
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-тың 2021 жылғы 
қызметін тыңдау нәтижелері туралы  

есебі 
 

2022 жылғы 1 қаңтардағы есепке сәйкес Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының құрылымына 6 еншілес және тәуелді ұйым кірді: «Астық 
қоймалары» ЖШС - 1 бірлік, «Ақ Бидай-Терминал» АҚ тобы - 3 бірлік («Ақ 
Бидай-Терминал» АҚ, «Баку астық терминалы» ЖШҚ, «Амирабад Грэйн 
терминал Киш» ЖШҚ), «ЭкспАгро» ЖШС тобы - 2 бірлік («ЭкспАгро» ЖШС, 
«Nuragro» агрофирмасы» ЖШС). 

«Астық қоймалары» ЖШС қызметі Ақмола, Солтүстік Қазақстан және 
Батыс Қазақстан облыстарындағы өкілдіктер (астық қабылдау 
кәсіпорындары) арқылы астық қолхаттарын шығарумен қойма қызметі 
бойынша қызметтер көрсетуге байланысты. 

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ компаниялар тобы Каспий теңізі 
порттарындағы: Ақтау порты, Баку порты (Әзірбайжан) және Амирабад 
порты (Иран) терминалдары арқылы астықты ауыстырып тиеу бойынша 
қызметтер көрсетеді. 

Осы есепті дайындау кезінде Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
«ЭкспАгро» ЖШС тобы ұсынған бейінді емес активтерден босату бойынша 
жұмысты жүзеге асырды. 

Стратегиялық көрсеткіштердің орындалуы 
2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясының қызметі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы №945 
қаулысымен бекітілген Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 2021-
2030 жылдарға арналған Даму стратегиясы (бұдан әрі - Стратегия) 
шеңберінде жүзеге асырылды.  

Стратегияға сәйкес 2021 жылға қызметтің 10 негізгі көрсеткіші 
(бұдан әрі - ҚТК) жоспарланған:  

ҚТК 1. «Тиісті жылғы 31 желтоқсанда азық-түлік астығының 
резервтік қорының көлемі, мың тонна». 

Жоспар – 500 мың тонна, нақты - 500 мың тонна (орындалуы 100%). 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ресурстарында 2020 

жылғы 31 желтоқсанда 937,8 мың тонна, оның ішінде 500 мың тонна 
көлемінде қалыптастырылған азық-түлік астығының резервтік қоры болды. 

ҚТК 2. «ӘМАТ үшін шикізат болып табылатын ауыл шаруашылығы 
өнімін сатып алу көлемі, мың тонна». 

Жоспар – 330 мың тонна, нақты - 577,63 мың тонна (орындалуы 
175%). 

2021 жылғы форвардтық сатып алу бағдарламасы шеңберінде сатып 
алынатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізбесіне ӘМАТ үшін шикізат 
болып табылатын мынадай дақылдар кірді: бидай, қарақұмық, күнбағыс.  

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 769,3 мың тоннаға 314 шарт 
жасасты. 

31.12.2021 жылға ӘМАТ үшін шикізат болып табылатын ауыл 
шаруашылығы өнімін сатып алу көлемі 577,63 мың тоннаны құрады, оның 
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ішінде: бидай 568,68 мың тонна, күнбағыс 8,4 мың тонна, қарақұмық 0,5 
мың тонна. 

Сондай-ақ, міндет шеңберінде ӘМАТ-тың кейбір түрлеріне жанама 
әсер ететін 25,75 мың тонна көлемінде шикізат сатып алынды, оның 
ішінде: арпа – 19,5 мың тонна, сұлы - 0,25 мың тонна, жүгері - 6 мың тонна.  

Бұдан басқа, ӘМАТ тізбесіне кіретін дайын өнімнің қорлары 
қалыптастырылды: 13,37 мың тонна көлеміндегі қант және 0,3 мың тонна 
көлеміндегі қарақұмық жармасы. 

ҚТК 3. «Форвардтық сатып алу бағдарламалары бойынша 
қаржыландырылған егіс алаңдары, млн га». 

Жоспар – 2,7 млн га, нақты - 2,7 млн га (орындалуы 100%). 
Осы ҚНК нақты мәндерін есептеу үшін облыстардың Үйлестіру 

кеңестерінен келіп түскен ақпарат пайдаланылады. 
Ақмола, Алматы, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан 

облыстарының Үйлестіру кеңестері 39,5 млрд.теңге сомасына 307 өтінімді 
бекітті (көлем 769,3 мың тонна). Үйлестіру кеңестерінің ақпараты бойынша 
берілген өтінімдер бойынша жалпы егіс алаңы 2,727 млн.га құрады. 

ҚТК 4. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясының бағдарламалары 
бойынша АШТӨ сатып алған жоғары сапалы тұқымдардың көлемі, мың 
тонна» 

Жоспар – 5 мың тонна, нақты-5,7 мың тонна (орындалуы 114%). 
Бидай мен арпа тұқымдарын сатып алуға форвардтық сатып алу 

бағдарламасы бойынша 5,7 мың тонна көлеміне 8 АШТӨ 
қаржыландырылды, оның ішінде 4,4 мың тонна бидай тұқымы, 1,3 мың 
тонна арпа тұқымы. 

ҚТК 5. «Ішкі нарыққа белгіленген баға бойынша жеткізілген жемдік 
астық көлемі, мың тонна» 

Жоспар – 60 мың тонна, нақты-93,8 мың тонна (орындалуы 156%). 
2021 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша ішкі нарыққа 93,8 

мың тонна жемдік астық өткізілді, оның ішінде:  
1) Құс шаруашылығы кәсіпорындарына-68,1 мың тонна астық; 
2) Мал шаруашылығы кәсіпорындарына – 25,67 мың тонна астық. 
Сонымен қатар, мал шаруашылығы кәсіпорындарына 3,85 мың тонна 

бидай кебегі сатылды. 
Астық, оның ішінде кебек белгіленген бағалар бойынша сатылды. 
ҚТК 6. «Стратегиялық өткізу нарықтарына, оның ішінде ҚХР, Орталық 

Азия, Иран, Кавказ сырты нарықтарына астықты тиеудің ең аз көлемі, мың 
тонна». 

Жоспар – 150 мың тонна, нақты-173,8 мың тонна (орындалуы 
115,8%). 

2021 жылдың қорытындысы бойынша экспортқа 173,8 мың тонна 
астық тиелді:  

1) ҚХР - 9,97 мың тонна, жоспары ≥ 50 мың тонна; 
2) Орталық Азия (Түрікменстан) - 50 мың тонна, жоспар ≥ 20 мың 

тонна; 
3) Иран 95,7 мың тонна, жоспары ≥ 50 мың тонна; 
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4) Кавказ сырты (Әзірбайжан) - 18,1 мың тонна, жоспар ≥ 30 мың 
тонна.  

ҚР-дың ҚХР-ға жүктерін жеткізу мәселесінің шешілмеуіне, сондай-ақ 
Кавказ сырты елдерінің бағыты бойынша 1-3 орам кезеңінде 
ресейліктермен салыстырғанда қазақстандық астық бағасының бәсекеге 
қабілетсіздігіне байланысты, астықты осы нарықтарға жөнелту жөніндегі 
жоспарлар толық көлемде орындалмады. Сонымен қатар, Орталық Азия 
мен Иран бойынша экспорт жоспарларының асыра орындалуын ескере 
отырып, жылдық жоспарлы көрсеткіш 116% - ға орындалды. 

Бұл ретте Азық-түлік келісім шарт корпорациясының экспорттық 
қызметі бөлігіндегі негізгі міндеті орындалды - жоспарланған барлық 
сыртқы нарықтарда қазақстандық астықтың қатысуы қамтамасыз етілді. 

ҚТК 7. «RОЕ, %». 
Жоспар – кемінде 0,5%, нақты - 4,5% (орындалды, норма шегінде). 
2021 жылғы 31 желтоқсандағы Азық-түлік келісім шарт 

корпорациясының аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігінің 
деректеріне сәйкес: 

- меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы 76,5 млрд. теңге;  
- Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 3,45 млрд. теңге сомасында 

пайда алды.  
RОЕ көрсеткіші 2021 жылғы 31 желтоқсанда 4,5% - ды құрады. 
ҚТК 8. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясының өндірістік 

объектілеріндегі негізгі капиталға инвестициялар, млн. теңге». 
Жоспар – 504 млн. теңге, нақты - 509 млн.теңге (орындалуы 101%). 
«Астық қоймалары» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) және «Ақ Бидай-

Терминал» АҚ (бұдан әрі – АБТ) ақпараты бойынша өндірістік 
объектілерде жөндеу жұмыстары, жабдықтарды қайта жаңарту және 
жаңғырту жүргізілді, мердігерлік тәсілмен жүзеге асырылатын (ерекше 
біліктілікті және биіктікте жұмыс істеуге рұқсатты талап ететін) монтаждау 
жұмыстары аяқталды, күрделі салымдар 509 млн.теңгені құрады.  

ҚТК 9. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясының өндірістік 
объектілеріндегі еңбек өнімділігі, 1 қызметкерге мың теңге». 

Жоспар - 1 қызметкерге 6071 мың теңге, нақты - 1 қызметкерге 5114 
мың теңге (орындалуы 84,2%). 

АБТ және Серіктестіктің нақты мәндеріне сәйкес Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының ҚТК мәні 1 қызметкерге 5 114 мың теңгені немесе 
жылдық мәннің 84%-ын құрады (АБТ және Серіктестіктің негізгі қызметінен 
шоғырландырылған кірісі 1 979,2 млн.теңге /нақты шоғырландырылған 
саны 387).  

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ҚТК-ні орындамау 
бойынша теріс фактор 2021 жылғы ауыл шаруашылығының дақылдары 
түсімінің төмендеуі болып табылады, соның салдарынан өндірістік 
жоспарлар орындалмады және Серіктестіктің жоспарланған табыстарына 
қол жеткізілмеді. 

ҚТК 10 «Корпоративтік басқаруды бағалау, %». 
Жоспар – кемінде 78%, нақты – 83 % (орындалды, норма шегінде). 
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ҚТК есептеу формуласына сәйкес Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясын корпоративтік басқаруды бағалау көрсеткішін 3 жылда бір 
рет шарттық негізде тартылатын сыртқы ұйым береді. Корпоративтік 
басқарудың сыртқы диагностикасының нәтижелері бойынша жалпы балл 
жоспардағы 78%-дан 83%-ды құрады. 2021 жылы Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының корпоративтік басқаруын бағалау қорытындылары 
бойынша есеп Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Директорлар 
кеңесінің 2021 жылғы 21 желтоқсандағы №19 шешімімен бекітілген. 

Осылайша, 10 ҚТК-нің 9-ы орындалды, 2021 жылы Стратегияны 
орындау 90%-ды құрады. 

Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері 
2021 жылы 2020 және 2019 жылдарға қарағанда өндірістік 

көрсеткіштердің өсуі байқалады.  
2020 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы өндірушілеріне 

көктемгі-жазғы алғытөлем беру сомасы 1,6 есеге өсіп, 39,5 млрд.теңгені 
құрады. Осы бағдарлама бойынша инвестициялардың жалпы сомасы 
күзде қосымша ақыны ескере отырып, 63 млрд.теңгеден асты. 

2021 жылы форвардтық сатып алу бағдарламасын іске асыруды 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы осы мақсаттарға бюджет қаражатын 
тартпай, меншікті қаражат және капитал нарығында қарыз алу есебінен 
толық жүзеге асырғанын атап өткен жөн. 

2021 жылы барлығы 608,5 мың тонна астық, оның ішінде 
форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша 599 мың тонна сатып 
алынды. 

2021 жылы астықты сату көлемі 569,4 мың тоннаны құрады, 
оның ішінде: 

- экспортқа (Иран, Түрікменстан, Әзірбайжан, ҚХР) 173,8 мың тонна; 
- ішкі нарыққа 395,6 мың тонна, оның 60%-дан астамы бағаны 

тұрақтандыруға бағытталды, оның ішінде: 
• Ұн тарту кәсіпорындарына 155 мың тонна; 
• Құс шаруашылығы кәсіпорындарына 68 мың тонна; 
• Мал шаруашылығы кәсіпорындарына 25,7 мың тонна. 
Астықтың түсуі мен шығарылуын ескере отырып, 

Корпорацияның ресурстарында астықтың болуы 2021 жылғы 31 
желтоқсанда 937,8 мың тоннаны құрады. 

Ресурстардағы шамамен 95% жұмсақ бидай болды. Сонымен қатар, 
Корпорацияның тауарлық желісі алғаш рет 10 дақылға дейін кеңейтілді, 
оған 2021 жылы қатты бидай, арпа, сұлы, күнбағыс, қарақұмық, зығыр, 
рапс, соя, жүгері кірді. 

2021 жылы Корпорацияның барлық қаржылық көрсеткіштері бойынша 
оң динамика байқалады. 

- меншікті капитал 77,8 млрд. теңгеге дейін ұлғайды (2020 жылдың 
соңындағы көрсеткіштен 2,6 млрд.теңгеге жоғары). 

- форвардтық сатып алу бағдарламасының кеңеюіне байланысты 
активтер 159,7 млрд.теңгеге дейін өсті (2020 жылғы көрсеткішке қарағанда 
62 млрд. теңгеге). 
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- 2021 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған 
таза кіріс 3,4 млрд.теңгені құрады (2020 жылдың көрсеткішінен 2,2 млрд. 
теңгеге жоғары). 

2021 жылы дебиторлық берешек 2020 жылға қарағанда 11 млрд 
теңгеге өсіп, 62,2 млрд теңгені құрады, бұл ауыл шаруашылығы өнімдерін 
форвардтық сатып алу бағдарламасының кеңеюіне байланысты. Бұл ретте 
күмәнді дебиторлық берешек 2,1 млрд теңгеге азайып, 46,4 млрд теңгені 
құрады (2020 жылы 48,5 млрд теңге). 

Соңғы 3 жылда күмәнді дебиторлық берешектің 4,3 млрд.теңгеге 
төмендеуінің оң динамикасы байқалады. 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының борыштық 
міндеттемелері астық нарығында Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының жандануына, оның ішінде астықты форвардтық сатып 
алу бағдарламасының кеңеюіне және осы мақсаттарға қарыз қаражатының 
пайдаланылуына байланысты 2020 жылға қарағанда 3 еседен астам 
ұлғайды.  

2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы жалпы 
сомасы 77,3 млрд.теңгеге, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерде 63 
млрд. теңгеден астам қарыз тартты. Бұдан басқа, 2021 жылы Корпорация 
Ресей қор нарығында 5 жыл мерзімге 2,45 млрд рубль немесе 14,1 
млрд теңге сомаға облигацияларды орналастырды. Бұл қаражат 
айналым қаражатын толықтыруға, оның ішінде 2021 жылғы форвардтық 
сатып алу шарттары бойынша күз мезгіліндегі қосымша ақы төлеуге 
пайдаланылды. 

 


