнінен, 

яғни оның орналасқан жері мен жай-күйі басшылықтың ниетіне сәйкес жұмыс істеуге 

мүмкіндік берген кезде басталады. Активтердің амортизациясын есептеу екі күннен ертерек 

тоқтатылады: сатуға арналған активтер құрамына беру күнінен немесе активті есептен 

шығару күнінен. Амортизация пайда мен залал туралы есепте көрсетіледі. 

 

Материалдық емес активтер  

 

Материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен құнсызданудан жинақталған 

залал шегерілген нақты шығындар бойынша есепке алынады. Амортизация осы активтердің 

болжамды пайдалы қызмет мерзімі бойынша біркелкі әдіспен есептеледі. Материалдық 

емес активтердің жою құны нөлге тең деп қабылданады. Қоғамның балансы амортизацияға 

жатпайтын, пайдалану мерзімі шектелмеген материалдық емес активтерді қамтиды. 

 

Бастапқы танудан кейін материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен 

құнсызданудан жинақталған залалдар шегерілген нақты құны бойынша есепке алынады. 
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Инвестициялық мүлік 

 

Қоғам инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілерін: жер, ғимараттар деп жіктейді. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті кейінгі есепке алу әділ құны бойынша жүргізіледі. 

 

 

Еншілес ұйымдарды есепке алу  

 

Еншілес ұйымдар - бұл бас компания бақылайтын кәсіпорындар. 

Егер Қоғам инвестиция нысанына қатысудан өзгермелі кіріспен байланысты тәуекелдерге 

ұшыраса немесе осындай кіріс алуға құқығы болса, сондай-ақ инвестициялық объектіге 

қатысты өз өкілеттіктерін жүзеге асыру арқылы табысқа әсер ету мүмкіндігі болған 

жағдайда Қоғамның инвестиция нысанына бақылауы болған кезде бақылаудың болуы 

болжанады.  

Еншілес ұйымдар Қоғам оларға бақылауды алған сәттен бастап бақылау тоқтатылған күнге 

дейін шоғырландырылады.  
Бірыңғай бақылаудағы кәсіпорындар арасындағы мәмлелерді біріктіруден басқа еншілес 

ұйымдарды сатып алу сияқты бизнесті біріктіру сатып алу әдісі бойынша есепке алынады. 

Сатып алу құны айырбастау күнінде берілген активтердің және туындаған немесе қабылданған 

міндеттемелердің әділ құны бойынша өлшенеді. Айырбастау күні, егер бизнесті біріктіру бір 

мәміледе орын алса, сатып алу күні және егер бизнесті біріктіру сатып алулар сериясы 

нәтижесінде кезең-кезеңімен орын алса, әрбір акция пакетін сатып алу күні болып табылады. 

Сатып алу құнының сатып алынған еншілес ұйымның таза сәйкестендірілетін активтерінің әділ 

құнынан асып кетуі гудвил ретінде көрсетіледі. Сатып алынатын сәйкестендірілетін 

активтердің, міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің таза әділ құнындағы сатып 

алушы үлесінің сатып алу құнынан асуы пайда болған кезде барлығы кіріс туралы есепте 

танылады. 

Еншілес ұйымдарды сатып алудағы гудвил қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 

есептің жеке бабы болып табылады. Гудвил, құнсызданудан жинақталған шығындар, егер бар 

болса, шегерілген нақты құны бойынша есепке алынады. 

Гудвилдің құнсыздану көрсеткіші кем дегенде жыл сайын, сондай-ақ құнсыздану белгілері 

болған кезде бағаланады. Гудвилл бөлінген қозғалысқа келтіретін бірлікке бөлінген кез келген 

процесті шығарудан түскен пайда немесе залал, әдетте шығарылатын процестің құнының 

шығудан кейін қалған қозғалысқа келтіретін бірліктің құнына қатынасымен анықталатын, 

шығарылатын процеске жататын гудвиллдің баланстық құнын ескереді. 

Сатып алынған сәйкестендірілетін активтер және бизнесті біріктіру кезінде сатып алынған 

міндеттемелер/шартты міндеттемелер бақыланбайтын үлестердің көлеміне қарамастан, 

олардың сатып алу күніндегі әділ құны бойынша бағаланады. 

 

Қорлар – Қорлар екі мәннің ең азы бойынша: өзіндік құны және ФИФО әдісі бойынша таза 

сатылу құны бойынша есепке алынады. Таза сатылу құны – сатуға кеткен шығындарды 

шегергендегі әдеттегі қызмет барысындағы болжамды сату бағасы. Тауарлы-материалдық 

қорлардың өзіндік құнына барлық сатып алу шығындары, өңдеу шығындары және оларды 

қазіргі орналасқан жері мен жағдайына келтіруге жұмсалған басқа да шығындар кіреді. 

Компания резервтердің қозғалысы (кіруі, шығарылуы) бойынша операцияларды баланстық 

шоттарда егжей-тегжейлі көрсетуді көздейтін резервтерді үздіксіз есепке алу жүйесін 

пайдаланады. 

  

Қаржы құралдары.  

 

Кәсіпорын қаржылық жағдай туралы есепте қаржылық активтер мен міндеттемелерді, ол 

құралдың шарттық талаптарының бөлігі болған кезде ғана таниды. Қаржылық активтер мен 

міндеттемелер мәміле өтелген күні танылады. 
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Қаржы активтері мен міндеттемелері бастапқыда пайда немесе залал арқылы әділ құны 

бойынша асыра бағаланбайтын, инвестициялар жағдайында арттырылған, мәміле бойынша 

тікелей байланысты шығындарды қосқанда әділ құны бойынша танылады. 

 

Қаржылық активтер  

 

Қаржылдық активтер келесі категорияларға жіктеледі: пайда немесе шығын арқылы әділ 

құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер, өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар, 

несиелер және дебиторлық берешек. 

Қоғамның қаржылық активтеріне ақша қаражаттары, сауда және басқа дебиторлық 

берешек, облигациялар жатады. 

 

Сауда және өзге дебиторлық берешек  

 

Сауда және басқа дебиторлық берешек белсенді нарықта бағаланбаған және пайда немесе 

шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын немесе сату үшін қолда бар ретінде 

жіктелмейтін, тіркелген немесе өлшенетін төлемдері бар туынды емес қаржы құралдары 

болып табылады. Қысқа мерзімді қарызға қатысты ақша ағындары дисконтталмайды, 

өйткені дисконттау әсері маңызды емес. 

 

Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары 

 

Ақшалай қаражаттарға банк шоттарындағы ақшалай қаражаттар жатады. Ақшалай 

қаражаттардың баламалары – бұл ақша қаражатының белгілі сомасына оңай 

айырбасталатын және олардың құнының өзгеру тәуекелі шамалы болатын қысқа мерзімді, 

жоғары өтімді инвестициялар. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын пайдалану 

шектелген жағдайда, бұл шектеулер сәйкесінше қаржылық есептілікке ескертулерде 

ашылады. 

 

Қаржылық активті тануды тоқтату 

 

Қоғам ақша ағындарын алуға шарттық құқықтардың мерзімі аяқталғанда немесе қаржы 

активін және активті иеленудің барлық маңызды тәуекелдері мен сыйақыларын басқа 

компанияға бергенде ғана қаржылық активті тануды тоқтатады. 

 

Қаржы активінің құнсыздануы 

 

Әрбір баланс құру күні жағдайына Қоғам актив құнының ықтимал төмендеуін 

(құнсыздануын) көрсететін кез келген белгілердің болуын бағалайды. 

Қаржы активі немесе қаржы активтерінің тобы құнсызданудың объективті дәлелі қаржы 

активінің немесе қаржы активтері тобының күтілетін болашақ ақша ағындарына сенімді 

әсер еткен активті бастапқы танығаннан кейін орын алған бір немесе бірнеше оқиғалардың 

(«шығын оқиғасы») нәтижесінде болған кезде ғана құнсызданған болып саналады. Қаржы 

активінің немесе қаржы активтері тобының құнсыздануының объективті белгілеріне актив 

иесіне келесі залал оқиғалары туралы белгілі болған ақпарат жатады: эмитент (борышкер) 

елеулі қаржылық қиындықтарды бастан өткерсе, шарт талаптарын бұзса, мысалы, пайызын 

немесе негізгі борыш сомасын төлеуден бас тарту немесе одан ауытқу, қарыз алушының 

банкроттық немесе қаржылық қайта құрылу ықтималдығы болса, несие берушінің қарыз 

алушының қаржылық қиындықтарына байланысты, несие беруші басқа кез келген 

жағдайда бермейтін,  экономикалық немесе заңдық себептер бойынша жеңілдетілген 

шарттарды ұсынуы. Дәлелдемелер сондай-ақ қаржылық құрал бойынша күтілетін болашақ 

ақша ағындарының өлшенетін азаюы бар екенін көрсететін бақыланатын деректерді 
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қамтиды, мысалы, төлемдер бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартумен белгілі бір 

байланыстағы мерзімі өткен берешек немесе ұлттық немесе жергілікті экономикалық 

жағдайлардағы өзгерістер жатады. 

 

Қаржылық міндеттемелер 

 

Қаржылық міндеттемелер пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын 

қаржылық міндеттемелер, немесе өзге қаржылық міндеттемелер (несиелер мен қарыздар) 

деп жіктеледі. Қоғамның бастапқы тану кезінде пайда немесе залал арқылы әділ құны 

бойынша қайта бағаланатын ретінде анықталған қаржылық міндеттемелері жоқ.  

 

Қаржылық міндеттемелерді тануды тоқтату 

 

Егер міндеттеме өтелсе, жойылса немесе мерзімі өтіп кетсе, қаржылық міндеттемені тану 

тоқтатылады. 

Егер бұрыннан бар қаржылық міндеттеме бір несие берушінің басқасымен айтарлықтай 

басқа шарттармен ауыстырылса немесе бар міндеттеменің шарттары елеулі түрде 

өзгертілсе, мұндай ауыстыру немесе өзгертулер бастапқы міндеттемені танудың 

тоқтатылуы және жаңа қаржылық міндеттемені танудың басталуы ретінде қарастырылады, 

ал олардың баланстық құнындағы айырмашылық пайда мен залал туралы есепте танылады. 

 

Кредиторлық берешек және өзге міндеттемелер  

 

Кредиторлық берешек және басқа да міндеттемелер алынған тауарлар немесе қызметтер 

үшін болашақта төленуі тиіс соманың әділ құны болып табылатын бастапқы құн бойынша 

есепке алынады. 

 

Бастапқы мойындаудан кейін қаржылық міндеттемелер мен несиелік берешек тиімді 

пайыздық мөлшерлеме әдісін немесе қайта қаржыландыру ставкасы әдісін пайдалана 

отырып, амортизацияланған құн бойынша бағаланады. Кірістер мен шығыстар тану 

тоқтатылған кезде, сондай-ақ ставкаларды пайдалана отырып, амортизациялық аударымдар 

есептелген кезде барлығы кіріс туралы есепте көрсетіледі. 

 

Қаржы құралдарын өзара есепке алу  

 

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер өзара есепке алуға жатады, ал нетто-

сома қаржылық жағдай туралы есепте танылған сомаларды өзара есепке алудың заңды 

құқығы және таза негізде есеп айырысу, активтерді сату және бір мезгілде міндеттемені 

өтеу ниеті болған кезде көрсетіледі. 

 

Резервтер 

 

Резервтер Қоғамның өткен оқиғалардан туындайтын ағымдағы міндеттемелері болған кезде 

танылады, оларды өтеу экономикалық пайданы қамтитын ресурстардың кетуін талап етуі 

мүмкін және мұндай міндеттемелердің сомасын орынды дәлдікпен бағалауға болады. 

Резерв ретінде танылған сома міндеттемемен байланысты тәуекелдер мен белгісіздіктерді 

ескере отырып, теңгерім күніне ағымдағы міндеттемені өтеу үшін қажетті ең жақсы өтеу 

бағасы болып табылады. 

 

Корпоративтік табыс салығы 
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Корпоративтік табыс салығы (бұдан әрі – табыс салығы) Қазақстан Республикасының 

салық заңнамасының талаптарына сәйкес есептеледі. Кейінге қалдырылған салық, егер бар 

болса, қаржылық есептілік және табыс салығы мақсатында әртүрлі кезеңдерде есепке 

алынған баптар бойынша баланстық әдісті пайдалана отырып, талапты жүзеге асыру немесе 

міндеттемені өтеу кезеңіне қолданылуы күтілетін салық ставкалары бойынша көрсетіледі. 

Уақытша айырмашылықтардан туындайтын кейінге қалдырылған салық міндеттемелері, 

егер бар болса, толық көлемде есептеледі. Кейінге қалдырылған салық талаптары (активтер) 

осындай талаптардың жүзеге асырылатынына негізді кепілдік болған жағдайда танылады. 

Кейінге қалдырылған актив Қоғамның қаржылық есептілігінде танылмайды. 

 

 

Табысты тану 

 

Егер сенімді түрде өлшенетін активтің ұлғаюымен немесе міндеттеменің азаюымен 

байланысты болашақ экономикалық пайданың ұлғаюы болса, кірістер пайда мен залал 

туралы есепте танылады. Сатудан түскен кіріс қосылған құн салығын шегерумен танылады. 

 

Шетелдік валютадағы операциялар 

 

Шетел валютасындағы операциялар ҚР Ұлттық банкінің операция жасалған күнгі бағамы 

бойынша тиісті функционалдық валютаға ауыстырылып есептеледі. Шетелдік валютада 

көрсетілген барлық ақша активтері мен пассивтері есепті күнгі тиісті валюта бағамы 

бойынша теңгеге ауыстырылып есептеледі. Әртүрлі айырбастау бағамдарын қолданудан 

түскен валюталық кірістер мен шығындар пайда мен залал туралы есепте қосылады. 

Тарихи құн бойынша бағаланатын монетарлық емес баптар бастапқы мәмілелер жасалған 

күнгі бағамдар бойынша шетел валютасында ауыстырылып есептеледі. Шетел 

валютасында әділ құны бойынша бағаланатын монетарлық емес баптар әділ құн анықталған 

күнгі бағамдар бойынша ауыстырылып есептеледі. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми (нарықтық) валюта бағамы. 

Ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты ресми бағамы сауда-саттық өткізілген күннен 

кейінгі келесі жұмыс күні белгіленеді және Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 15.30-

дағы жағдай бойынша қор биржасында қалыптасқан теңгенің АҚШ долларына қатысты 

орташа сараланған биржалық бағам ретінде есептеледі. 

 

Теңгенің басқа валюталарға айырбастау бағамы Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 16-00-

де қалыптасқан кросс-бағамдар арқылы есептеледі. 

 

Валюта 2021 

жылғы 31 

желтоқсан, 

теңге 

2021 

жылға 

орташа 

алғанда,  

  теңге 

2020 

жылғы 31 

желтоқсан, 

теңге 

2020 

жылға 

орташа 

алғанда,  

  теңге 

2019 

жылғы 31 

желтоқсан, 

теңге 

2019 

жылға 

орташа 

алғанда,  

  теңге 

АҚШ доллары 431,67 426,03 420,71 412,95 381,18 382,75 

Ресей рублі 5,77 5,79 5,65 5,73 6,17 5,92 

Кезеңдегі орташа айырбас бағамының ресми көзіне сілтеме 

https://nationalbank.kz/ru/news/oficialnye-kursy 

  

Монеталық баптар бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек ай сайын айдың 1-

күніне, сондай-ақ түпкілікті есеп айырысу күніне қайта есептеледі. 

Шетелдік валютадағы қаражат қалдығы Ұлттық банк белгілеген валютаның нарықтық 

бағамы бойынша қайта есептеледі. ҚР тыс жерлерде күн сайынғы үстемеақыларды есептеу 

Қоғамның Есеп саясатына сәйкес төлем жасалған күнгі валюта бағамын пайдалана отырып 

жүзеге асырылады.  
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Шетелдік валютаны қайта есептеуден түскен кірістер мен шығыстар оң және теріс 

бағамдық айырма ретінде есепке алынады және жылдық қаржылық есептілікті жасау 

кезінде пайда мен залал туралы есепте көрсетіледі. Қоғамның қаржылық есептілігінде 

бағамдық айырмадан түскен кірістер мен шығыстар таза есепте көрсетіледі. 

Шетел валютасын сатып алу-сату нәтижесінде пайда болатын сома айырмашылығы басқа 

кірістер мен шығыстар ретінде есепке алынады және пайда мен залал туралы есепте 

көрсетіледі. 

 

 

Зейнетақылық міндеттемелер  

 

Жұмыс берушінің қызметкерлерге төленетін ағымдағы төлемдерінің 10 пайызы 

мөлшерінде ағымдағы жарналарын есептеуді көздейтін ҚР мемлекеттік зейнетақы жүйесіне 

қатысуды қоспағанда, Қоғамда қосымша зейнетақылық қамтамасыз ету схемалары жоқ. 

Мұндай шығыстар қызметкерлерге берілетін сыйақыларға қатысты кезеңде танылады. 

 

Байланысты тараптардың операциялары 
  

Осы қаржылық есептілікті дайындау кезінде келесі тараптар байланысты тараптар ретінде 

қарастырылды. 

Тарап байланысты болып саналады, егер ол: 

1) бірлескен бақылауға жататын экономикалық қызметті жүзеге асыратын тарап; 

2) бір немесе бірнеше делдал арқылы тікелей немесе жанама түрде байланысты: 

(а) есеп беретін ұйымды бақылайтын немесе 

(б) есеп беретін ұйымдар (мысалы, компаниялар тобы) бақылайтын немесе 

(в) есеп беруші компания қауымдастырылған болып табылатын инвестор немесе 

(г) есеп беруші ұйымға бірлескен бақылауды жүзеге асыратын тарап. 

3) есеп беруші компанияның қауымдастырылған компаниясы; 

4) қызметті жоспарлауға, басқаруға және бақылауға жауапты негізгі басқарушы персонал; 

5) тікелей немесе жанама бақыланатын, бірлесіп бақыланатын немесе елеулі ықпалда 

болатын немесе дауыс беру құқығының елеулі үлесіне 4-тармақшада көрсетілген жеке 

тұлғалар тікелей немесе жанама түрде иелік ететін тарап; 

6) есеп беруші тұлғаның немесе оның бас ұйымының жоғары басшылығының мүшесі болып 

табылатын тарап болса.  

Әрбір ықтимал байланысты тараптарды қарастырған кезде олардың құқықтық жағына ғана 

емес, қатынастардың мазмұнына ерекше назар аударылады. 

 

Қоғам үшін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, аэроғарыш өнеркәсібі инновациялар 

министрлігінің Аэроғарыш комитеті және «KazSat» АҚ негізгі байланысты тараптардың 

бірі болып табылады. 

 

  

4. Бухгалтерлік теңгерімдегі ескертпелер  

 

4.1 Ақашалай қаражаттар (Бухгалтерлік теңгерімнің 010 жолы)  

 

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және 2020 

жылдың аяғындағы келесі элементтерді құрады: 
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Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша  

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша  

 (мың теңге) 

Ағымдағы банктік шоттардағы ақшалай 

қаражаттар, теңгемен, с.і.: 

20 025 006  

13 590 222 

   қолдануға шектеулі ақшалай қаражаттар*   

Ағымдағы банктік шоттардағы ақшалай 

қаражаттар, валютада (USD) 

  

1 622 822 

Депозиттік шоттарда есептелетін ақшалай 

қаражаттар 

 1 008 000 

Теңгерім жолы бойынша барлығы 010 20 025 006 16 221 044 

Банктегі ақша қаражатының баланстық құны олардың әділ құнын негізді түрде көрсетеді. 

 

 

4.2 Өзге қысқа мерзімді қаржылық активтер (Бухгалтерлік теңгерімнің 015 жолы) 

 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша  

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша  

 (мың теңге) 

Салымдар бойынша алынатын қысқа мерзімді 

сыйақылар 

  

6 300 

Облигациялар бойынша алынатын қысқа мерзімді 

сыйақылар 

103  

103 

Теңгерім жолы бойынша барлығы 015 103 6 403 

 Облигациялар бойынша қысқа мерзімді сыйақы TSBNb33 корпоративтік облигациясының 

акциялар шығарылымының проспектісі негізінде шығарылым проспектісінде көрсетілген 

мөлшерлемелер бойынша есептеледі. 

 

2021 жылға Контрагент банктің сыйақы алу жөніндегі міндеттемесі 15.10.2021ж. жағдай 

бойынша орындалды. 16.10.2021-31.12.2021 жылдар кезеңінде 103,0 мың теңге дебиторлық 

берешек қалыптасты. 

 

4.3 Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек                      

      (Бухгалтерлік теңгерімнің 016 жолы) 

 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек 

мынадай түрде көрсетілген. 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша  

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша  

 (мың теңге) 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 

қысқа мерзімді берешегі* 

 

729 466 

 

757 272  

Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық 

берешегі** 

 

615 

 

293 

Қызметкерлерге берілген ұзақ мерзімді несиенің 

ағымдағы бөлігі (көрсетілген құн) 

 

13 937 

 

5 836 

Еншілес компанияның дивидендтері бойынша 

берешек 

 8 

Өзге берешек***  2 520 

Күмәнді қарыздар бойынша резерв**** 0 (2 506) 

Теңгерім жолы бойынша барлығы 016 744 018 763 423 
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Қоғамдағы өтеу мерзімі есепті күннен бастап 12 айдан аз болатын сауда дебиторлық 

берешегі қысқа мерзімді болып жіктеледі, бірақ баланстың 016 жолында көрсетіледі. 

 

 

* Шоттар бойынша алуға жататын дебиторлық берешектердің ең маңыздылары келесі 

кестеде көрсетілген:  

Дебиторлардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

«ASTEL» (Астел) АҚ 166 220 166 012 

 «TELSERVICE LTD» ЖШС 58 890 130 288  

Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал АҚ 

«Казахтелеком» 

74 152 74 361 

«Казтелерадио» АҚ 161 053 167 561 

 «AsiaNETCOM» ЖШС 46 679 45 875 

 «Национальные информационные технологии» АҚ 34 749 34 749 

 «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» АҚ 78 957 68 026 

 «Кар-тел» АҚ 85 760 66 864 

 «Тел-сервис ЛТД» АҚ 17 780  

Өзге 5 226 3 536 

Барлығы  729 466 757 272 

 

** Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі бойынша ақпарат келесі кестеде 

ашылып жазылған:     

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің 

берешектері 

0 5 

Қызметкерлердің жалақы бойынша берешектері  13 13 

Қызметкерлердің пәтер жалдау бойынша 

берешектері  

218 269 

Өзге берешектер 384 6 

Барлығы  615 293 

 

 

 

*** Өзге дебиторлық берешек туралы ақпарат келесі кестеде ашылып жазылған:     

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

Наразылықтар бойынша берешек, с.і.:  2 506 

        «Silk Road Telecom» ЖШС  2 502 

        Өзге  4 

Өзге берешек  14 

         «Кселл» АҚ  14 

        «AsiaNETCOM» ЖШС   

        «Казтелерадио» АҚ   

Барлығы  0 2 520 

 

**** Қоғам қысқа мерзімді басқа берешекті, сондай-ақ күмәнді қарыздар бойынша 

құрылған резервті ұзақ мерзімді бөлікке жіктеді.  
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Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. бойынша 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. бойынша 

(мың теңге) 

 «Silk Road Telecom» ЖШС  (2 502) 

Өзге  (4) 

Барлығы  (2 506) 

 

4.4 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (Бухгалтерлік теңгерімнің 

017 жолы) 

 

Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

келесі кестеде берілген. 

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

Жалдау бойынша берешек 9 303 270 

017 теңгерім жолы бойынша барлығы  9 303 270 

 

4.5 Ағымдағы табыс салығы (Бухгалтерлік теңгерімнің 019 жолы) 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

бойынша 

(мың теңге) 

Корпоративтік табыс салығы 100 752 84 752 

019 теңгерім жолы бойынша барлығы  100 752 84 752 

 

Корпоративтік табыс салығы бойынша актив аванстық төлемдерді артық төлеу есебінен 

қалыптасты. 

 

4.6 Қорлар (Бухгалтерлік теңгерімнің 020 жолы) 

 

 Корлар 31 желтоқсандағы жағдай бойынша төмендегідей берілген: 

Баптардың атауы 
На 31.12 2020г. 

(мың теңге) 
Түсуі Шығуы 

31.12.2021 ж. 

бойынша 

 (мың теңге) 

Отын 8 014 10 378 8 473 9 919 

Қосалқы бөлшектер 13 162 5 635 4 827 13 970 

Өзге материалдар 61 901 64 662 27 993 98 570 

Қорлар барлығы  83 077 80 675 41 293 122 459 

Қорларды есептен 

шығару бойынша резерв  
(49 120) (13 503) (5 643) (56 980) 

020 жол бойынша 

барлығы  
33 957   65 479 

 

«Қорлар» 2 ХҚЕС-ына сәйкес 13 503 мың теңге сомасында қорлардың құнсыздануына 

резерв есептелді. 2021 жылы бұрын құрылған Қорлар резервінен 5 643 мың теңге есептен 

шығарылды. Резервтік шоттың қайта есептелген қалдығы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша 56 980 мың теңгені құрады. Қорлар теңгерімнің 020 жолында құнсыздану резервін 

шегергенде көрсетіледі. 

 

 

4.7 Өзге қысқа мерзімді активтер (Бухгалтерлік теңгерімнің 022-жолы) 

 

Өзге қысқа мерзімді активтер мынадай түрде ұсынылды. 
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Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Берілген қысқа мерзімді аванстар* 307 446 605 

Болашақ кезеңдердің шығыстары** 807 290 292 346 

Басқа да салықтар және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер*** 

13 073 11 027 

022 теңгерім жолы бойынша барлығы 1 127 809 303 978 

 

* Берілген аванстар бойынша неғұрлым маңызды дебиторлар келесі кестеде қосымша 

ашылып жазылды: 

Дебиторлардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Байланыс саласындағы өңірлік достастық 913  

«Қазпошта» АҚ Нұр-Сұлтан филиалы 354 235 

 «ҚазАвтоЖол» АҚ 112 126 

Хруничев МҒҒӨО ФМБК 305 832  

Өзгелер 235 244 

Барлығы  307 446 605 

 

** Болашақ кезеңдер шығыстарының неғұрлым елеулі сомалары келесі кестеде қосымша 

ашылып жазылды:  

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Жерсеріктік байланыс жүйесін сақтандыру  799 131 283 967 

Қызметкерлерді ерікті медициналық сақтандыру 4 760 3 854 

Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан ерікті 

сақтандыру 

 

437 

 

846 

Автосақтандыру 181 203 

Ақпараттық бағдарламаларға техникалық қызмет 

көрсету 

364 267 

Лицензияларды пайдалану 922  

Сервитут шарттары бойынша шығыстар 18 2 390 

Өзгелер 1 477 819 

Барлығы  807 290 292 346 

 

*** Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің неғұрлым елеулі сомалары келесі 

кестеде қосымша ашылып жазылды:  

 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Жеке табыс салығы 3 676 1 712 

Әлеуметтік салық 3 535 2 525 

Мүлік салығы 4 272 3 151 

Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж  2 649 

Жерге салық 
16 68 

Қосымша құн салығы 626 626 

Өзгелер 948 296 

Барлығы  13 073 11 027 
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4.8 Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар) 

(Бухгалтерлік теңгерімнің 101-жолы) 

 

Төменде 2021 жылы сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің болуы және қозғалысы 

туралы ақпарат берілген: 

 

Атауы 

01.01.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

Кіріс, мың 

тенге 

Шығыс, 

мың 

тенге 

31.12.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

Алматы облысының жер 

учаскесі, аумағы 1,2676 га 

8 287 9 143  17 430 

Екі бөлмелі пәтір (3 бірлік), 

жалпы аумағы 224,3 м2, 

мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., 

Туркiстан к-сі, 10-үй 

76 975  76 975  

"Тайга СТ 500Д" қарда 

жүргіші,  мем.№ Z 003 ACD 

5  5  

Автомобиль Skoda Superb B6 

Elegance   гос № 304СВ01  

1 700  1700  

Орын-жай (тұрғын емес) № 

2, Нұр-Сұлтан қ, Сарыарқа 

ауданы, Республика даңғ 

 25 000  25 000 

Жер үлесі  НП № 2,  0,0007 га  228  228 

Барлығы 86 967 34 371 78 680 42 658 

 

2021 жылы сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің түсімі бойынша сома 9 143 мың 

теңгені құрады және Қоғамның есепке алу саясатына сәйкес 31.12.2021 ж. жағдай бойынша 

активтерді қайта бағалау нәтижесінде қалыптасты. 

 

2021 жылы сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің шығуы бойынша сома мүлікті сату 

нәтижесінде қалыптасты және 78 680 мың теңгені құрады, оның ішінде: 

- жалпы ауданы 224,3 м2 тұрғын үй мүлкін сату нәтижесінде 76 975 мың теңге (3 бірлік);  

- «Тайга СТ 500Д» снегоходын өткізу нәтижесінде 5 мың теңге;  

- Skoda Superb B6 автомобилін сату нәтижесінде 1 700 мың теңге. 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін 25 228,0 мың теңге мөлшерінде сатуға 

арналған активтер санатына ауыстыру: 

- 25 000-тұрғын емес үй-жай; 

-228-жер үлесі. 

-228- земельная доля. 

 

4.9 Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы 

активтері (Бухгалтерлік теңгерімнің 112-жолы) 

 

Дебиторлардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

"Цеснабанк" АҚ корпоративтік облигациялары (ЖСН 

KZР01Y10F951) 

171 353 160 240 
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Барлығы  171 353 160 240 

 

Әділ (келтірілген) құнды есептеу кезінде тану сәтіндегі қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 

қолданылды. Купондық облигацияның номиналды құны 486 907 дана көлемінде 1000 

теңгені құрады, купондық мөлшерлемесі 0,1%. 

 

4.10 Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері (Бухгалтерлік теңгерімнің 116-жолы) 

 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Еншілес кәсіпорынға инвестициялар  108 829 

116 теңгерім жолы бойынша барлығы  108 829 

 

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамын оған «Қазсат 

Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамын қосу жолымен қайта ұйымдастыру туралы 

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 06.12.2012 ж. №1557 қаулысын орындау мақсатында 

2013 жылғы 20 наурыздағы табыстау актісіне сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 20.03.2013 ж. № 195 

бұйрығына сәйкес «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамына 

«Қазсат Басқарушы компаниясы» АҚ-ның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне 

қатысты барлық міндеттемелер бойынша барлық мүлік, құқықтар мен міндеттер берілді. 

Құқықтық мұрагерлікке сәйкес «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ-ға 

«Қазсат» АҚ-ның акцияларының 100% құқығы берілді. 

Қызметтің болмауына байланысты «Қазсат» АҚ-ның 01.01.2017 жылдан бастап 31.12.2021 

жылға дейін салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. 

Қоғам еншілес компанияны сатуды емес, таратуды жоспарлап отырғанын ескере отырып, 

ХҚЕС (IFRS) 5.4.4-тармағына сәйкес 9 «Қаржы құралдары» егер ұйымда қаржы активін 

толық көлемде немесе оның бір бөлігін өтеуге қатысты негізделген күтулер болмаса, ұйым 

қаржы активінің жалпы теңгерімдік құнын тікелей азайтуға тиіс. Есептен шығару - тануды 

тоқтатуға әкелетін оқиға. 

 

4.11 Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек (Бухгалтерлік теңгерімнің 

117-жолы) 

тыс. тенге 

Атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Еншілес компаниялардың 

дивидендтері бойынша берешек 

8  

Қызметкерлерге ұзақ мерзімді 

қарыздар* 

53 431 67 489 

Шағымдар бойынша ұзақ мерзімді 

активтер 

2 517 18 

Өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық 

берешек** 

1 597 461 1 625 721 

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 

бойынша резервтер 

(1 599 978) (1 625 739) 

Барлығы   53 439 67 489 

* Төлемдермен бірдей және өтеу мерзімі 15 жылға дейінгі ұзақ мерзімді қарыздар 

келтірілген құн бойынша қаржылық есептілікте көрсетілген. Есеп қайта қаржыландырудың 

9,25% мөлшерлемесін қолданыла отырып жүргізілді. 

 

Өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешек ** 
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Атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

 «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 35 967 56 679 

«Банк Астаны» акционерлік қоғамы 1 028 224 1 028 224 

 «Казинвестбанк» АҚ 533 270 540 818 

Барлығы   1 597 461 1 625 721 

 

Ақша (кепілзат) кепілі туралы 29.06.2017 жылғы №2090.279-17дз Шартқа сәйкес «Альфа-

Банк» ЕБ АҚ тарату рәсімінен өтіп жатқан «Қазинвестбанк»" АҚ өзіне қабылдаған 

міндеттемелері бойынша ақша қаражатын босатуға міндеттенеді. 2021 жылы босатылған 

ақша сомасы 20 712 мың теңгені құрады. 

09.01.2019 жылы заңды күшіне енген Алматы қаласы Мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 26.11.2018 жылғы шешімімен «Астана Банкі» АҚ қатысты тарату 

өндірісі қозғалды, ағымдағы банктік шоттағы ақша қаражаты дебиторлық берешекке 

жіктелді. 

«Қазинвестбанк» АҚ берешегі, бұл берешек 24.01.2018 жылы заңды күшіне енген, 

қызметінің тоқтатылуына байланысты «Қазинвестбанк» АҚ-ны мәжбүрлеп тарату туралы 

Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 18.08.2018 

жылғы №7527-17-00-2/7650 шешімі негізінде қалыптасты. Тарату рәсімдерін жүргізуге 

байланысты 2021 жылы тарату комиссиясынан түскен қаражат сомасы 7 548 мың теңгені 

құрады. 

 

Шағымдар бойынша ұзақ мерзімді активтер орындалмаған, бірақ заңды күшіне енген сот 

шешімдері бойынша пайда болды және өтелуі тиіс. 

 

4.12 Инвестициялық мүлік. (Бухгалтерлік теңгерімнің 120-жолы) 

 

Қоғамның инвестициялық жылжымайтын мүлкін есепке алу бастапқы танылғаннан кейін 

әділ құн бойынша есепке алу моделіне сәйкес есепке алу саясатына сәйкес жүргізіледі. 

 

Инвестициялық мүліктің теңгерімдік құны 

 

№ 

р/с 
Атауы 

01.01.2021ж. 

теңгерімдік құны, 

мың теңге 

01.01.2021 ж. 

теңгерімдік құны, мың 

теңге. Салыстырмалы 

ақпарат 

31.12.2021 ж. 

теңгерімдік құны, мың 

теңге 

 

1 

Инвестициялық 

жылжымайтын 

мүлік 4 563 837 4 821 562 4 629 375 

 

2021 жылы инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша түсімдер жүргізілген жоқ.  

Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін 25 228,0 мың теңге мөлшерінде сатуға 

арналған активтер санатына ауыстыру арқылы инвестициялық мүліктің шығуы: 

- - 25 000- № 2 тұрғын емес үй-жай, Нұрсұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Республика 

даңғылы; 

- 228-тұрғын емес үй-жайдың жер үлесі № 2, көлемі 0,0007 га. 

 

Есепке алу саясатына сәйкес инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша 2021 жылғы 

теңгерімдік құнның өзгеруі инвестициялық мүліктің әділ құнын айқындау бойынша 

31.12.2021 ж. жағдай бойынша активтерге жүргізілген қайта бағалау есебінен болды. 

 

Халықаралық қаржылық есептілік стандартының (IAS) 31-тармағына сәйкес 40 

«Инвестициялық Жылжымайтын мүлік», ХҚЕС 8 (IAS) «Есепке алу саясаты, бухгалтерлік 
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бағалардағы өзгерістер және қателер» ұйымның өз бастамасы бойынша есепке алу саясатын 

өзгерту, егер мұндай өзгеріс қаржылық есептілікте сенімді және ұйымдардың қаржылық 

жағдайына, қаржылық нәтижелеріне немесе ақша ағындарына көрсетілетін 

операциялардың, басқа оқиғалардың немесе жағдайлардың ықпалы туралы орынды ақпарат 

беруге әкеп соқтырған жағдайда ғана мүмкін болатындығын белгілейді. Әділ құны 

бойынша есепке алу моделінен бастапқы құны бойынша есепке алу моделіне көшу 

ақпаратты неғұрлым орынды ұсынуға әкелетіні екіталай. 

 

Осы стандарт барлық ұйымдардан инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құнын 

бағалау мақсаты ретінде бағалауды талап етеді (егер ұйым әділ құн бойынша есепке алу 

моделін пайдаланса). Ұйым танылған және тиісті кәсіби біліктілігі бар тәуелсіз 

бағалаушының бағалауы негізінде инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құнын, 

сондай-ақ бағаланатын инвестициялық жылжымайтын мүліктің санаты мен орналасқан 

жерін бағалауды жүргізу тәжірибесі негізінде бағалайтыны құпталады, бірақ міндетті емес. 

 

ҚЕХС (IAS) 8 «Есепке алу саясаты, бухгалтерлік бағалардағы өзгерістер және қателер» 22-

тармағына сәйкес Қоғам ұсынылған алдыңғы кезеңдердің ең алғашқысы үшін осы 

өзгеріспен қозғалған меншікті капитал компонентінің әрбір кезеңінің басындағы қалдықты, 

сондай-ақ ұсынылған алдыңғы кезеңдердің әрқайсысы үшін ашылған басқа да 

салыстырмалы деректерді жаңа есепке алу саясаты әрқашан қолданылғандай түзетуі тиіс.  

Есепке алу моделінің өзгеруіне байланысты ретроспективті өзгеріс сомасы 257 725 мың 

теңгені құрады.  

 

Пайда мен шығыстар туралы есепке ретроспективті өзгерістің әсері 

 

Көрсеткіштер 

атауы 

Жол 

коды 
2021 

 

      2020 

 

2019 

    

     2018 

2020 

Салысты

рмалы 

ақпарат 
2019 

Салыст

ырмал

ы 

ақпарат 

2019 

Салыст

ырмалы 

ақпарат 

Сатылған 

тауарлар мен 

қызметтердің 

өз бағасы 

011 

5439 048 5617 363 

 

5 713 043 

 

4776 037 

 

4883 670 

  

Өзге шығыстар 025 1570 464 482 275 501 411   2065 271 2100 548 

Жыл ішіндегі 

пайда 

300 
1070 462 637 977 

752 793 963 667 1071 300 140 480 175 756 

айырмашылық   114 816 107 633 35 276 

 

4.13 Негізгі құралдар (Бухгалтерлік теңгерімнің 121-жолы). 

 

Қоғамның есепке алу саясатына сәйкес 31.12.2021 жылғы жағдай бойынша активтерге 

қайта бағалау жүргізілді. Қоғамда келесі сыныптар үшін бастапқы құны бойынша есепке 

алу моделі қабылданды: машиналар мен жабдықтар, көлік құралдары, басқа да негізгі 

құралдар. 

 

Қайта бағаланған құн бойынша: жер, үйлер мен құрылыстар, ғимараттар және беру 

құрылғылары ескеріледі. Төменде 2021 жылғы негізгі құралдардың болуы және қозғалысы 

туралы ақпарат берілген: 

Бастапқы құны бойынша: 
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№ 

р/с 
Атауы 

01.01.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

Кіріс, мың 

тенге 

Шығыс, 

мың тенге 

31.12.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

1 Жер 107 615 148 839 39 788 216 664 

2 Ғимараттар, құрылыстар 1 466 467 282 404 353 591 1 395 280 

3 Құрылыстар 444 838  65 563 106 585 403 816 

4 Беру құрылғылары 1 379 414 132 631 712 625 799 420 

5 

Машиналар мен 

жабдықтар 

40 933 703 211 367 14 788 41 130 282 

6 Көлік құралдары 87 223 318  87 541 

7 Басқа да негізгі құралдар 45 018 612 87 45 543 

 Барлығы 44 464 278 841 734 1 227 464 44 078 546 

 

Жинақталған амортизация бойынша: 

 

№ 

р/с 
Атауы 

01.01.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

Кіріс, мың 

тенге 

Шығыс, 

мың тенге 

31.12.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

1 Жер     

2 Ғимараттар, құрылыстар (141 426) (43 978) (185 366) (38) 

3 Құрылыстар (51 596) (13 981) (65 577)  

4 Беру құрылғылары (566 030) (139 970) (706 000)  

5 

Машиналар мен 

жабдықтар 

(21 027 167) (2 856 856) (12 936) (23 871 087) 

6 Көлік құралдары (30 131) (7 960)  (38 091) 

7 

Басқа да негізгі 

құралдар 

(25 394) (2 383) (85) (27 692) 

 Барлығы (21 841 744) (3 065 128) (969 964) (23 936 908) 

 

Негізгі құралдардың теңгерімдік құны 

 

№ 

р/с 
Атауы 

01.01.2021 ж. теңгерімдік 

құны, мың теңге 

31.12.2021 ж. теңгерімдік 

құны, мың теңге 

1 Жер 107 615 216 664 

2 Ғимараттар, құрылыстар 1 325 041 1 395 242 

3 Құрылыстар 393 242 403 816 

4 Беру құрылғылары 813 384 799 420 

5 

Машиналар мен 

жабдықтар 19 906 536 17 259 195 

6 Көлік құралдары 57 092 49 450 

7 Басқа да негізгі құралдар 19 624 17 851 

Барлығы  22 622 534 20 141 638 

 

2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласының объектілері, «Ақкөл» ғарыштық байланыс орталығы 

(бұдан әрі – «Ақкөл» ҒБО), «Көктерек» ғарыштық байланыс орталығы (бұдан әрі – 

«Көктерек» ҒБО) және Ақкөл қаласының Тұрғын үй-тұрмыстық кешені (бұдан әрі – Ақкөл 

қ. ТТК) бойынша негізгі құралдардың түсімі 841 734 мыңды құрады теңге және келесі 

баптардан тұрды: 
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Сатып алынды 207 

903 

Өндірістік қажеттілікке байланысты сатып алынды: 

- көлік құралы (Hyundai S 7713-T қар жинауыш 

машинасы);  

- электр, жылу алмасу, құрал-саймандар және басқа да 

өндірістік инвентарь (бетонараластырғыш СБР-260в, 

аккумуляторлық бұрғы HILTI SFC, электр бұрғы 

CROWN, шой балға, Ресанта дәнекерлеу аппараты, 

бұрыш тегістеу машинасы, электр штроборез, 

Аккумуляторлық бұрғы-бұрағыш); 

- компьютерлік және перифериялық жабдықтар 

(Моноблок Lenovo, Моноблок PC4U, Dell мониторлары, 

Монитор 27" Samsung, SAMSUNG Galaxy 

планшеттері, МФУ Xerox принтері, МФУ НР LaserJet, 

Ноутбуки DELL принтері, Acer Extensa ноутбуктері, 

Dell Жұмыс станциялары, Precision Жұмыс 

станциялары, Сервер Dell, Сервера НР Enterprise);  

- коммутациялық жабдықтар (ELTEX 

Коммутаторлары, Panasonic Телефондары, Fortinet 

желіаралық экрандары, Peak communication қуат 

күшейткіштері, Wi Fi қолжетімділік нүктесі, 

Антенна SIRIO, Бейнедомофон, M7LT жерсеріктік 

модемдер);  

- желдету жабдығы (Electrolux 

Электроконвекторлары); 

- өлшеу құралдары (Рефлектометр, Интерфейс 

түрлендіргіші, Анемометр ULTRASONIC, MEINBERG 

генератор блогы, Төменгі түрлендіргіш, VSCD 

жерсеріктік станция түрлендіргіштері, Контроллер 

МШУ); 

- Кеңсе жабдығы және өзге де негізгі құралдар (Шредер  

Fellowes, Түптеу машинасы Deli, Мембраналық Бак, 

Сыйымдылық (пластик), Сейф, Металл сөрелер, WILO 

Циркуляциялық сорғылары, Бейнесервер HIKVISION, 

ИБП APC Smart-UPS). 

Негізгі құралдарды 

өз күшімен 

жаңғырту 

4 614 Соның ішінде: 

147 - «Көктерек» ҒБО тікенді сымнан қоршау: ҚР 

Терроризмге қарсы іс-қимыл заңнамасының 

талаптарына сәйкес қосымша жабдықтау шеңберінде 

қақпаларды дайындау және қоршаудың ұзындығын 41 

метрге ұлғайту; 

218 - 3 жолақты найзағаймен жабдықтау арқылы Ақкөл қ. 

ТТК бейнебақылау жүйесін жаңғырту, саны 12 дана; 

242 - Ақкөл қ. ҒБО бейнебақылау жүйесін 11 дана 

көлемінде 3 жолақты найзағаймен жабдықтау жолымен 

жаңғырту және Бағыттау мұнарасы мен «Ақкөл» ҒБО 

объектісі арасындағы бейне ағынын қамтамасыз ету 

үшін Ubiquiti NanoBeam M2-13 қол жеткізу нүктесін 

орнату арқылы жаңғырту жүргізілді - 1дана; 

100 - цилиндрлі сыртқы бақылаудың қосымша 

бейнекамераларын орнату арқылы «Көктерек» ҒБО 

бейнебақылау жүйесін жаңғырту. HiWatch  DS 450 -2д. 
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109 - сот шешімі бойынша теңгерімге қабылданған 

«Көктерек» ҒБО мүлкі бойынша мемлекеттік бажды 

бағалау және төлеу бойынша шығыстар; 

 35 - Gree GWH 28 AAA-K3NNA1A (Инв.№ 1233322) 

кондиционерінің төмен температуралар кезеңінде 

жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін сплит 

жүйесі үшін Ballu қысқы жиынтығы орнатылды -1д; 

 3 763 - Ақкөл қ. Тұрғын үй-тұрмыстық кешенінің жер 

учаскесінің алаңын ұлғайту. 

Активтерді тану 

(өтеусіз түсім) 

2 125 - «Көктерек» ҒБО сот шешімі бойынша негізгі құралдар 

теңгерімге қабылданды, 20.08.2021 жылғы № 7145-21-

00-2/2225 іс, 28.09.2021 жылы күшіне енді; 

1 450 - өтеусіз алынған мүлік - ETS-LINDGREN/ETS/EMCO 

3115 Сер.№ 6315 рупорлық антеннасы. 

Активтерді тану 

(аяқталмаған 

құрылыстан) 

1627 - негізгі құралдың аяқталмаған құрылысын тану -  

«Ақкөл» ҒБО бағыттау мұнарасының бейнебақылау 

жүйесі; 

 

31.12.2021 ж. жағдай бойынша Қоғамның есепке алу саясатына сәйкес негізгі құралдарға 

қайта бағалау жүргізілді, қайта бағалау сомасы 624 015 мың теңгені құрады. 

 

2021 жылы негізгі құралдардың шығуы 1 227 465 мың теңгені құрады және келесі баптардан 

құралды: 

Негізгі құралдарды 

есептен шығару 

14 932 Соның ішінде: 

11 811 - 100% жинақталған амортизация (технологиялық 

және компьютерлік жабдықтар, ұйымдастыру 

техникасы, инвентарь) себебінен мұндай объектілерді 

есепке алу «РҒБО» АҚ теңгерімнен тыс шоттарында 

сандық мәнде жалғастырылды. Осы объектілердің бір 

жылдан астам қызмет ететініне сенімділіктің 

болмауына байланысты пайдалы қызмет мерзімін 

қайта қараудың және есептен шығарудың тиімсіздігі 

туралы шешім қабылданды; 

3 064 - негізгі құралдардың пайдалануға жарамсыздығы 

және жөндеу мүмкін еместігі себебінен, бұл ақау 

актілермен расталған. 

«Ақкөл» ҒБО 

объектісінің жер 

учаскесінің үлесін 

есептен шығару 

 

57 Өндірістік қажеттілікке байланысты және 03.02.2021 

жылғы № 021414953 жер учаскесіне жеке меншік 

құқығына жаңа акт алуға байланысты, соған сәйкес 

кадастрлық нөмірі, жер санаты, жер учаскесінің 

мөлшері азаю жағына қарай 6,8545 га-дан 6,8185 га-ға 

өзгертілді. Тиісінше, «Ақкөл» ҒБО жер учаскесінің 

бастапқы құны қайта есептеліп, түзетілді. 

 

1212 533 мың теңге сомасындағы негізгі құралдардың шығуы қайта бағалау жүргізу 

есебінен қалыптасты.  

 2021 жылы негізгі құралдар бойынша 3 065 128 мың теңге сомасында амортизация 

есептелді. 

Жинақталған амортизацияның істен шығуы 13 021 мың теңгені құрады, оның ішінде: 
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- 11 811 мың теңге 100% жинақталған амортизация себебі бойынша істен шыққан негізгі 

құрал-жабдықтар бойынша жинақталған амортизацияны есептен шығару; 

- 1 210 мың теңге одан әрі пайдалануға жатпайтын, істен шыққан негізгі құралдар 

бойынша жинақталған амортизацияны есептен шығару. 

 

4.14 Материалдық емес активтер (Бухгалтерлік теңгерімнің 125-жолы). 

 

Төменде 2021 жылғы материалдық емес активтердің болуы және қозғалысы туралы ақпарат 

берілген: 

Бастапқы құны бойынша: 

№ 

р/с 
Атауы 

01.01.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

Кіріс, мың 

тенге 

Шығыс, 

мың тенге 

Наличие на 

31.12.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

1 Лицензиялық келісімдер 687   687 

2 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 827 612 27 951 899 854 664 

3 

Өзге де материалдық 

емес активтер 180 134  314 

Барлығы 828 479 28 085 899 855 665 

 

Жинақталған амортизация бойынша: 

№ 

р/с 
Атауы 

Наличие на 

01.01.2021 г., 

тыс. тенге 

Кіріс, мың 

тенге 

Шығыс, 

мың тенге 

Наличие на 

31.12.2021 г., 

тыс. тенге 

1 Лицензиялық келісімдер (466) (16)  (482) 

2 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету (576 710) (69 452) (899) (645 263) 

3 

Өзге де материалдық 

емес активтер (138) (28)  (166) 

Барлығы (577 314)  (69 496) (899) (645 911) 

 

Материалдық емес активтердің теңгерімдік құны 

№ 

р/с 
Атауы 

01.01.2021 ж. 

теңгерімдік құны, мың 

теңге 

31.12.2021 ж. теңгерімдік 

құны, мың теңге 

1 Лицензиялық келісімдер 221 205 

2 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 250 902 209 401 

3 

Өзге де материалдық 

емес активтер 42 148 

Барлығы  251 165 209 754 

 

2021 жылы материалдық емес активтердің түсімі 28 085 мың теңгені құрады, оның ішінде: 

 

Сатып алынды 22 274 - сертификатталған бағдарламалық қамтамасыз 

етуді сатып алуға байланысты (ПО Adobe 

Acrobat Pro DC; ПО Adobe Photoshop CC; ПО 

Adobe IIIustrator CC; ПО Microsoft 

WindowsProfessional 10, 32-bit/64-bit; БЖ 

Microsoft Office Home and Business; DLP 
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деректердің таралуын болдырмау жүйесі БЖ; 

Доменді атау kazsat.com) 

Бағдарламалық 

жасақтаманы жаңарту 

5 733 - Tengri BPM бойынша ұзарту бойынша 

шығыстар (құжат айналымы) 

Активті тану (аяқталмаған 

құрылыстан) 

78 - аяқталмаған құрылыстан «KazSat» тауар 

белгісін тану. 

 

2021 жылы материалдық емес активтердің шығуы 899 мың теңгені құрады. 100% 

жинақталған амортизация және пайдалану қажеттілігінің болмауы себебінен 

бағдарламалық жасақтама есептен шығарылды. 

 

2021 жылы материалдық емес активтер бойынша 69 497 мың теңге сомасында амортизация 

есептелді. 

 

2021 жылы жинақталған амортизацияның істен шығуы 899 мың теңгені құрады, бұл 100%- 

жинақталған амортизациямен есептен шығарылған бағдарламалық жасақтама бойынша 

жинақталған амортизацияны есептен шығару. 

 

4.15 Басқа да ұзақ мерзімді активтер (Бухгалтерлік теңгерімнің 127-жолы) 
 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Болашақ кезеңдердің ұзақ мерзімді шығыстары* 424 80 

Аяқталмаған құрылыс** 9 240 1 876  

127 теңгерім жолы бойынша барлығы 9 664 1 956 
 

Болашақ кезеңдердің ұзақ мерзімді шығыстары* 

- 40,0 мың теңге сомасына жасалған сервитуттың ұзақ мерзімді шарттары бойынша болашақ 

шығыстар; 

- 384,0 мың теңге сомасында МЕА тану критерийлеріне жауап бермейтін материалдық емес 

активтер. 
 

Аяқталмаған құрылыс ** 
 

Баптардың атауы 
01.01.2021 ж. 

болуы, мың теңге 

Кіріс, 

мың тенге 

Шығыс, 

мың тенге 

31.12.2021 ж. 

болуы, мың 

теңге 

Аяқталмаған құрылыс 
1 876 9 452 2 088 9 240 

 

Аяқталмаған құрылыс бойынша түсімдер 2021 жылы 9 452 мың теңгені құрады, оның 

ішінде: 
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«Ақкөл» ҒБО №1 

Пилон үй-жайларын 

реконструкциялау 

 

9 240 - серверлік жабдықты орналастыру үшін «Ақкөл» ҒБО 

№1 Пилонының үй-жайларын реконструкциялау 

бойынша ЖСҚ әзірлеу құны, жұмыстарды 17.06.2021 

ж. №398 Шартқа сәйкес «СтройТех-Мастер» ЖШС 

орындады. 

«KazSat» жаңа сауда 

белгісін жасау 

33 2020 жылы «KazSat» жаңа тауар белгісін жасау 

жұмыстары басталды. 2021 жылы тауар белгісін 

тіркеу, сондай-ақ мемлекеттік тізілімде қызмет 

көрсету белгісін тіркеу, куәлік беру және ХҚТУ 3-

сыныптарына дейін тіркеу туралы мәліметтерді 

жариялау жүргізілді. 

Аяқталмаған 

құрылыс 

объектілерін өз 

күштерімен құру  

179 Ақкөл қаласының ТТК аумағында тұратын 

қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің 

мәдени демалысын ұйымдастыру мақсатында беседка 

құру бойынша жұмыстар жүргізілді. Қалыптасқан 

сома материалдар шығыстарын, шығыстар мен 

жалақы бойынша аударымдарды қамтиды. 

 

Аяқталмаған құрылыс бойынша шығу 2021 жылы 2 088 мың теңгені құрады, оның ішінде: 

 

79 - тауар белгісін материалдық емес актив деп тану (Реттік тіркеу № 

71936, Тіркеу күні - 03.02.2021 жыл, Жарияланған күні - 05.02.2021 

жыл, Өтінімнің № - 96667, Өтінімнің берілген күні - 12.06.2020 жыл, 

Тіркеу мерзімі - 12.06.2030 жыл, Тауарлар мен қызметтердің тізбесі-38 

сынып); 

1 627 - «Ақкөл» ҒБО туралау мұнарасының бейнебақылау жүйесі негізгі 

құралын тану; 

382 - ТТК аумағында қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің 

мәдени демалысы үшін щеңбер күрке құру бойынша аяқталған 

жұмыстар есепке алынды. 

 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған құрылыс 9 240 мың теңгені 

құрады;  

- Серверлік жабдықты орналастыру үшін «Ақкөл» ҒБО №1 Пилон үй-жайларын 

реконструкциялау 

 

 

4.16   Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек (Бухгалтерлік 

теңгерімнің 214-жолы). 

 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек 

келесідей: 

                      

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек * 
 

56 423  

 

8 640  

Өзге берешек** 11 271 42 007 

214 теңгерім жолы бойынша барлығы 67 694 50 647 
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* Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек бойынша ақпарат келесі кестеде 

ұсынылған: 

Кредитордың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

 «Охранная компания Ал Рус» ЖШС  1 109 

«Алматыэнергосбыт» ЖШС 2 026 2 686 

  "Фин ЮТА эксперт" ЖШС 1 041  

"Жайық" көру органдары зақымданған мүгедектер" ҚБ  563 

"iSate" ЖШС 6 629  

Алматытелеком "Қазақтелеком" АҚ филиалы РДТ 297 318 

Астанателеком РДТ 653 754 

 «АстанаЭнергоСбыт» ЖШС 675 1 154 

"MYOSOTIS" ЖШС 7 105  

Алонстелефонстрой  99 

"QAZAQ TECHNOLOGY LTD" ЖШС 20 279  

"Art Print TRADE" ЖШС  1 270 

Ai-Ri Project ЖШС  128 

 «Sinooil» ЖШС  154 

"Гранит Дистрибьюшн" ЖК  199 

"BCC Invest" АҚ "БЦК" АҚ ЕК 1 431  

"Қазақстандық стандарттау және метрология 

институты" РМК 

 

433 

 

"КОМПАНИЯ ТЕЛЕМОСТ" ЖШС 14 502  

Өзгелер 1 352 206 

Барлығы  56 423 8 640 

** Басқа берешек келесідей ұсынылған: 

 

Кредитордың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

 «Алонстелефонстрой» ЖШС 114 99 

Халык сақтандыру компаниясы АҚ 363 33 852 

КСЖ Nomad LIFE АҚ 3 397 1 454 

"Безопасность СК 007" ЖШС  2 576 

Ал Рус күзет компаниясы ЖШС  1 912 

"Казахмыс" сақтандыру компаниясы АҚ  485 

АО СК « Jysan Garant» 969 28 

«Кокше Арлан" күзет компаниясы ЖШС  225 

"Global Security Company" ЖШС 653  

"Кузет-Сервис Кокшетау" ЖШС 192  

СТО "Z-AVTO"  Смаилова Ш.А. ЖК 436  

ЦРДТ "Астанателеком"- филиал АО 

Казахтелеком 

645 40 

« Евразия сақтандыру компаниясы» АҚ  386 

"Әділ Күзет" ЖШС 1 696  

"Жан Дос" Мүгедектердің қоғамдық бірлестігі 1 710  

"Казахтелеком" АҚ  368 

"КОМПАНИЯ ТЕЛЕМОСТ" ЖШС 435  

"Номад Иншуранс" СК АҚ 84 79 

АЛИБЕК   ЖК 57  

АЗИЯ KZT  ТОО Аудиторлық компаниясы 50  
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"Қазақ зағиптар қоғамы" ҚБ Жетісу оқу-

өндірістік кәсіпорны " ЖШС 

 46 

"MAJESTIC TECHNOLOGIES" ЖШС  49 

"Кульсеитов" Астана-Tehservice.kz ЖК  33 

Өзгелер 470 375 

Барлығы  11 271 42 007 

 

Қоғамның қызмет нәтижелеріне немесе Қоғамның қаржылық жағдайына елеулі теріс әсер 

ететін осы қаржылық есептіліктерде көрсетілген сомалардан басқа, Қоғамның елеулі 

міндеттемелері жоқ. Осы бөлімдегі негізгі берешек ҚР Мемлекеттік сатып алу мәселелері 

жөніндегі заңнамасына сәйкес кепілдік міндеттемелерден тұрады. 
 

4.17 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері. (Бухгалтерлік теңгерімнің 215-жолы) 

 

31 желтоқсанның аяғындағы жағдай бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 

келесідей ұсынылған:    

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Қызметкерлерге берілетін сыйақылар бойынша 

қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері*  

 

35 103 

 

34 695 

Басқа қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері** 103 346 100 644 

215 теңгерім жолының жиынтығы  138 449 135 339 

 

* 2021 жылы қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері мен сыйақылар бойынша резервтен 

қызметкерлерге 31 282 мың теңге сомасында демалыс төленді және төленген әлеуметтік 

салық 3 189 мың теңгені құрады. 2021 жылы еңбек демалысына 30 187 мың теңге сомасына 

резерв есептелді, әлеуметтік салық және аударымдар 3 332 мың теңгені құрады. Резерв 

сальдосы 31 желтоқсанның аяғында демалыс бойынша 30 393 мың теңгені, әлеуметтік 

салық бойынша 3 350 мың теңгені құрады. 

 

** Резервтің құрылуына байланысты басқа қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 

құрылды: 

 

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Аудиторлық қызметтерге арналған резерв  1 666 1 666 

Объектіні қорғау жөніндегі резерв  834  

"AsiaNETCOM" ЖШС-не талап қою үшін 

төленген мемлекеттік баждың резерві 

 2 649 

Резидент емеспен авторлық сүйемелдеуге 

арналған резерв 

100 811 96 245 

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша «Азаматтарға 

арналған үкімет» МК» КЕАҚ қызметтері 

бойынша резерв 

  

84 
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Сервитут шығыстары бойынша резерв 35  

Барлығы 103 346 100 644 

 

4.18 Қызметкерлерге сыйақы (Бухгалтерлік теңгерімнің 217-жолы) 

 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша қызметкерлерге сыйақы келесідей ұсынылады:  

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Жалақы бойынша берешек 104 78 

217 теңгерім жолының жиынтығы 104 78 

 

Қызметкерлерге қысқа мерзімді сыйақылар жалақыдан, сыйлықақылар мен басқа да 

ынталандырушы төлемдер түріндегі қосымша төлемдерден және Қоғам қызметкерлері 

үшін материалдық игіліктерден тұрады. Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу 

уақытша негізде жүзеге асырылады. Штат кестесі, лауазымдық айлықақылар мен 

үстемеақылардың мөлшері Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйақы беру және өзге 

де көтермелеу шарттары туралы Ережеге сәйкес Қоғам Басқармасының шешімдерімен 

айқындалады. 

Қоғам зейнетақы заңнамасына сәйкес 10% мөлшерінде жинақтаушы зейнетақы қорларына 

аударым, салық заңнамасына сәйкес жеке табыс салығы, сондай-ақ әлеуметтік 

қамсыздандыру туралы заңнамада белгіленген мөлшерлемелер бойынша міндетті 

медициналық сақтандыруға жарналар түрінде жалақыдан ұстап қалуды жүргізеді. Бұл ұстап 

қалу табыстар мен шығыстар туралы есепте тиісті шығыстар құрамындағы жалақы 

бойынша шығыстар ретінде танылады. Қызметкерлерге сыйақы есептеу кезінде Қоғам 

салық заңнамасымен бекітілген мөлшерлеремер бойынша әлеуметтік салық бойынша 

шығыстарды есептеуді және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар мен 

аударымдарды есептеуді белгіленген мөлшерде жүзеге асырады. 

 

4.19 Шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер (Бухгалтерлік теңгерімнің 219-

жолы) 

 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер мыналарды қамтиды:

                            

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Қызметтерді орындау және көрсету үшін алынған 

аванстар 

  

85 

219 теңгерім жолының жиынтығы  85 

 

4.20 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер (Бухгалтерлік теңгерімнің 222-жолы) 

 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзге қысқа мерзімді міндеттемелер мыналарды 

қамтиды: 

                             

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Салықтар бойынша міндеттемелер * 190 506 7 143 

Басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер 

** 

16 20 561 

222 теңгерім жолының жиынтығы 190 522 27 704 
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Салықтар бойынша міндеттемелер *                           

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Төлеуге қосылған құн салығы 189 236 7 133 

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық 10 10 

Төлеуге арналған жер салығы 1 242  

Төлеуге арналған мүлік салығы 18  

Барлығы 190 506 7 143 
 

Басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер **                          

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер  16 237  

Ластану ақысы 16 24 

Әлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдар  4 300 

Барлығы: 16 20 561 

 

4.21 Кейінге қалдырылған салықтар (Бухгалтерлік теңгерімнің 316-жолы) 
 

Кейінге қалдырылған салық активінің сомасы негізінен кейінге қалдырылған 

пайдаланылмаған салық шығыстарына, сондай-ақ активтің немесе міндеттеменің 

теңгерімдік құны өтелетін немесе өтелетін болашақ кезеңдердің салық салынатын 

пайдасын (салық залалын) айқындау кезінде шегерімдердің пайда болуына әкелетін 

шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты қосылады. 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері негізгі құралдар мен материалдық емес 

активтердің теңгерімдік құны олардың салық салынатын базасынан үлкен болуына 

байланысты туындаған салық салынатын уақытша айырмашылықтарға қатысты 

қалыптасады. 

 

Есепті кезеңдегі уақыт айырмашылықтарының өзгеруінің салықтық әсері: 

 2021 2020 г. 
Пайдаланылмаған салық шығыны 0 (691 133) 

Қорлар (11 396) (9 823) 

РЕПО операциялары   

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша 

бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық активтер 

(84 877) (65 333) 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі 

 (501) 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ 

мерзімді дебиторлық берешегі 

(319 996) (325 148) 

Демалыстар, басқа да төлемдер бойынша Резерв (7 020) (6 939) 

Басқа қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері (20 669) (20 128) 

Қызметкерлерге берілетін сыйақылар бойынша ұзақ 

мерзімді бағалау міндеттемелері 

(2 619) (3 728) 

Қайта бағалауға арналған резервтер  (40 988) 

Төлем көзіндегі КТС (402 086) (413 844) 

Барлығы (848 663) (1 577 565) 

Негізгі құралдар, материалдық емес активтер, 

жылжымайтын мүлікке инвестициялар, ДАП 

1 642 894 1 890 000 

Барлығы 1 642 895 1 890 000 

Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған   
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активтің барлығы 

Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған 

міндеттеменің барлығы 

794 231 312 435 

 

Кейінге қалдырылған салықтарды уақытша айырмашылықтар бойынша есептеу кезінде 

20% - ға тең КТС мөлшерлемесі қолданылды. 

 

12 «Пайдаға салынатын салықтар» ХҚЕС сәйкес кейінге қалдырылған салық активі 

болашақ кезеңдерге ауыстырылған пайдаланылмаған салық шығыстары мен 

пайдаланылмаған салық несиелеріне қатысты, соның есебінен пайдаланылмаған салық 

шығыстары мен пайдаланылмаған салық несиелерін сатуға болатын болашақ салық 

салынатын пайда алу ықтималдығы бар шамада танылады. Қоғам салық активін 

мойындамайды. 

2021 жылға кейінге қалдырылған корпоративтік салық бойынша шығыстар 386 843 мың 

теңге мөлшерінде есептелді. 

 

 

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Негізгі құралдарды қайта бағалаудың салықтық 

әсері 

127 441 32 487  

Кейінге қалдырылған корпоративтік салық 666 790 279 948 

316 теңгерім жолының жиынтығы 794 231 312 435 

 

4.22 Ұзақ мерзімді резервтер (Бухгалтерлік теңгерімнің 317-жолы) 

 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша қызметкерлерге сыйақы келесідей ұсынылады: 

  

Баптардың атауы 

31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 
31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Қызметкерлерге берілетін сыйақылар бойынша 

ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 

 

13 093 

 

18 641 

317 теңгерім жолының жиынтығы 13 093 18 641 

 

Жұмыс беруші мен Қоғам қызметкерлері арасында 2020 жылғы 22 қазандағы № 32 

Ұжымдық шарт жасалды, ол қызметкерлерді 50, 55, 60 жасқа дейін бір жалақыға дейін 

сыйақы түрінде көтермелеуді, сондай-ақ зейнеткерлікке шыққан кезде бір лауазымдық 

жалақыға дейін төлеуді және Қоғамда үздіксіз жұмыс істеген әрбір 10 жыл үшін қосымша 

бір лауазымдық жалақыдан артық емес төлеуді көздейді. (ол Жұмыс берушімен еңбек 

қатынастарын жалғастырған жағдайда). Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ 

мерзімді бағалау міндеттемелері көрсетілген төлемдерге келтірілген құнды білдіреді. Есеп 

Баптардың атауы 
31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Кейінге қалдырылған салық активтері (848 663) (1 577 565) 

Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге 

қалдырылған салық міндеттемелері 

1 642 894 1 890 000 

Кейінге қалдырылған салық активтерінің 

барлығы 

  

Кейінге қалдырылған салық 

міндеттемелерінің барлығы 

794 231 312 435 

Негізгі құралдарды қайта бағалаудың 

салықтық әсері 

 

127 441 

 

32 487  
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Ұлттық банк 2021 жылғы 31 желтоқсанға белгілеген 9,75% қайта қаржыландыру 

мөлшерлемесін қолдана отырып жүргізілді. 

 

2021 жыл ішінде резерв есебінен 6 331 мың теңге төленді, 2021 жылы 783,0 мың теңге 

есептелді. 

 

Баптардың атауы 2021 г. 2020 г. 2020 г. 

Кезеңнің басындағы бөлінбеген 

пайда  

(2 508 696) (2 224 028) (2 224 028) 

Бір жылдағы пайда       1 328 187 637 977 637 977 

қарамағында қалған пайда есебінен 

өзге де резерв 

(46 116)   

Бюджет табысына төленген 

дивидендтер 

(446 584) (963 667) (963 667) 

Салықтық әсерді ескере отырып, 

бөлінбеген пайда шотына қайта 

бағалау бойынша резервті есептен 

шығару 

 

42 243 

 

41 022 

41 022 

Есеп саясатындағы өзгеріс   257 725 

Кезеңнің соңында бөлінбеген пайда (1 630 966) (2 508 696)  

414 теңгерім жолының жиынтығы (1 630 966) (2 508 696)  (2 250 971) 

 

Капиталдағы өзгерістер туралы есепке түсініктемелер 

 

5. Капитал.  

 

Жарғылық капитал номиналды құны бойынша көрсетіледі және жай акциялармен 

қалыптастырылады.  

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жарияланған жарғылық капитал 47 035 667 

мың теңгеге тең.  

Қоғам өз қызметінде Қоғамның қызметін реттейтін заңнамалық актілерді басшылыққа 

алады.  

Шығарылым KZ1C51200018 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 47 040 201 жай 

акцияларға бөлінген. Шығарылым А5120 нөмірі бар эмиссиялық бағалы қағаздардың 

мемлекеттік тізіліміне енгізілді. 113 363 дана акциялар 2013 жылғы мамырда «Қазсат» 

басқарушы компаниясынан 108 829,0 мың теңге сомаға тапсыру актісі бойынша алынды. 

31.12.2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша акциялар орналастырылды және толық 

төленді. 

Жарғылық капитал 47 035 667 мың теңге мөлшерінде қалыптастырылды. 

 

Акционерлік капитал 
Жай 

акциялар 

31.12.2020ж. акционерлік капитал, мың теңге 47 035 667 

Эмиссия  

Шығаруға рұқсат етілген акциялар  

Номиналды құны (теңге)  

Орналастырылған акциялар, (дана) 47 040 201 

Номиналды құны (теңге) 1 000 

Орналастырылған және толық төленген 47 040 201 

Орналастырылмаған акциялар  

31.12.2021ж. акционерлік капитал, мың теңге 47 035 667 
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Орналастырылған акциялар, (дана) 47 040 201 

Номиналды құны (теңге) 1 000 

Орналастырылған және толық төленген 47 040 201 

Орналастырылмаған акциялар - 

 

Акцияларды орналастыру туралы есепте: 

 

Кезең Кезең 

басындағы 

акциялар 

саны 

Шығару 

(акциял

ар 

саны) 

Кезең 

соңындағ

ы 

акциялар 

саны 

Акцияла

р түрі 

НИН 

2021 год 47 040 201  47 040 201 простые KZ1C51200018 

БАРЛЫ

ҒЫ 

47 040 201 
 

47 040 201 
  

 

 

Жеке капитал 31.12.2021 ж. 

(мың теңге) 

31.12.2020 ж. 

(мың теңге) 

Жарғылық капитал   47 035 667 47 035 667 

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан резерв 690 371 204 944 

Өзге де резервтік капитал 31 186  

Бөлуден бір жыл бұрын барлығы пайда/шығын 1 070 462 637 977 

Салық әсерін ескере отырып, есепті жылдың 

шығынына амортизацияны аудару 

42 243 40 531 

Резервтік капиталды бөлінбеген пайдаға/шығынға 

аудару  

 491 

Есеп саясатындағы өзгеріс 257 725  

Өткен жылдардағы пайда (3 001 396) (3 187 695) 

420 теңгерім жолының жиынтығы 46 126 258 44 731 915 

 

Өткен жылдардың бөлінбеген шығынына өзгеріс қайта бағаланған активтер бойынша 

есептелген амортизацияның өткен жылдардың бөлінбеген шығынының құнын 42 243 мың 

теңге сомасына төмендетуге аударылуына әсер етті. 

 

 

6. Пайда мен залал туралы есептің түсіндірмелері 

 

6.1 Табыс 

 

Қоғамның табысы «KazSat» сериялы ғарыш аппараттарының жерсеріктік сыйымдылығы 

транспондерлерін жалға беру, ғарыш сегментіне кіруге рұқсат беру, жиілік ресурсын 

резервтеу, Телепорт қызметтері, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайларды жалға беру 

қызметтері есебінен қалыптастырылады. Табыс сомасы салық заңнамасына сәйкес 

есептелген ҚҚС шегеріле отырып көрсетіледі. 

мың теңге 

Табыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

«KazSat-2» ҒА жерсерігінің транспондерлерін жалға беру 2 447 667 2 326 805 

«KazSat-3» ҒА жерсерігінің транспондерлерін жалға беру 4 803 019 4 291 654 

ҒА ғарыш сегментіне кіруге рұқсат  190 

Жиілік ресурсын резервтеу  31 450 
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Телепорт қызметтері  80 304 68 772 

ТОБЖ жалға беруден түсетін табыстар 12 375 12 375 

«KazSat-2» ҒА транспондерлерін уақытша жалға беруден 

түсетін табыс 

 1 039 

Тұрғын емес үй-жайды (бөлігін) жалға беру бойынша 

табыс 

 131 

010 жолының жиынтығы: 7 343 365 6 732 416 
 

6.2 Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 

мың теңге 

Шығыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Қызметтердің өзіндік құны 5 439 048 5 617 363 

011 жолының жиынтығы: 5 439 048 5 617 363 

 

6.3 Расходы по реализации 

мың теңге 

Шығыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Қызметкерлерге еңбекақы төлеу 31 754 15 394 

Еңбекақы төлеуден аударымдар 836 548 

Бюджетке төленетін басқа да салықтар мен төлемдер 2 272 1 046 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 

амортизациясы 

1 800 1 176 

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар  224 

Жарнама және маркетинг шығыстары 2 808 6 290 

Қызметкерлерді ерікті медициналық сақтандыру 594 440 

ӨБД-ға мүшелік жарналар  739 

Өзге шығыстар 51 355 

013 жолының жиынтығы: 40 115 26 212 

 

6.4 Әкімшілік шығыстар 

мың теңге 

Шығыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Материалдық шығыстар 2 453 2 104 

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу, оның ішінде 

тәуелсіз директорларға сыйақы 

462 422  

453 275 

Еңбекақыдан аударымдар, оның ішінде әлеуметтік 

аударымдар, бал қорына аударымдар. сақтандыру, 

әлеуметтік салық 

 

12 673 

 

9 412 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 

амортизациясы 

22 154 27 001 

Негізгі құралдар мен МЕА-ға қызмет көрсету және 

жөндеу 

5 087 2 670 

Жылу энергиясы 578 602 

Электр энергиясы 1 006 1 052 

Сумен жабдықтау және кәріз 148 181 

ҚТҚ шығару 124 102 

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар 2 486 3 149 

Пошта қызметтері бойынша шығыстар 511 372 
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Қорғау бойынша шығыстар 6 041 6 698 

Іссапар шығыстары 8 455 7 055 

Өкілдік шығыстар, барлығы 338 467 

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған 

шығыстар 

2 550 3 146 

Салықтар бойынша шығыстар 36 660 34 998 

Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 7 22 

Аудиторлық және консультациялық қызметтер 1 667 1 667 

Ақпараттық және полиграфиялық қызметтер 2 859 1 906 

Банк қызметтері 2 480 2 391 

Сақтандыру шығыстары 8 698 6 354 

Айыппұлдар, өсімпұлдар және тұрақсыздық айыбы 146 735 

Брокерлік қызметтер 12 357 2 772 

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар  2 286 

Міндетті мүшелік жарналар бойынша шығыстар  4 016 

Күзет және қауіпсіздік шығыстары 138 199 

Нотариаттық қызметтер 15 73 

Көлік шығыстары 9 827  

Бөлшектеу жұмыстары 740  

Өлшеу аспаптарын тексеру, өлшеу құралдарын тексеру 

жөніндегі қызметтер 

280  

Жылыту жүйелерін жуу және сығымдау жөніндегі 

қызметтер 

132  

Тәуелсіз директордың шығыстары 1 750  

Өзге шығыстар 1 616 746 

014 жолының жиынтығы 606 398 575 451 

 

6.5. Қаржылық табыстар. 

мың теңге 

Табыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Банктердегі шоттардың қалдығына сыйақы бойынша 

табыстар 

55 642 69 844 

Банктердегі салымдар бойынша сыйақы бойынша 

табыстар 

69 846  453 

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу 486 486 

РЕПО операциялары бойынша сыйақылар бойынша 

табыстар 

987 375 496 423 

Еншілес компаниялардың дивидендтері бойынша 

табыстар 

 8 

Төлемді кейінге қалдыруға байланысты пайыздар 

бойынша табыстар 

5 991 13 302 

Жылжымайтын мүлікке инвестициялау операцияларынан 

түсетін табыстар 

629 981  

Облигацияның әділ құнын келтіруге байланысты 

пайыздар бойынша табыстар 

11 113 15 892 

021 жолының жиынтығы: 1 760 434  596 408 
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6.6. Қаржылық табыстар 

мың теңге 

Табыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Инвестициялардың құнсыздануынан болған шығыстарға 

арналған бағалау резерві 

108 829  

022 жолының жиынтығы: 108 829  

 

6.7 Өзге табыстар 

мың теңге 

Табыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Кредиторлық берешекті есептен шығару бойынша 

табыстар 

 5 

Өтеусіз алынған активтерден түсетін табыстар 3 575  

ТТК жалдау (Метеостанция 2-ТК) 2 697 2 790 

Шығыстарды (залалдарды) өтеу бойынша табыстар  505 

Жәбірленушіге келтірілген зиянды өтеу бойынша 

табыстар «сақтандыру сомасы мен зиянның нақты 

мөлшері арасындағы айырмашылық» 

  

233 

Алаң мен мүлікті жалға алу 54 765 42 491 

"KazSat-2", "KazSat-3" жерсеріктерін және жерүсті жүйесі 

жабдықтарын сақтандыру шығыстары шегінде табыстар 

  

14 359 

ҚЕХС бойынша бұрын құрылған резервтер бойынша 

табыстар 

28 634 65 290 

Коммуналдық шығыстарды өтеу 17 114 

Айыппұлдар бойынша табыстар 6 699 4 712 

Активтерді сату бойынша табыстар  

Активтерді сату бойынша шығыстар 

                                                       (таза шамасы)  

81 913 

(81 401) 

512 

8 343 

(844) 

7 499 

Өтеусіз қызметтер бойынша табыстар 105  

Бағамдық айырмашылық бойынша табыстар 

Бағамдық айырмашылық бойынша шығыстар 

221 903 

(200 547) 

21 356 

589 856 

(437 452) 

152 404 

024 жолының жиынтығы: 118 360 290 402 

 

6.8 Өзге шығыстар  

                                                                                 

мың теңге 

Шығыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

ҒА сақтандыру бойынша шығыстар  14 359 

Өзге шығыстар* 514 966 434 470 

Резерв құру және үмітсіз талаптар мен тәуекелдерді 

есептен шығару бойынша шығыстар  

 

13 503 

 

33 446 

Негізгі құралдардың құнсыздануы бойынша шығыстар 245 056   

Инвестициялық мүліктің құнсыздануы бойынша 

шығыстар 

796 939  

025 жолының жиынтығы: 1 570 464 482 275 

 

    Өзге шығыстар* 

Шығыстар атауы 2021 ж. 2020 ж. 

Материалдық шығыстар 4 303 4 357 
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Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 268 187 268 110 

Еңбекақыдан аударымдар, оның ішінде әлеуметтік 

аударымдар, бал қорына аударымдар. сақтандыру, 

әлеуметтік салық 

7 764  

8 057 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 

амортизациясы 

23 703 37 509 

Негізгі құралдар мен МЕА-ға қызмет көрсету және 

жөндеу 

3 677 2 139 

Жылу энергиясы 2 169 1 136 

Электр энергиясы 15 860 13 021 

Көлік шығыстары  8 389 

Сумен жабдықтау және кәріз 808 890 

ҚТҚ шығару 1 090 951 

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар 2102 1 710 

Іссапар шығыстары 4 897 4 035 

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған 

шығыстар 

529 1 822 

Салықтар бойынша шығыстар 121 404 52 821 

Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 18 16 

Аудиторлық және консультациялық қызметтер 1 100 8 700 

Сақтандыру шығыстары 5 317 4 915 

Валюта айырбастау кезіндегі шығыстар 4 101 3 519 

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар 8 292  

Қайырымдылық және демеушілік көмек бойынша 

шығыстар 

2 000 1 911 

Ақпараттық қызметтер 11 840  

Мүлікті жалға алу бойынша шығыстар 3 923  

Басқа коммуналдық шығыстар  453  

Қорғау бойынша шығыстар 7 802 8 168 

Тазалау қызметтері 11 314  

Жер-кадастрлық жұмыстар 464  

Бағалаушы қызметтері 1 176  

Бюджетке өтеусіз берілген мүлік  561 

Өзге шығыстар 673 1 733 

Барлығы 514 966 434 470 

 

6.9 Салық салудан бір жыл ішіндегі пайда (залал)  

Қызмет нәтижесі 2021 ж. 2020 ж. 

Жыл ішіндегі пайда (залал) 1 070 462 637 977 

200 жолының жиынтығы 1 070 462 637 977 

негізгі құралдарды (жылжымайтын мүлік, ғимараттар, 

құрылыстар) қайта бағалау 

613 481  

сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалау 9 143  

қайта бағалаудың салықтық әсері (94 954) 6 750 

400 жолының жиынтығы 527 670 6 750 

500 (стр.200+стр.400) жолының жиынтығы 1 598 132 644 727 

 

Есепке алу саясатына сәйкес, Қоғам тәуелсіз бағалаушыны тарту арқылы 2021 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған негізгі құралдар мен ұзақ мерзімді 
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активтерге қайта бағалау жүргізді. Алдыңғы қайта бағалау 2016 жылдың 31 

желтоқсанындағы жағдай бойынша жүргізілді. 

 

6.10. Акцияға шаққандағы пайда 

 

Қоғам жай акциялар саны үшін бір акцияға шаққандағы базалық пайданы есептеу үшін осы 

кезеңде айналыста болған жай акциялардың орташа өлшенген санын 47 040 201 данаға тең 

қабылдайды. 2021 жылғы пайда 1 484 887 мың теңгені құрады. Акцияға шаққандағы пайда 

0,0282 мың теңгені (28 теңге 20 тиын) құрады. 

 

7. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп 

 

Қосылған ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп тікелей әдісті қолдана отырып 

дайындалады. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп ақша қаражаттарының ішкі 

қозғалыстарынсыз жасалады. 

 

8. Кейінгі оқиғалар 

 

Қаржылық есептілікті жасау күніндегі Қоғамның жағдайы туралы қосымша және Елеулі 

ақпарат беретін және түзетуші оқиғалар болып табылатын есепті кезең аяқталғаннан кейін 

болған оқиғалар қаржылық есептілікте көрсетіледі. Түзетуші оқиғалар болып табылмайтын 

есепті кезең аяқталғаннан кейін болған оқиғалар олар маңызды болса ескертулерде 

ашылады. 

 

9. Байланысты тараптармен операциялар 

 

 «Байланысты Тараптар туралы ақпаратты ашу» ҚЕХС (IAS) 24 сәйкес Қоғам үшін 

байланысты тарап жалғыз акционер – «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті» 

мемлекеттік мекемесі болып табылады. 

 

Байланысты тараппен операциялар «KazSat-2», «KazSat-3» ғарыштық байланыс жүйесін 

сақтандыру жөніндегі шарттарға сәйкес ақшалай қаражат (оның ішінде ҚҚС) алу жолымен 

жүзеге асырылды және тиісті жылдың пайда болған шығыстары шегінде тиісті жылдың 

кірісі болып танылды. 

мың теңге 

Атауы   2021 ж. 2020 ж. 

«KazSat-3» ғарыштық жүйесін сақтандыру бойынша 

(26.03.2018 ж. № 27 шарт) 

 14 359 

Алуға дивидендтер 8 8 

Барлығы 8 14 367 

 

Сондай-ақ, «Қазсат» АҚ еншілес компаниясы Қоғам үшін байланысты тарап болып 

табылады. 2021 жылғы 31 желтоқсанның соңындағы жағдай бойынша «Қазсат» АҚ-ның 

Қоғам пайдасына төлеген дивидендтері бойынша берешегі 8 мың теңгені құрады. 

 

Негізгі басқару персоналының сыйақылары  

мың теңге 

 2021 ж. 2020 ж. 

Негізгі басқару персоналының сыйақылары 65 563 100 817 

Барлығы  65 563 100 817 
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Тәуелсіз директорларға берілетін сыйақылар 

мың теңге 

 2021 ж. 2020 ж. 

Тәуелсіз директорларға берілетін сыйақылар 1 750 2 232 

Барлығы  1 750 2 232 

 

10. Шартты міндеттемелер 

 
Экономикалық жағдай 

 

Қоғамның негізгі экономикалық қызметі Қазақстан Республикасында жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдайға әсер ететін заңнама мен 

нормативтік құжаттардың жиі өзгерістерге ұшырауына байланысты Қоғамның активтері 

мен операциялары саяси және экономикалық жағдай нашарлаған жағдайда тәуекелге 

ұшырауы мүмкін. 

 

Салықтар 
 

Қазақстандық коммерциялық және, атап айтқанда, салық заңнамасында интерпретациясы 

өзгеруі мүмкін ережелер бар, жекелеген жағдайларда заңнамаға жанама ретроспективті 

әсері бар өзгерістер енгізілуі мүмкін. Сонымен қатар, басшылықтың заңнаманың 

ережелерін түсінуі салық органдарының осы ережелерді түсінуінен өзгеше болуы мүмкін, 

нәтижесінде Қоғам жүргізген операцияларды салық органдары басқаша бағалауы мүмкін, 

нәтижесінде Қоғамға қосымша салықтар, айыппұлдар мен өсімпұлдар есептелуі мүмкін. 

Жергілікті, өңірлік және республикалық салық органдары арасында пікір алшақтығы 

жағдайлары жиі кездеседі. Қазақстандық салық заңнамасының анықталған және расталған 

бұзушылықтары үшін айыппұлдар мен өсімпұлдардың қолданыстағы режимі 

қатаңдығымен ерекшеленеді. Айыппұл мөлшері, әдетте, қосымша есептелген салықтар 

сомасының 30-дан 50%-на дейін құрайды, ал өсімпұл есептеу күніне Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізінде 

есептеледі. Нәтижесінде айыппұлдар мен өсімпұлдар сомасы есептелген салықтар 

сомасынан бірнеше есе көп болуы мүмкін. 
 

Зейнетақы төлемдері 

 

Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес 

тиісті мерзімдер ішінде қызметкерлердің белгіленген жалақысы негізінде жинақтаушы 

зейнетақы қорларына жарналар аударылады. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 

бойынша Қоғам өзінің қазіргі немесе бұрынғы жұмысшыларына қосымша зейнетақы 

төлемдері, сақтандыру төлемдері немесе зейнеткерлікке шыққан кездегі басқа да 

жеңілдіктер бойынша міндеттеме алған жоқ. Ішкі құжатқа сәйкес зейнеткерлікке шыққан 

және Қоғамда есепте тұрған бұрынғы қызметкерлерді материалдық қолдау мақсатында 

Қоғам 20 АЕК мөлшерінде материалдық көмек төлейді. 

 

Сақтандыру 

 

Қоғам жыл сайын «KazSat-2», «KazSat-3» ғарыштық байланыс жүйесін сақтандыруды, 

жұмыс берушінің үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілігін сақтандыруды, 

экологиялық сақтандыруды, көлік құралдары иелерін сақтандыруды, қызметкерлерге зиян 

келтіруді сақтандыруды жүзеге асырады. 
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11. Қаржылық тәуекелдерді басқару 

 

Қазақстан Республикасы нарықтық экономикасы дамушы ел болып табылады. Қазақстан 

Республикасының Үкіметі банк, нНормативтік-құқықтық, салық жүйелерін дамыту үшін 

қажетті реформаларды жүргізуді жалғастыруда. Осыған байланысты ҚР-дағы қызмет 

неғұрлым дамыған нарықтарға тән емес елеулі тәуекелдерге ұшырауы мүмкін. 

Басшылық Қоғам өз қызметін жүзеге асыратын саланың инфрақұрылымында қандай 

өзгерістер болуы мүмкін екенін немесе мұндай өзгерістердің Қоғамның қаржылық 

жағдайына және оның қызметінің нәтижелеріне әсерін анықтай алмайды. Алайда, Қоғам 

жақын болашақта табыс табуға бағыт қойған. 

 

Тәуекелдерді басқару саясаты бизнес-жоспарлаудың, стратегиялық жоспарлаудың 

ажырамас бөлігі болып табылады және басқарудың барлық деңгейлерінде жүзеге 

асырылатын шаралар кешенін білдіреді. Қоғамның тәуекелдерінің әр түрі үшін оны 

болдырмау және азайту үшін басқарушылық әдістер жасалады. Қоғам тәуекелдерді 

басқаруға қатысты Қоғамның мақсаттары мен саясатын анықтауға толық жауапты. Қоғам 

басшылығының жалпы міндеті тәуекелді барынша азайтуға бағытталған және сонымен 

бірге Қоғамның бәсекеге қабілеттілігіне, икемділігі мен кірістілігіне тиісінше әсер етпейтін 

саясат қағидаттарын белгілеу болып табылады. 

 

Тәуекелдерді басқару саясаты корпоративтік мәдениеттің маңызды элементі ретінде 

қарастырылады және функционалдық бөлімшелердің барлық қызметкерлерінің назарына 

жеткізіледі. Қоғам менеджмент пен функционалды бөлімшелер арасында тәуекелдерді 

жедел және стратегиялық басқару үшін қажетті ақпаратпен тиімді алмасуды қолдайды. 

 

Қоғамның қаржылық активтері негізінен дефолт тәуекелі минималды қаржы 

институттарындағы ақша қаражаттарының шоттарына орналастырылған.  

 

Қоғамның ықтимал несиелік тәуекелі бар қаржылық активтері негізінен сатып алушылар 

мен тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегімен ұсынылады.  

 

Қоғамның қаржы құралдары бойынша туындайтын негізгі тәуекелдер өтімділік тәуекелі, 

валюталық тәуекел болып табылады. 

 

Қоғам өтімділікті жоспарлаудың қазіргі құралын қолдана отырып, ақша тапшылығы қаупін 

бақылайды. Бұл құрал өтеу мерзімдерін талдау үшін, сондай-ақ операциялық қызметтен 

түскен ақша қаражаттарының қозғалысын болжау үшін қолданылады. Қоғам басшылығы 

бұл тәуекелді болдырмау үшін барлық қажетті шараларды қолданады деп санайды. 

 

Қоғам өз қызметтерін тұтынушылар санын кеңейтуге бағытталған іс-шараларға ерекше мән 

береді. 

Валюталық тәуекел – бұл шетел валютасындағы монетарлық активтер мен 

міндеттемелердің құны шетел валюталарының айырбастау бағамының өзгеруіне 

байланысты өзгеріп отыратын тәуекел. 

Қоғам бір операциялық сегментте жұмыс істейді - Қоғам қолданыстағы заңнамадағы 

күтпеген өзгерістерге байланысты туындайтын операциялық тәуекелге ұшырайды, бұл 

күтпеген қаржылық және операциялық шығындарға әкелуі мүмкін. 

Төмендегі кестеде Қоғамның қаржылық жағдайы туралы есепте танылған қаржылық 

активтерге қатысты ең жоғары тәуекелдері келтірілген: 
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2021 ж. 2020 ж. 

Ақша және оның баламалары 20 025 006 16 221 044 

Сауда дебиторлық берешек 729 466  758 709 

Корпоративтік облигациялар 171 353 160 240 

Операциялық тәуекелге барынша 

ұшырау жиынтығы 

20 925 825 17 139 993 

 

Дебиторлық берешекті өтеуге экономикалық факторлар әсер етуі мүмкін болса да, 

басшылық Қоғамның резервтердің көрсетілген сомасынан асатын елеулі шығыны жоқ деп 

санайды. 

 

Есепті бекіту күніндегі жағдай бойынша банктердің рейтингі мынадай 

 

Банк атау Халықаралық рейтингтік агенттіктер 

Moody's Investors 

Service 
Standard Poor’s 

Fitch Ratings 

"Қазақстан Халық 

Банкі" АҚ 

Baа2/тұрақты/Prime-2 

(17.08.21) 
BB+/тұрақты/B    

(26.01.22) 
тәуекелге ұшырау 

аз, бірақ сезімталдық 

жоғары 

BBВ-/Тұрақты 
(13.04.2021г) 

"ForteBank" АҚ 

Bа2/тұрақты/NP 

(15.12.2021); 

В+/ позитивті/ В, 
kzBBB+ 

(26.01.2022) 
тәуекелге ұшырау 

өте жоғары 

B+/ "позитивті 
жорамал", 
ВВВ(kaz) 

(22.09.2021) 
Дефолт қаупі 

артып келеді, 

бірақ 

қауіпсіздік шегі 

қалады 

"Сбербанк" АҚ ЕБ 

Ba1/позитивті/NP 

(27.07.21) 

 "ВВВ-"/ 
жорамал 

"Тұрақты" 
(23.09.2021г) 

 «Банк 

«ЦентрКредит» АҚ 
B1/тұрақты/NP, Ва2.kz 

(23.11.2021г);                  

В/тұрақты/В, 
kzВВВ- 

(26.01.2022г) 
тәуекелге ұшырау 

өте жоғары 

 

«First Heartland 

Jýsan Bank» АҚ 
B1/тұрақты/NP          

(08.06.21) 
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12. Түгендеу 

 

Есепке алу саясатына сәйкес Қоғам жыл сайын: 

- 01 қазандағы жағдай бойынша Қоғамның активтерін (оның ішінде негізгі құралдар, 

материалдық емес активтер, аяқталмаған құрылыс, қорлар); 

- 31 желтоқсанның аяғындағы жағдай бойынша бюджетпен есеп айырысулар, ақшалай 

қаражат, есеп айырысуларды түгендеуді жүргізеді. 

 

Түгендеу қорытындысы бойынша нақты болуы бухгалтерлік есеп деректеріне сәйкес 

келеді, түгендеу қорытындысы бойынша тиісті резервтер танылды. 

 

 13. Теңгерімнен тыс есепке алу 

 

Материалдық құндылықтарды есептен шығару актісі бойынша есептен шығарылған, ҚЕХС 

талаптарына жауап бермейтін, сондай-ақ ҚЕХС-қа көшу кезінде есептен шығарылған 

мүлікті есепке алу Қоғамның теңгерімнен тыс шоттарында сандық түрде жүргізіледі. 

Негізгі құралды тану критерийлеріне сай келмейтін есептен шығарылған мүлікті есепке алу 

теңгерімнен тыс шоттарда орналасқан жері бойынша материалдық жауапты тұлғалар 

бөлінісінде сандық түрде жүргізіледі. 
 

 

 

 

Басқарма төрағасы     __________________           Жуйриктаев М.К. 
                                                             қолы                     

 

Бас бухгалтер               __________________           Галинская Г.Д. 
        қолы  

«31» наурыз 2022 ж. 
 

 

 

 

 

 

 
 


