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Астық на-
рығы жөніндегі 

оператор 

2021 жылдың нау-
рызында Азық-түлік 

келісім шарт корпорация-
сы айналыс мерзімі 5 жыл 

(2021 жылдың 26 наурызы – 
2026 жылдың 26 наурызы) және ку-

пондық мөлшерлемесі жылдық 8,99% 
2,45 млрд рубль сомасында рубльде но-

миналданған халықаралық облигациялар 
шығарылымын Мәскеу биржасында сәтті 

орналастырды. Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы шетелдік 

эмитент ретінде ресейлік қор на-
рығына облигацияларды сәтті 

орналастырған алғашқы 
қазақстандық компания 

болды.

ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрінің 

2021 жылғы 19 наурыз-
дағы № 89 бұйрығымен 

Астықтың резервтік қорын 
басқару жөніндегі қағидалар 

бекітілді. Құжат астық на-
рығы жөніндегі оператордың 

астықтың резервтік қорын 
қалыптастыруға, сақтауға 
және өткізуге байланыс-

ты функцияларын 
реттейді. 

Ішкі нарықтың 
жемге деген 
қажеттілігін

қамтамасыз ету 
аясында Азық-түлік келісім 

шарт 
корпорациясы құс 

және мал 
шаруашылықтарына 
93,8 мың тонна астық 

жеткізді.

Салалық және 
ағымдағы міндеттерді 
іске асыру, оның ішінде 

форвардтық астық сатып 
алу бағдарламасын қамтама-

сыз ету мақсатында 2021 жылы 
Азық-түлік келісім шарт корпо-

рациясы қаржы институттарынан 
(«Ситибанк» КБ АҚ, «Сбербанк» 

АҚ, «Қазақстан Халық банкі» 
АҚ, Еуразиялық даму банкі, 

«Альфа-Банк» АҚ) жалпы 
сомасы 63,2 млрд теңге 

қарыз тартты.

2021 жылдың ақпанын-
да форвардтық сатып алу 
бағдарламасы шеңберінде 

көктемгі-жазғы аванс сомасы 
24,5 млрд теңгеден 40 млрд теңгеге 
дейін ұлғайтылды. Астықты нақты 

тапсырғаннан кейін өндірушілерге күзгі 
қосымша төлемді есепке алғанда, жалпы са-
тып алу сомасы 63 млрд теңгеден асты (2020 

жылы 39 млрд теңге болған). 2021 жылдан 
бастап Азық-түлік келісім шарт корпо-

рациясы бюджет қаражатын тарт-
пай, өз қаражаты және капитал 
нарығында қарыз алу арқылы 
астықты форвардтық сатып 

алуды жүзеге асыруда. 

Ұн мен әлеумет-
тік нан бағасын 
тұрақтандыру 

мақсатында Азық-түлік 
келісім шарт корпора-

циясы 2021 жылы астық 
өңдейтін кәсіпорындарға 

өз ресурстарынан тір-
келген бағамен 154,9 

мың тонна астық 
өткізді.

ҚР Ауыл 
шаруа шылығы 

ми нистрінің 2021 
жылғы 25 ақпандағы 

бұйрығымен астық на-
рығы жөніндегі оператор 

айқындалды, ол Азық-
түлік келісім шарт 

корпорациясы 
болды.

Облигация-
ларды Мәскеу 
биржасында 
орналастыру 

Құс және мал 
шаруашылықтары-
ның түпкілікті өнім-

дердің бағасын ұстап 
тұру

Астықтың 
резервтік қорын 

басқару

Ұн мен 
әлеуметтік 

нан бағасын 
тұрақтандыру

Капитал 
нарығында 

инвестициялар 
тарту

Форвард-
тық сатып алу 

бағдарламасын 
дамытуды 

жалғастыру
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НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ
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Егіс алқаптарын әртараптандыруға жәрдемдесу және 
ауыл шаруашылығы өнімдерін форвардтық сатып алу 
бағдарламасы арқылы АӨК субъектілеріне қаржылық 
қолдау көрсету жөніндегі стратегиялық міндетті 
орындай отырып, Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы 2021 жылы қаржылық қолдаудың осы құралын 
айтарлықтай кеңейте алды. Ауыл шаруашылығы 
өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыста-
рын жүргізуді қаржыландыру сомасы 2020 жылмен 
салыстырғанда 1,6 есеге ұлғайып, 39,5 млрд теңгені 
құрады. Астықты нақты тапсырғаннан кейін күзгі 
қосымша төлемді есепке алғанда, жалпы форвардтық 
сатып алу сомасы 63 млрд теңгені құрады. Басым 
ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіруді ынталанды-
ру шеңберінде сатып алынатын дақылдардың тізбесі  
4 түрінен 9 түріне дейін кеңейтілді.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 2021 жылы 
капитал нарығында инвестиция тарту бойынша 
үлкен жұмыс атқарды. Бұл компанияға өзінің барлық 
операциялық міндеттерін, соның ішінде форвардтық 
сатып алу бағдарламасын, осы мақсаттарға бюджет 
қаражатын тартпай, толығымен өз қаражаты және 
банктік қарыз алу есебінен жүзеге асыруды қамтама-
сыз етуге мүмкіндік берді. Несиелік желілер шеңберін-
де тартылған қарыздардың жалпы сомасы 63 млрд 
теңгеден астам құрады.

Ресей қор нарығына табысты шығып, Мәскеу биржа-
сында 2,45 млрд ресей рублі сомасында бес жылдық 
облигациялық қарыз ала алуымызды компаниямыз-
дың жеке жетістігі  деп есептеймін. Бұл ретте Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы шетелдік эмитент 
ретінде ресейлік қор нарығында облигацияларды 
сәтті орналастырған алғашқы қазақстандық компа-
ния болды. 

2021 жылы қазақстандық астық экспортын дамы-
туға жәрдемдесу және оның перспективалы өткізу 
нарықтарында болуын қамтамасыз ету бойынша 
жұмыс жалғастырылды. Осы міндет аясында Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы ҚХР, Орталық Азия 
және Каспий өңірі елдері бағыттарында экспорттық 
жөнелтілімдерді жүзеге асырды. Астық экспортының 
жалпы көлемі 170 мың тоннадан асты.

2021 жылдың қорытындысы бойынша Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы тамаша қаржылық көр-
сеткіштер білдірді. Компанияның таза пайдасы 2020 
жылғы 0,2 млрд теңгеден 2021 жылы 3,6 млрд теңгеге 
дейін өсті. Активтер мен капитал рентабельділігінің 
көрсеткіштері де елеулі жақсарды.

Сонымен қатар, 2021 жылдың жетістіктері туралы айт-
қанда, әсерін бүгіннің өзінде біз байқап отырған жаңа 
сын-қатерлер мен қауіптердің пайда болғанын атап 
өтпей болмайды. Екі ірі астықты ел арасындағы қару-
лы қақтығыс салдарынан туындаған күрделі геосаяси 
ахуал әлемдік нарықта астық тапшылығының себебі 
болды. Тіпті күзде көптеген өңірлер азық-түлік дағда-
рысына тап болуы мүмкін, ал астық нарығы бағалық 
талықсытпа ықпалында болуы әбден ықтимал.

Бұл жағдайда Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
елдің ішкі нарығын тұрақтандыруға бағытталған мем-
лекеттік оператор ретіндегі өз функцияларын орындау 
үшін күш-жігерін одан да көп шоғырландыруы қажет.

Біздің ұжымның кәсібилігі мен жанқиярлық еңбегі, 
серіктестер мен инвесторлардың сенімді және адал 
қарым-қатынасы бізге кез келген сын-қатерлерді 
жеңуге, күрделі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді 
деп ойлаймын!

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ
Басқарма Төрағасы

Омаров Сапархан Кесікбайұлы

Құрметті әріптестер, серіктестер, 
оқырмандар!
Сіздердің назарларыңызға «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» Ұлттық компаниясы» Акционерлік 
қоғамының 2021 жылғы Жылдық есебі ұсынылады, 
онда біз қызметіміздің негізгі аспектілерін барынша 
толық және түсінікті етіп ашуға тырыстық. 

2021 жыл біздің жаңа 2030 жылға дейінгі Даму стратегия- 
мызды іске асырудың бірінші жылы болды және Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы үшін өте нәтижелі және 
табысты болып шықты. Мемлекет Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының алдына қойған барлық салалық 
міндеттер орындалды. Жыл қорытындысы бойынша 
біздің компанияның барлық өндірістік және қаржылық 
көрсеткіштерінің серпінді өсуі байқалады.

Есепті жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
астық нарығы жөніндегі мемлекеттік оператор ретінде 
азық-түлік қауіпсіздігі және әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру 
мәселелерін шешуге белсенді қатысты. 500 мың тонна 
көлеміндегі азық-түлік астығының резервтік қоры 
уақтылы қалыптастырылып, 40%-ға жаңа түсімнен  
алынған астықпен жаңартылды. Жыл ішінде жалпы 
көлемі 600 мың тоннадан астам әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік өнімдерін өндіруге арналған шикізат 
қоры қалыптастырылды.

Өкінішке орай, 2021 жылы орын алған құрғақшылық 
Қазақстандағы астық түсімінің өткен жылмен салыс-
тырғанда 18%-дан астам төмендеуіне әкеліп соқты, бұл 
мемлекеттен тұрақтандыру шараларын қабылдау ды 
талап етті. Осы жағдайларда Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы ұн мен әлеуметтік нан бағасын ұстап 
тұру мақсатында астық өңдейтін кәсіпорындарға 150 
мың тоннадан астам арзандатылған астық өткізді. 
Мал және құс шарушылықтарына да қолдау көрсетілді, 
оларға жемшөп тапшылығын толтыру үшін  жеңілдетіл-
ген бағамен 93,8 мың тонна жемдік астық өткізілді.

БАСҚАРМА 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ
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АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

Жалпы мәліметтер
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық 
компаниясы» АҚ (Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы) – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
ішкі астық нарығын тұрақтандыруға белсенді қатысу, 
сондай-ақ АӨК субъектілерін қаржылық қолдау шара-
ларын іске асыру арқылы ҚР астық саласында мемле-
кеттік саясатты іске асырушы ұлттық компания. 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы ауыл шаруа-
шылығы өндірушілерін жүйелі қолдау (астықты 
форвардтық және тікелей сатып алу), ішкі астық 
нарығын қорғау және тұрақтандыру (астықтың 
резервтік қорын қалыптастыру және сақтау, астық өң-
дейтін кәсіпорындарға астықты өткізу, мал және құс 
шаруа шылықтарына жемдік астықты өткізу) бойынша 
бір қатар фунцияларды іске асырады. Сонымен катар, 
компания астықты сақтау бойынша коммерциялық 
қыз меттер көрсетеді және оны экспортқа жеткізуді 
жүзеге асырады.

Шетелдік астық сатып алушылар – импорттаушы 
елдердің ірі жеке компаниялары да, астық жеткізу 
жөніндегі мемлекетаралық келісімдер шеңберінде 
ынтымақтас тық жасалатын мемлекеттік компания-
лар да бар. 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының серіктес- 
тері санына Қытайдың мемлекеттік COFCO және 
Sinopharm компаниялары, «GTC» Иранның Үкіметтік 
Сауда Корпорациясы, Тәжікстанның мемлекеттік ма-
териалдық резервтер агенттігі, сондай-ақ Freedom Sky, 
Fawakeh Trading Co., Behdis Tejarat Alborz Co., Energy 
Saz Co. жеке компаниялары және т.б. кіреді.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы өз қызметін 
қаржыландыру үшін қазақстандық және ресейлік 
қор нарықтарынан қаражат тартады және несиелік 
желілер шеңберінде қазақстандық және шетелдік 
банктерден қарыз тартады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының бас кеңсесі 
Нұр-Сұлтан қ. орналасқан, компанияның Ақмола, Қоста-
най, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыс-
тарында, сондай-ақ ҚХР-да (Бейжің қ.) өкілдіктері бар.

Жалпы мәліметтер 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының тарихы 
Бизнес-үлгі 
Тауарлар желісі 
Еншілес және тәуелді ұйымдар 
Қызмет географиясы 
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Бизнес-үлгі
Операциялық қызметтің негізгі 
бағыттары Сипаттамасы

Операциялық 
қызметке қатысатын 
бөлімшелер

Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдерін сатып 
алу 

Форвардтық сатып 
алу

Форвардтық сатып алу арқылы 
көктемгі егіс және егін жинау 
жұмыстарын жүргізу үшін АӨК 
субъектілерін қаржыландыру

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып 
алу және өткізу 
департаменті

Тікелей сатып алу
Әрі қарай ішкі нарықта өткізуге және 
экспорттық жүк жөнелту үшін тікелей 
(күзгі) астық сатып алу  

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып 
алу және өткізу 
департаменті

Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдерін өткізу

Ішкі нарық/Ішкі 
астық нарығын 
тұрақтандыру

Ішкі нарықтың шикізатқа және қайта 
өңдеу өнімдеріне деген қажеттілігін 
қамтамасыз ету үшін астықты өткізу, 
соның ішінде:

Астықты қайта өңдейтін 
кәсіпорындарға астық өткізу

Жемдік астықты мал және құс 
шаруашылықтарына өткізу

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып 
алу және өткізу 
департаменті

Экспорт Экспорттық астықты тиеу

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып 
алу және өткізу 
департаменті

Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдерін сақтау

Коммерциялық 
астық

Сатып алынған астықты сақтауды, 
есепке алуды және сапасын бақылауды 
ұйымдастыру

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін есепке 
алу және сақтау 
департаменті

Астықтың резервтік 
қоры/Азық-түлік 
қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету

ТЖ туындаған кезде халықтың 
қажеттіліктерін қамтамасыз ету 
үшін астықтың резервтік қорын 
қалыптастыру, жаңарту, сақтау және 
басқару 

Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін есепке 
алу және сақтау 
департаменті

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының тарихы
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының тарихы 
ғасырдан астам уақыт бұрын құрылған  қазақстандық 
нан дайындау жүйесінің тарихымен ажырамас байла-
нысты. 1920 жылдың қазанында Қазақ автономиясы 
кеңестерінің съезінде жас мемлекеттік құрылымның 
нан дайындау жүйесін қамтитын Азық-түлік жөніндегі 
халық комиссариаты (Наркомпрод) құрылды. Ке йін-
нен Наркомпрод бірнеше рет реформаланды және 
атауын өзгертті. Ол кезекпен Қазақ АССР бойынша 
Дайындау комитетінің басқармасы, Қазақстанның 
Нан өнімдері министрлігі, Дайындау министрлігі деп 
аталды. Құрылған сәтінен бастап ведомство өзгеріс-
сіз өзінің басты функциясын – мемлекеттің азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуді орындады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының қазіргі 
түріндегі тарихы 1995 жылы, мемлекеттік ресурстарға 
астық сатып алуды және агроөнеркәсіптік кешенде 
несиелік және төлем тетігін жетілдіруді қамтамасыз 
ету мақсатында Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетінің 1995 жылғы 21 наурыздағы № 309 қаулы-
сымен Мемлекеттік азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы құрылған кезде басталды.

1997 жылдың ақпанында астық және оны қайта 
өңдеу өнімдерін мемлекеттік ресурстарға сатып алу 
жүйесін жетілдіру мақсатында Мемлекеттік азық-
түлік келісім шарт корпорациясы Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 1997 жылғы 24 ақпандағы № 260 
қаулысымен мемлекет жарғылық капиталына жүз 
пайыз қатысатын «Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясы» жабық акционерлік қоғамы болып қайта 
ұйымдастырылды. 

2006 жылы «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» 
АҚ акциялар пакеті «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ-на берілді (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 
қаулысы). 

2007 жылдың 5 шілдесінде «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» АҚ-на «Ұлттық компания» мәртебесі 
берілді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 
мамырдағы № 326 қаулысымен Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының барлық акциялары республи-
калық меншікке берілді, ал Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы акцияларының мемлекеттік пакетін 
иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы министрлігіне берілді. 
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Тауарлар желісі

3-сыныпты жұмсақ бидай

3-сыныпты жұмсақ бидай Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының тауарлар желісінде ауыл шаруа-
шылығы өнімдерінің негізгі түрі болып табылады, ол 
ішкі және сыртқы нарықтарда ең үлкен сұранысқа ие. 
3-сыныпты бидайдан азық-түлік астығының резервтік 
қорын қалыптастырады, бұл астық өнімдерінің түрі 
отандық ұн тарту кәсіпорындарына және ішкі на-
рықтың басқа да қатысушыларына шарттар бойынша 
жеткізіледі және де  экспортқа жөнелтілетін басты 
астық тауары болып табылады. 

3-сыныпты қатты бидай

Қатты сұрыптар құрамында ақуыздың көбірек және 
тағамдық құндылығы жоғарырақ болуына байланыс-
ты бидайдың аса құнды сұрыптары болып саналады.  
Қатты сұрыптар бидай ұны әртүрлі елдердің тамақ 
өнеркәсібінде сұранысқа ие, сондықтан әлемдік на-
рықта қатты сұрыптар бидайына сұраныс үнемі өсіп 
келеді.

4-сыныпты бидай

Негізінен ішкі нарықтың жемдік астыққа деген қажет-
тілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Әдетте, беріл-
ген өтінімдерге сәйкес құс және мал шаруашылығы 
кәсіпорындарына жеткізіледі. Бұдан бөлек, 4-сынып-
ты бидай Орта Азия елдеріне экспортқа жіберіледі, 
осыған байланысты бұл санатты астық қорын сатып 
алу және қалыптастыру ішкі және сыртқы нарықтар-
дағы  сұранысқа сүйене отырып жүзеге асырылады. 

HI-Pro сыныпты бидай

Тауарлар желісінің жеке санаты болып табылатын 
құндылығы жоғары сыныпты бидай. Нысаналы өткізу 
нарығы – Қытай, осыған байланысты Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы оны ҚХР серіктестерімен 
жасалған экспорттық келісімшарттарды орындау үшін 
сатып алады. 

2-сыныпты арпа

4-сыныпты бидай сияқты, 2-сыныпты арпа жемдік 
астық ретінде қолданылады, сондықтан қазақстан-
дық құс және мал шаруашылықтары тарапынан сұра-
нысқа ие. Сонымен бірге, арпа сыртқы нарықтарда 
тұрақты сұранысқа ие және соңғы жылдары Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының Каспий өңіріне 
жүк жөнелтудегі негізгі экспорттық тауары болып 
табылады.

Сұлы

Сұлы маңызды азық-түлік және жемшөптік дақыл бо-
лып табылады, сұлы дәні фармацевтика өнеркәсібінде 
шикізат ретінде пайдаланылады. Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы дақылды сатып алуды 2021 
жылы бастады.  

Қарақұмық

Қарақұмық құнды жармалық дақыл болып табылады, 
оның дәні қарақұмық жармасын өндіру үшін пайда-
ланылады. Ішкі нарықтағы сұранысты қанағаттан-
дыру мақсатында, 2020 жылы қарақұмық Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы сатып алатын астық 
тауарлары желісіне кіргізілді. 

Күнбағыс

Күнбағыс майлы дақыл болып табылады, ол күнбағыс 
майын өндіру үшін пайдаланылады. Ішкі нарықтағы 
сұранысты қанағаттандыру мақсатында, 2020 жылы 
күнбағыс Азық-түлік келісім шарт корпорациясы са-
тып алатын астық тауарлары желісіне кіргізілді.

Майлы зығыр тұқымдары

Майлы зығыр бағалы ауыл шаруашылық және тех-
никалық дақыл болып табылады. Зығыр майының 
бірегей диеталық және емдік қасиеттері бар, сонымен 
қатар ол көптеген өнеркәсіп салаларында қолда-
нылады. Жом мен күнжарасы ақуызы жоғары жем 
болып табылады. Зығыр сабаны талшықтар, қағаз, 
құрылыс материалдарын өндіруде қолданылады. 
2021 жылы зығыр тұқымдары Азық-түлік келісім 
шарт корпорация сы сатып алатын дақылдар тізбесіне 
кіргізілді.

Рапс

Рапс – әлемдегі ең көп таралған майлы дақылдардың 
бірі, оның техникалық, тағамдық және жемдік мәні 
бар. Азық-түлік келісім шарт корпорациясы рапсты 
2021 жылдан бастап сатып алады.

Соя

Соя – дәнді-бұршақты және майлы дақылдар арасын-
да ең көп таралған. Ол тамақ өнімдерінің кең ауқымы 
үшін шикізат ретінде қызмет етеді, ал ақуыздың және 
құнды тағамдық компоненттердің жоғары мөлшері 
оны арзан және пайдалы ет алмастырғыш ретінде 
пайдалануға мүмкіндік береді. Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы дақылды 2021 жылдан бастап сатып 
алады.

Жүгері 

Жүгері дүниежүзілік нарықта кең сұранысқа ие бағалы 
азық-түлік және жемшөптік дақыл болып табылады. 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы жүгері дәнін 
тікелей сатып алуды алғаш рет 2021 жылдың желтоқ-
санында жүзеге асырды, ал форвардтық сатып алу 
2022 жылдан бастап жоспарлануда.
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«Ақ Бидай-Терминал» АҚ

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ Ақтау теңіз портындағы 
Каспий теңізінің шығыс жағалауындағы астық терми-
налы. Компания қазақстандық астықты экспортқа 
жіберу, қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және 
жөнелту үшін теңіздегі құрғақ жүк тасушыларға ауыс-
тырып тиеу бойынша қызметтер көрсетеді. 

Терминалдың өткізу қабілеті – жылына 600 мың 
тоннаға дейін астық. Оның құрамына жалпы көлемі 
22,5 мың тонна астықты уақытша сақтауға арналған 
11 сүрлем кіреді. Терминалдың ауыстырып тиеуге ар-
налған көлік коммуникацияларының өндірістік қуаты 
сағатына 350 тоннаға дейін астықты құрайды, бұл 
теміржол вагондарынан тәулігіне 3 мың тоннаға дейін 
астықты қабылдауға және теңіз кемелеріне тәулі-
гіне 4 мың тоннаға дейін астықты тиеуге мүмкіндік 
береді. Терминал тәулік бойы жұмыс істейді, белсенді 
желдету жүйесімен, жоғары дәлдіктегі электронды 
таразылармен және жоғары сапалы қызмет көрсетуді 
қамтамасыз ететін бүкіл технологиялық циклді авто-
маттандырылған басқару жүйесімен жабдықталған.

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ жарғылық капиталының 
100%-ы Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
меншігінде.

«Астық қоймалары» ЖШС

«Астық қоймалары» ЖШС – Ақмола және Солтүстік 
Қазақстан облыстарындағы астық қабылдау кәсіпо-
рындары (астық базалары) желісін басқарушы ұйым. 
«Астық қоймалары» ЖШС төрт астық қабылдау 
кәсіпорнының жалпы сақтау сыйымдылығы 492 мың 
тонна астықты құрайды.  

«Астық қоймалары» ЖШС қызметінің негізгі мақса-
ты жауапты сақтаудағы астықтың сандық-сапалық 
сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. «Астық 
қоймалары» ЖШС элеваторлары астықтың толық 
сандық-сапалық сақталуын қамтамасыз етеді, бұл 
Компания үшін астық сақтау нарығындағы беделі-
не жақсы әсерін тигізеді. «Астық қоймалары» ЖШС 
астық сақтауды жүзеге асыру сеніп тапсырылған, 
меншік иесі Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
болып табылатын ұйымдардың тізбесіне кіреді.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 100% қатысу 
үлесімен «Астық қоймалары» ЖШС жалғыз қаты-
сушысы болып табылады.

Еншілес және тәуелді ұйымдар 
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ құрылы-
мына 3 еншілес ұйым кірді: «Ақ Бидай-Терминал» 
АҚ, «Астық қоймалары» ЖШС, «Эксперттік аграрлық 
компания» ЖШС және де тәуелді ұйым «NurAgro» 
агрофирмасы» ЖШС. 2021 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы барлық еншілес ұйымдардың 100% қатысу үлесіне 
ие болды.

2020 жылдың шілдесінде Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының Директорлар кеңесі «NurAgro» агро-
фирмасы» ЖШС сату туралы шешім қабылдады.

2021 жылдың 1 қаңтарында «Ақ Бидай-Терминал» АҚ 
екі бірлескен кәсіпорынның 50% қатысу үлесіне ие 
болды: «Баку астық терминалы» ЖШҚ (Әзірбайжан) 
және «Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ (Иран). 
2021 жылдың 29 қазанында «Ақ Бидай-Терминал» АҚ 
«Marine Logistics Center» ЖШС жарғылық капиталын-
дағы 49% қатысу үлесін сатып алды.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Ұйым  Қызмет түрі Қатысу үлесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының еншілес және тәуелді ұйымдары
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ Астық терминалы 100%
«Астық қоймалары» ЖШС Астықты сақтау және өңдеу 100%

«Эксперттік аграрлық компания» ЖШС Бизнес сараптамасы, нарық жағдайын  
зерделеу 100%

Еншілес кәсіпорын «Эксперттік аграрлық компания» ЖШС 

«NurAgro» агрофирмасы» ЖШС Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, 
өңдеу және сақтау 100%

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ бірлескен кәсіпорындары
«Баку астық терминалы» ЖШҚ Астық терминалы 50%
«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ Астық терминалы 50%

«Marine Logistics Center» ЖШС
Көлік-экспедиторлық қызметтерді 
және астық жүктерін ауыстырып тиеу 
бойынша қызметтерді көрсету 

49%
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«Баку астық терминалы» ЖШҚ

Кәсіпорын 2006 жылы наурызда тіркелген, оның 
құрылтайшылары «PLANET-L» ЖШҚ (Әзірбайжан, 50%) 
және «Ақ Бидай-Терминал» АҚ (Қазақстан, 50%) болды. 
Қазақстандық инвестиция көлемі 805 млн теңгені 
құрады.

Терминалдың құрылысы 2007 жылдың сәуірінде 
аяқталды, оның салтанатты ашылуына Әзірбайжан 
Президенті Э. Әлиев және Қазақстан Премьер-ми-
нистрі К. Мәсімов қатысты, олар бұл терминалдың 
екіжақты экономикалық қарым-қатынастарды да-
мыту үшін ғана емес, бүкіл Каспий өңірі үшін маңыз-
дылығын жоғары деп бағалады. 

2009 жылдың желтоқсанында өнімділігі тәулігіне 
150 тонна және қайта өңдеу қуаты жылына 50 мың 
тоннаға дейінгі диірмен кешенінің құрылысы аяқтал-
ды. Диірмен кешені «Бюлер» неміс фирмасының ең 
заманауи және жоғары технологиялық жабдығына ие.

Терминалда астықты уақытша сақтауға арналған 
жалпы көлемі 15 мың тонна болатын 5 сүрлем бар. 
Терминалдың ауыстырып тиеу бойынша көлік комму-
никацияларының өндірістік қуаты сағатына 250-300 
тонна астықты құрайды, бұл теңіз кемелерінен тәулі-
гіне 2 мың тоннаға дейінгі астықты қабылдауға және 
теміржол вагондарына тиеуге мүмкіндік береді.

«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ

Кәсіпорын 2007 жылдың қазанында құрылған. Оның 
құрылтайшылары «Бехдиз Теджерат Альборз» ЖШҚ 
(Иран) және «Ақ Бидай-Терминал» АҚ (Қазақстан) бол-
ды. Жарғылық капиталдағы қазақстандық әріптестің 
үлесі 50 %-ды құрады, қазақстандық инвестициялар-
дың мөлшері – 1 231,2 млн теңге.

Әмірабад портындағы өткізу қабілеті жылына  
1 млн тонна астыққа дейінгі астық терминалының 
құрылысы 2009 жылы 25 желтоқсанда аяқталды, ал 
2010 жылдың 19 маусымында Қазақстан мен Иран-
ның ресми тұлғаларының қатысуымен салтанатты 
ашылуы өтті.

Терминалда астықты уақытша сақтауға арналған жал-
пы көлемі 53 мың тонна болатын 14 сүрлем бар және 
әлемдік жетекші өндірушілердің заманауи жабдықта-
рымен жабдықталған. Терминалдың ауыстырып тиеу 
бойынша көлік коммуникацияларының өндірістік 
қуаты сағатына 500 тоннаға дейінгі астықты құрайды, 
бұл теңіз кемелерінен тәулігіне 4 мың тоннаға дейін 
астықты қабылдауға және теміржол вагондары мен 
автомобиль көлігіне тиеуге мүмкіндік береді.

Терминал тәулік бойы жұмыс істей алады, дәлдігі 
жоғары электрондық таразылармен және қызмет-
терді жоғары сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін, тұтас технологиялық циклді басқарудың авто-
маттандырылған жүйесімен жабдықталған.
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Астық терминалы

Агрофирма

Әмірабад

Баку

Ақтау

Өскемен

Қостанай

Петропавл

НҰР-СҰЛТАН

Көкшетау

Бейжің

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
(орталық аппарат, Нұр-Сұлтан қ.)

Ақмола облыстық өкілдігі 
(Көкшетау қ.)
Қостанай облыстық өкілдігі 
(Қостанай қ.)
Солтүстік Қазақстан облыстық өкілдігі  
(Петропавл қ.)
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
Шығыс Қазақстандағы облыстық өкілдігі
(Өскемен қ.)
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ
ҚХР-дағы өкілдігі
(Бейжің қ.)

«Астық қоймалары» ЖШС 
(орталық аппарат, Нұр-Сұлтан қ., ) 

«Астық қоймалары» ЖШС өкілдіктері:

«№ 1 нан базасы»-Ақмола облысы, Ақкөл қ.
«№ 2 нан базасы»-Солтүстік Қазақстан облысы, 
Ғ. Мүсірепов атындағы аудан, Новоишим а.
«№ 5 нан базасы»-Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, 
Кенская станциясы
«№ 7 нан базасы»-Солтүстік Қазақстан облысы, 
Ақжар ауданы, Дәуіт станциясы

«Эксперттік аграрлық компания» ЖШС  
(Нұр-Сұлтан қ., Московская көш. 29, н.п.6, 19г. пәтері)
«Nur Agro» агрофирмасы» ЖШС   
(Алматы облысы, Қонаев қ., 2 шағынауданы, 37-21 үй)

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ

«Баку астық терминалы» ЖШҚ  
(Говсан к., Әзірбайжан Республикасы )
«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ 
(Киш а., Иран Ислам Республикасы)
«Marine Logistics Center» ЖШҚ (Ақтау қ.)
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II БӨЛІМ.  
ДАМУ  
СТРАТЕГИЯСЫ

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 2021–2030 жылдарға арналған Даму 
стратегиясы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 ж. 30 желтоқсандағы № 945 
қаулысымен бекітілген. Стратегияда Азық-түлік келісім шарт корпорациясының миссиясы 
мен пайымы, мақсаттары мен міндеттері тұжырымдалған, сондай-ақ стратегиялық 
мақсаттарға жетудің табыстылығын бағалау үшін қызметтің негізгі көрсеткіштері (KPI) 
көрсетілген.

2021–2030 жылдарға арналған стратегиялық мақсаттар  
мен міндеттер
Стратегиялық бағыттар Мақсаттар Міндеттер

1. Азық-түлік қауіпсіздігін қамта-
масыз етуге және астық на-
рығын тұрақтандыруға қатысу 

1-мақсат. Астықтың резервтік 
қорын ұстау

1-міндет. Астықтың резервтік қорын 
сатып алу, сақтау, жаңарту және 
пайдалану

2-мақсат. Астық және әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарла-
рының бағасын тұрақтандыруға 
қатысу

1-міндет. Астық нарығындағы интер-
венциялар (қажет болған жағдайда) 
2-міндет. Әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарларының қорла-
рын қалыптастыру және өңірлердің 
тұрақтандыру қорларын қалыптас-
тыруға жәрдемдесу

2. Егіс алқаптарын әртараптан-
дыруға және АӨК субъектілерін 
қаржылық қолдауға жәрдем-
десу

1-мақсат. Басым ауыл шаруа-
шылығы дақылдарының өндірісін 
ынталандыру

1-міндет. Ауыл шаруашылығы дақыл-
дарын форвардтық сатып алу

3. Ауыл шаруашылығы дақыл-
дарының сапасы мен өнімділігін 
көтеруге жәрдемдесу

1-мақсат. Ішкі нарықтың жоғары 
сапалы астық тұқымдарына деген 
қажеттіліктерін қанағаттандыру

1-міндет. Тұқым қорын қалыптасты-
ру және басқару

4. АӨК орнықты жемшөп база-
сын құруға жәрдемдесу

1-мақсат. Ішкі нарықтың жемге 
қажеттілігін қанағаттандыру

1-міндет. Жемдік қорды қалыптасты-
ру және басқару

5. Астық экспортын дамытуға 
жәрдемдесу

1-мақсат. Астық экспорты 
көлемінің өсуі және сыртқы өткізу 
нарықтарында орнығу

1-міндет. Жеткізулерді тұрақтандыру 
және экспорттық операцияларды 
әртараптандыру
2-міндет. Экспорттық партияларды 
шоғырландыру
3-міндет. Азық-түлік қауіпсіздігі 
жөніндегі Ислам ұйымы аясында 
агенттік функцияларды іске асыру 
(қажет болған жағдайда)

6. Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы қызметінің тиімділі-
гін арттыру

1-мақсат. Қаржылық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету

1-міндет. Меншікті капитал мен 
активтерді пайдаланудың тиімділігін 
арттыру

2-мақсат. Корпоративтік басқару 
жүйесінің тиімділігін арттыру

1-міндет. Корпоративтік басқарудың 
үздік тәжірибесін енгізу
2-міндет. Адами капиталды дамыту

Миссия
Қазақстан Республикасы-
ның азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге қатысу 
және астық нарығы жөнін-
дегі оператор функциясын 
атқару арқылы астық сала-
сын дамытуға жәрдемдесу.

Пайым 
Мемлекеттің астық на-
рығындағы саясатын 
іске асыратын және кор-
поративтік басқарудың 
жоғары стандарттарына 
жауап беретін қаржылай 
орнықты, тұрақты дамып 
келе жатқан операциялық 
компания.

Миссия мен пайым 
2021–2030 жылдарға 
арналған стратегиялық 
мақсаттар мен міндеттер 
2021–2030 жылдарға ар-
налған қызметтің негізгі 
көрсеткіштерінің жоспар-
лы мәндері 
Есепті жылы қызметтің 
ђегізгі көрсеткіштерінің  
орындау 
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Миссия мен пайым 
2021–2030 жылдарға 
арналған стратегиялық 
мақсаттар мен міндеттер 
2021–2030 жылдарға ар-
налған қызметтің негізгі 
көрсеткіштерінің жоспар-
лы мәндері 
Есепті жылы қызметтің 
ђегізгі көрсеткіштерінің  
орындау 

2021–2030 жылдарға арналған қызметтің негізгі 
көрсеткіштерінің жоспарлы мәндері
№ ҚНК Өлш. 

бір. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Тиісті жылдың 31 жел-
тоқсанына арналған 
азық-түліктік астықтың 
резервтік қорының 
көлемі 

мың 
тонна 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

2

ӘМАТ үшін шикізат 
болып табылатын ауыл 
шаруа шылығы өнімін 
сатып алу көлемі

мың 
тонна 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375

3

Форвардтық сатып алу 
бағдарламалары бойын-
ша қаржыландырылған 
егіс алқаптары

млн га 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

4

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы бағдар-
ламалары бойынша 
АШТӨ сатып алған жоға-
ры сапалы тұқымдар-
дың көлемі

мың 
тонна 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10

5
Ішкі нарыққа тіркелген 
баға бойынша жеткізіл-
ген жемдік астық көлемі

мың 
тонна 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

6

Стратегиялық өткізу 
нарықтарына астықты 
тиеп жөнелтудің ең аз 
көлемі, оның ішінде: 

мың 
тонна

≥ 150 ≥ 175 ≥ 190 ≥ 205 ≥ 220 ≥ 235 ≥ 250 ≥ 265 ≥ 280 ≥ 295

ҚХР ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 90 ≥ 95
Орталық Азия ≥ 20 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75
Иран ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50
Күнгей Кавказ ≥ 30 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75

7 ROE % ≥ 0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5

8

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының 
өндірістік объектілерін-
дегі негізгі капиталға 
инвестициялар 

млн 
тенге 504 518 582 543 515 557 572 581 581 588

9

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының өн-
дірістік объектілеріндегі 
еңбек өнімділігі

1 
жұмыс-
керге 
мың 
теңге

6 071 6 252 6 451 6 669 6 909 7 176 7 475 7 811 8 193 8 630

10 Корпоративтік басқару-
ды бағалау % 78 79 80 81 83 85 86 87 88 90
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Миссия мен пайым 
2021–2030 жылдарға 
арналған стратегиялық 
мақсаттар мен міндеттер 
2021–2030 жылдарға ар-
налған қызметтің негізгі 
көрсеткіштерінің жоспар-
лы мәндері 
Есепті жылы қызметтің 
ђегізгі көрсеткіштерінің  
орындау 

Есепті жылы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау
№  ҚНК Өлш. 

бір.
Жоспарланған 
мән Нақты мән Түсіндірме

1

Тиісті жылдың 31 жел-
тоқсанына арналған 
азық-түліктік астықтың 
резервтік қорының 
көлемі

мың 
тонна 500 500

Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы қалыптастырған 500 000 
тонна көлеміндегі астықтың 
резервтік қорының болуы туралы 
есеп ҚР АШМ-не  жолданды. 

2

ӘМАТ үшін шикізат 
болып табылатын ауыл 
шаруашылығы өнім-
дерін сатып алу көлемі

мың 
тонна 330 577,63

2021 жылы форвардтық сатып 
алу бағдарламасы шеңберінде 
сатып алынатын ауыл шаруа-
шылығы өнімдерінің тізбесіне 
ӘМАТ үшін шикізат болып табы-
латын келесі дақылдар енгізілген: 
бидай, қарақұмық, күнбағыс.

3

Форвардтық сатып 
алу бағдарламалары 
бойынша қаржыланды-
рылған егіс алқаптары

млн 
га 2,7 2,73

Ақмола, Алматы, Қостанай, Пав-
лодар және Солтүстік Қазақстан 
облыстарының үйлестіру кеңес-
тері 307 өтінімді мақұлдады. 
Үйлестіру кеңестерінің ақпараты-
на  сәйкес осы өтінімдер бойын-
ша жалпы егіс алқабы 2,727 млн 
гектарды құрады.

4

Азық-түлік келісім 
шарт корпорация-
сы бағдарламалары 
бойынша АШТӨ сатып 
алған жоғары сапалы 
тұқымдардың көлемі

мың 
тонна 5,0 5,7

Бидай мен арпа тұқымын сатып 
алуға арналған форвардтық са-
тып алу бағдарламасы бойынша 
8 АШТӨ 5,7 мың тонна көлемге, 
оның ішінде 4,4 мың тонна бидай 
тұқымы және 1,3 мың тонна арпа 
тұқымы, қаржыландырылды.

5

Ішкі нарыққа тіркелген 
баға бойынша жет-
кізілген жемдік астық 
көлемі

мың 
тонна 60 93,8

2021 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Корпорация ішкі 
нарыққа 93,8 мың тонна жемдік 
астық өткізді, оның ішінде:

1) Құс шаруашылығы кәсіпорын-
дарына – 68,1 мың тонна астық;

2) Мал шаруашылығы кәсіпорын-
дарына – 25,67 мың тонна астық.

Сонымен қатар, мал шаруа-
шылығы кәсіпорындарына бидай 
кебекі де сатылды – 3,85 мың 
тонна.

Астықты, оның ішінде кебекті 
өткізу тіркелген бағамен жүзеге 
асырылды.

№  ҚНК Өлш. 
бір.

Жоспарланған 
мән Нақты мән Түсіндірме

6

Стратегиялық өткізу 
нарықтарына астықты 
тиеп жөнелтудің ең аз 
көлемі, оның ішінде:

мың 
тонна

≥ 150 173,8

ҚР жүктерін ҚХР-ға жеткізу 
мәселесінің шешілмеуі, сондай-ақ 
Күнгей Кавказ елдері бағытында 
1-3 тоқсан кезеңінде қазақстан-
дық астық бағасының ресей-
лікпен салыстырғанда бәсекеге 
қабілетсіздігіне байланысты, 
бұл нарықтарға астық жөнелту 
жоспарлары толық көлемде 
орындалмады.

Сонымен бірге, Орталық Азия мен 
Иран елдеріне экспорттық жөнел-
тілімдер жоспарының артығымен 
орындалғанын ескере отырып, 
жоспарлық көрсеткіш жылдық 
тапсырма 116% орындалды.

Бұл ретте Корпорацияның экс-
порттық қызмет бөлігіндегі не-
гізгі міндеті орындалды – барлық 
жоспарланған сыртқы нарықтар-
да қазақстандық астықтың 
болуы қамтамасыз етілді. 

ҚХР ≥ 50 9,97

Орталық Азия ≥ 20 50

Иран ≥ 50 95,7

Күнгей Кавказ ≥ 30 18,1

7 ROE % ≥ 0,5 4,5

Корпорацияның 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы біріктірілген 
қаржылық есептілігіне сәйкес:

1) меншікті капиталдың орташа 
жылдық көлемі 76,5 млрд теңгені 
құрады;

2) Корпорация 3,45 млрд теңге 
көлемінде пайда алды. 

8

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының 
өндірістік объектілерін-
дегі негізгі капиталға 
инвестициялар 

млн
теңге 504 509

«Астық қоймалары» ЖШС 
және «Ақ Бидай-Терминал» АҚ 
ақпараты бойынша өндірістік 
объектілерде жөндеу жұмыста-
ры, жабдықты қайт құру және 
жаңғырту жүргізілді, мердігерлік 
әдіспен орындалатын монтаждау 
жұмыстары аяқталды (арнайы 
біліктілік пен биіктікте жұмыс 
істеуге рұқсатты талап ететін), 
күрделі салымдар 509 млн тең-
гені құрады. 
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Миссия мен пайым 
2021–2030 жылдарға 
арналған стратегиялық 
мақсаттар мен міндеттер 
2021–2030 жылдарға ар-
налған қызметтің негізгі 
көрсеткіштерінің жоспар-
лы мәндері 
Есепті жылы қызметтің 
ђегізгі көрсеткіштерінің  
орындау 

№  ҚНК Өлш. 
бір.

Жоспарланған 
мән Нақты мән Түсіндірме

9

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының өн-
дірістік объектілеріндегі 
еңбек өнімділігі 

мың
теңге 6 071 5 114

Корпорацияның ҚНК орындама-
уының теріс факторы 2021 жылы 
ауыл шаруашылығы дақылдары 
түсімінің төмендеуі болды, оның 
салдарынан «Астық қоймалары» 
ЖШС өндірістік жоспарлары 
орындалмады және жоспар-
ланған кірістеріне жете алмады.

10 Корпоративтік басқару-
ды бағалау % 78 83

ҚНК есептеу формуласына 
сәйкес Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының корпоративтік 
басқаруды бағалау көрсеткішін 
шарт негізінде тартылған үшінші 
тарап ұйымы 3 жылда бір рет 
тағайындайды. Корпоративтік 
басқарудың сыртқы диагности-
касының қорытындысы бойынша 
жалпы балл 83% құрады.

Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясының 2021 жылғы кор-
поративтік басқаруын бағалау 
көрсеткіштері туралы есеп Азық-
түлік келісім шарт корпорация-
сы Директорлар кеңесінің 2021 
жылғы 21 желтоқсандағы №19 
шешімімен бекітілді.
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Макроэкономикалық жағдайлар

Әлемдік астық нарығындағы жағдай

USDA алдын ала бағалауы бойынша, 2022/2023 
маркетингтік жылы әлемдік бидай өндірісі Украина, 
Австралия, Марокко, Аргентина, Еуропалық Одақ пен 
Қытайдағы астық егіс алқабының азаюына байланыс-
ты өткен жылмен салыстырғанда 4,5 млн тоннаға, 
774,8 млн тоннаға дейін төмендейді. Бұл ретте USDA 
талдаушылары жалғасып жатқан соғыс әрекеттері 

жағдайында Украинадағы бидай түсімінің 2021/2022 
маркетингтік жыл деңгейімен салыстыр ғанда шама-
мен үштен біріне дерлік қысқаруын болжайды. 

2021 жылдың көктемгі егіс науқаны жүргізілген кезең-
дегі қолайлы табиғи жағдайлар Канада, Ресей, Түркия 
мен Қазақстанда астық өндірісінің артуын күтуге негіз 
береді.

USDA деректері бойынша әлемдік бидай нарығының негізгі көрсеткіштері
млн тонна
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USDA 2022/2023 маркетингтік жылы азықтық астық 
тұтынудың төмендеуін және бидайдың тамақтық 
тұтынуының ұлғаюын күтеді. Дүниежүзілік тұтыну-
дың бидай өндірісінен асып кетуі және Африка мен 
Оңтүстік-Шығыс Азия елдері тарапынан сұраныстың 
өсуі 2021/2023 маркетингтік жылдың соңында қор-
лардың 267 млн тонна деңгейіне дейін азаюға әкеліп 
соғады.

Макроэкономикалық жағдайлар 
Сала үрдістерін шолу 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының на-
рықтық тауашасы 
Маркетингтік қызмет, 
өткізу және баға саясаттары 
Операциялық көрсеткіштер 
Қаржылық көрсеткіштер 
Еншілес және тәуелді ұй-
ымдардың негізгі опера-
циялық және қаржылық 
көрсеткіштері 
Сатып алу тәжірибесі 



ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

ҚОСЫМШАЛАРКОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

 

Макроэкономикалық жағдайлар 
Сала үрдістерін шолу 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының на-
рықтық тауашасы 
Маркетингтік қызмет, 
өткізу және баға саясаттары 
Операциялық көрсеткіштер 
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2021/2022 және 2022/23 МЖ ірі өндіруші  елдердегі бидай түсімі бойынша USDA 
болжамы 
млн тонна
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Бидайдың ең ірі экспорттаушылары – Ресей, ЕО, АҚШ, 
Канада, Австралия, Украина, Аргентина және Қа-
зақстан, USDA бағалауы бойынша, 2022/2023 марке-
тингтік жылдың қорытындысы бұл елдерге әлемдік 
бидай экспортының 93,3% келеді. Экспорт көлемі бо-
йынша көшбасшы орынға Ресей ие, оның экспорттық 
жеткізілмдері жалпы әлемдік көлемнің 19,0% құрайды. 
Әлемдік экспорттағы үлесі 4,0% құрайтын Қазақстан 
экспорт бойынша алтыншы орынды алады. 

USDA болжамына сәйкес, Қытай жақын арада ең ірі 
астық импорттаушы мәртебесін өзіне сақтайды. Ресей 
бидайдың ең ірі экспорттаушысы болып қала береді, 
бұл ретте оның әлемдік экспорттағы үлесі Украинадан 
жеткізілімдердің азаюы аясында айтарлықтай артуы 
мүмкін. Келесі ауылшаруашылық маусымында астық 
түсімі артады деген болжам орындалған жағдайда, 
Иран бидай импортын қысқартуы әбден мүмкін.

2022/2023 маркетинг жылы экспорттаушы елдер бойынша әлемдік бидай экспортының 
құрылымы (USDA бағалауы)
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Бес жылдық болжамының аясында IGC 2020/2021 
маркетингтік жылмен  салыстырғанда 2025/2026 мар-
кетингтік жылға әлемдік бидай экспортының көлем-
дері 4,1%-ға артатынын болжайды. Әдістемелердің 
айырмашылығына байланысты астық нарығының 
негізгі көрсеткіштері бойынша IGC бағалау лары әдетте 
FAO бағалауларынан сәл төмен екенін және оған қоса 
2022 жылдың сәуірінде 2021/2022 жылға арналған 
FAO болжамы 2022 жылдың көктемгі түсімге қатысты 
оң күтулерге байланысты артуға қарай қайта қаралға-
нын атап өткен жөн. 

IGC басқа экспорттаушы елдердің көпшілігінің үлесі 
төмендеген кезде 2025/2026 маркетингтік жылы 
Ресейден (19% дейін), Аргентинадан (7,0% дейін) астық 
экспортының үлес салмағының ұлғаюын болжайды. 

IGC бағалауы бойынша, 2024/2025 және 2025/2026 
маркетингтік жылдары қазақстандық бидай экспор-
тының көлемі 2020/2021 және 2021/2022 маркетингтік 
жылдардағы 6,8 млн тоннамен салыстырғанда 7 млн 
тоннаны құрайды. Бұл ретте, болжам шеңберінде 
Қазақстанның әлемдік экспорттағы үлесі 2021/2022 
маркетингтік жылдағы 3,7%-дан 2025/2026 марке-
тингтік жылдағы 3,6%-ға дейін төмендейді.

Сонымен бірге, осы IGC соңғы болжамды раундының 
Жылдық есебін дайындау сәтінде Украина аумағын-
дағы әскери қақтығыстың салдары және Ресейге 
қарсы санкциялардың кең ауқымды кеңеюі ескерілме-
генін атап өткен жөн, олар әлемдік астық нарығының 
жағдайына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
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Жетекші экспорттаушы елдердің экспорт көлемдері бойынша IGC бес жылдық болжамы
млн тонна

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
дерек болжам

Аргентина 13,6 14,2 15,0 15,0 15,5 15,5
Австралия 18,5 16,3 16,4 16,5 16,8 17,0
Канада 25,2 25,0 25,5 25,8 26,0 26,5
ЕО 24,8 28,0 28,5 28,5 29,0 29,0
Қазақстан 6,8 6,8 7,0 7,1 7,0 7,0
Ресей 38,8 35,7 36,5 37,8 39,2 40,2
Украина 17,0 18,0 18,5 19,0 19,8 20,3
АҚШ 27,2 26,0 25,0 24,5 24,0 23,8
Сегіз ең ірі экспорттаушы 172,0 170,0 172,4 174,2 177,3 179,3
Басқа экспорттаушылар 14,0 13,1 14,0 14,3 14,1 14,4
Әлемдік экспорт, барлығы 186,0 183,1 186,4 188,5 191,4 193,7

Дереккөз: IGC

USDA мәліметтері бойынша, 2021 жылға арналған 
бидайдың орташа айлық биржалық бағалары 57,1%-
ға өсті (2020 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың 
желтоқсанына дейінгі өсім), олар бір тоннасына 315,3 
доллар деген белгіге жетіп, осымен тағы бір тарихи 
рекорд орнатты. Бұған дейін 2012 жылдың қыр- 
кү йек-желтоқсанында бидайдың орташа айлық  
бағасы тоннасына 300 доллар деңгейінен асатын. 
2021 жылы бағаның өсуіне, ең алдымен, құрғақшылық 
жағда йындағы АҚШ-тың нашар түсімі және соңғы 
жылдары байқалған бағаның өсу үрдісі жағдайында 
Ресейден бидай экспортына қойылған шектеулер 
себепші болды.

2022 жылдың қаңтарында егістік алқаптардың өсуіне 
және АҚШ пен Канадада 2022 жылғы түсімге қатысты 
оң күтулерге, Австралия мен Аргентинада желтоқ-
сан-қаңтарда жоғары түсімге байланысты бағаның 
біршама төмендеуі Украинадағы соғыс әрекеттері 
басталуынан туындаған бағалық талықсытпаға ауыс-
ты. USDA деректері бойынша, ақпанның өзінде бидай-
дың орташа айлық бағасы тоннасына 336,9 долларға 
дейін өсті, ал наурызда жеткізу шарттарын ескере 
отырып, бидайдың жекелеген сұрыптарының бағасы 
тоннасына 450 доллар деңгейінен асты.

2020/2021 және 2021/2022 маркетинг жылдарындағы бидайдың негізгі сұрыптарының 
орташа айлық биржалық бағалары 
млн тонна
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No. 1 hard red winter
(ordinary protein), Kansas City

No. 1 hard red winter
(ordinary protein), Texas Gulf

No. 2 soft red winter,
Gulf ports, LA

No. 2 wheat, Argentina

No. 1 Canadian western
red spring, Canada

Australian soft white, 
Australia

Дереккөз: USDA

Ресейлік нарықтағы жағдай:

Ресейдің ішкі нарығындағы бағаның төмендеуінің 
жалғасуы рубль бағамының нығаюына және болашақ 
түсімге қатысты оң күтулерге байланысты, бұл да баға 

жағдайына қысым жасайды. Көп нәрсе, әрине, рубль 
бағамына және елдің еуропалық бөлігінде (Ставро-
польдің шығысын қоспағанда) әлі де өте қолайлы 
болып тұрған ауа райына байланысты болады, бұл да 
бағаның өсуіне көмектеспейді.

«ИКАР» агенттігінің мәліметтері бойынша РФ-на бидай өндіру және экспорттау,  
млн тонна

МГ 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* 
(болжам)

Өндіріс 74,4 85,9 76,0 85,0
Экспорт 34,8 38,8 32,5 39,0
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Украина астық дақылдарын ең ірі экспорттаушы 
елдердің бірі болғандықтан, оның аумағындағы соғыс 
әрекеттері әлемдік астық нарығын тұрақсыздандыру-
дың елеулі тәуекелдерін тудырады. FAO Украинада егіс 
алқаптары кем дегенде 20%-ға қысқаруымен ауыл 
шаруашылығы жұмыстарын жүргізу мерзімдерінің 
орындалмауын атап өтеді. Сонымен қатар, елдің көлік 
инфрақұрылымы, соның ішінде Қара теңіз порттары 
елеулі қирауға ұшырады, соның салдарынан 2022 
жылы Украинадан астық өнімдерін экспорттау айтар-
лықтай шектеледі.

Қалыптасқан жағдайда әлемдік астық нарығында 
кейінгі бағалық талықсытпалар және украин астығын 
импорттаған өңірлерде азық-түлік дағдарысы болуы 
әбден мүмкін. Осы жағдайды ескере отырып, Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының қазақстан-
дық ауыл шаруашылығы өнімдері нарығының 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрылым ретіндегі 
рөлі күрт артуы мүмкін.

Сала үрдістерін шолу

Қазақстандық астық  
нарығының жағдайы

ІGC деректері бойынша, Қазақстанның астық тең-
герімі шеңберіндегі ресурстардың жиынтық ұсынысы 
2022/2023 маркетингтік жылға 2021/2022 марке-
тингтік жылмен салыстырғанда 1,79 млн тоннаға 
артып, 17,36 млн тоннаны құрайды. Негізінен бидай 
өндірісінің 11,81-ден 13,20 млн тоннаға дейін артуы 
есебінен.

Тиісінше, қазақстандық бидай мен ұнның экспорты 
алдағы маусымдағы 7,2 млн тоннамен салыстырғанда 
7,8 млн тоннаға дейін өседі деп күтілуде. Экспорттың 
артуы Ресейден астық импортының 1,3 млн тоннадан 
0,9 млн тоннаға дейін төмендеуімен қатар жүреді. 
Астық қоры маусымның соңына қарай 0,8 млн тонна 
деңгейіне дейін азаяды.

2020/2021–2022/2023 маркетингтік жылдардағы Қазақстанның астық теңгерімі
млн тонна
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Дереккөз: IGC

IGC алдын ала болжамды деректері бойынша, 2022 
жылы Қазақстанда бидай егіс алқаптары 2021 жыл-
мен салыстырғанда 0,2 млн га дейін қысқарды. Деген-
мен, бұл көрсеткіш соңғы 5 жылдағы орташа мәннен 
асып түседі. Бидайдың орташа түсімділігі 9,3-тен 10,6 
ц/га дейін артады.

2022 жылдың басынан бастап қазақстандық на-
рықтағы бидай бағасының динамикасы көбінесе 2021 
жылдың жазындағы құрғақшылық жағдайларына 
байланысты түсімділіктің төмендеуімен, сондай-ақ 
ресейлік нарықтың жағдайымен белгіленіп тұрды, 
өйткені 2020/21 МЖ бидай импортының көлемі соңғы 
жылдардағы ең жоғары деңгейге жетті. Кейбір баға-
лаулар бойынша, Ресейден астық экспорты 2,5 млн 
тоннаға жетуі мүмкін болған.

2020-2022 жылдардағы бидайдың егіс 
алқаптары және бидайдың түсімділігі
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Қазақстандық нарықтағы 3-сыныпты бидайдың сатып алу бағасының динамикасы, 
ҚҚС қоса алғанда тонна үшін теңге
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*-«Астық және майлы дақылдар. Қазақстан» деректері бойынша
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ҚР АШМ егіс науқанын сәтті және уақтылы өткізу, 
2022 жылдың көктеміндегі қолайлы ауа райы жағдай-
лары, сондай-ақ топырақ ылғалдылығын сақтау бо-
йынша жүргізілген іс-шаралардың тиімділігі арқасын-
да 2022 жылы астық түсімінің артуын болжап отыр. 
ҚР АШМ болжамы бойынша бидайдың түсімі 13-13,5 
млн тоннаны құрайды. Мол жаңбыр жауған жағдай-
да өткен жылдың деңгейімен салыстырғанда түсім 
көбейеді 15%-ға артады.

Сонымен бірге, USDA ҚР-да 2022/23 МЖ бидай өн-
дірісін 13 млн тонна деңгейінде, IGC – 13,2 млн тонна 
деңгейінде болжайды.

Іргелі факторларды, атап айтқанда Қазақстанда бидай 
өндірісін қалпына келтіруді ескере отырып, жаңа егін 
астығының түсуі басталғанына қарай бидайдың ішкі 
бағасының маусымдық төмендеуін күту әбден мүмкін.

Азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері жөніндегі сарапшы 
Сара Менкер БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінде бидайдың 
мөлшері тарихи ең аз шамаға дейін төмендегенін 
хабарлады. Азық-түлік тәуекелдер аймағында 400 млн 
адам тұр. Спикер басты себеп деп COVID-19 пандемия-
сынан көп бұрын пайда болған логистикалық пробле-
маларды санайды. Астық қорын ең аз шамаға дейін 
төмендеткен себептердің қатарында Менкер тыңайт-
қыштарға қолжетімділіктің шектелуі мен көптеген 
аймақтардағы құрғақшылықты атады. 

Сонымен бірге, алдын ала болжам бойынша, 2022/23 
маркетингтік жылдың басында бағалардың жоғары 
деңгейі сақталады. Осылайша, 2022 жылғы түсімнің 
бидайына алдын ала баға ұсыныстары қазірдің өзінде 
FOB Новороссийск шарттарымен тоннасына 480 
долларға жетті, бұл бір жыл бұрынғы деңгейден екі 
еседен астам.

Қазақстандық нарықтағы баға жағдайына іргелі фак-
торлардан басқа ресейлік нарықтың ықпалы үлкен 
әсер етеді, егер Ресей көрші елдерге өз экспортын 
ашса, қазақстандық нарықтағы бағалар төмендеу 
үшін қосымша факторларға ие болады. Ресейлік экс-
порт жабылған жағдайда қазақстандық нарықтағы 
бағалар одан әрі өсуге ұмтылады.

Саланың реттегіш ортасын шолу

Қазақстан Республикасында астықты өндіру, сақтау 
және өткізу үдерісінде туындайтын қатынастарды 
реттейтін негізгі нормативтік құқықтық акт – Қазақстан 
Республикасының «Астық туралы» Заңы.

Қазақстан Республикасының «Астық туралы» Заңына 
және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 2021 жылғы 25 ақпандағы №54 бұйрығы-
на сәйкес Азық-түлік келісім шарт корпорациясы астық 
нарығы жөніндегі оператор болып айқындалды.

2021 жылғы 31 желтоқсанда ҚР «Қазақстан Республи-
касының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
басқару, екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саяса-
тын, бағалау қызметін реттеуді және атқарушылық іс 
жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңы қабылданды. 

Заңда қарастырылғандар:

 ■ Ішкі нарықты реттеу үшін астықты өткізу кезінде 
АӨК саласында ұлттық компания көтерген 
шығындарды өтеуді субсидиялау;

 ■ АӨК саласындағы ұлттық компанияға ауыл 
шаруашылығы өнімдерін сатып алу арқылы 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етусіз 
бюджеттік кредиттер беру.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының нарықтық 
тауашасы
2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
астық сатып алуды өткен жылмен салыстырғанда 
24,3%-ға ұлғайтып, 600 мың тоннаға жеткізді. Егер 
2020 жылы астық сатып алу республика бойынша 
оның жалпы түсімінің 3,4% құраса, 2021 жылы бұл 
көрсеткіш 5,1%-ға өсті.

2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
экспорттық жеткізілімдер көлемінің айтарлықтай 
төмендеуі байқалды, оның себептері ішкі нарықты 
тұрақтандыру қажеттілігіне байланысты оған Ауыл 
шаруашылығы министрлігі қойған шектеулер, ірі 

шетелдік компаниялардың бірінің қаражатының 
жетіспеушілігі, сондай-ақ 2020 жылдың қазан-жел-
тоқсанында «Қазақстан темір жолы» АҚ-на қатысты 
«Достық – Алашаңқай» шекара өткелінде жүк тиеуге 
тыйым салуды енгізу болды. 2021 жылы осы фак-
торлар ықпалының тоқтауы Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясына астықтың экспорттық жеткізілімдер 
көлемін 173,8 мың тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік 
берді, бұл 2019 жылғы деңгейден 3,3%-ға жоғары. 2021 
жылдың қорытындысы бойынша Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының қазақстандық астық экспор-
тындағы үлесі 2,35% құрады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
астық сатып алуы

Астық сатып алу, 
мың тонна

Астық сатып алу, 
жиынтық астық 
жинаудың %

0
100
200
300
400
500
600
700
800

1
2
3
4
5
6

202120202019

34
5 48

3

60
8,

5

3%
3,4%

5,1%

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
астық экспорты

1%

16
8

54

2,36% 2,35%

17
3,

8

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының 
экспорттық жеткізілімдері, 
мың тонна

Азық-түлік 
келісім шарт 
корпорациясының 
қазақстандық 
экспорттағы үлесі

0

50

100

150

200

1.0

1.5

2.0

2.5

202120202019

Ішкі нарықта астықты кейіннен экспортқа жөнелту-
мен сатып алу жөніндегі қызметті Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясымен қатар кейбір жеке трейдерлік 
компаниялар, оның ішінде «Атамекен-Агро» АҚ, «Olzha 
Grain» ЖШС, «АЗК Мирас» ЖШС, «Логос Грейн» ЖШС, 
«ВКЗ-АГРО» ЖШС, «Қазақстан достастығы» ЖШС, 
«COFCO International Kazakhstan» ЖШС, «Grain Pool» 
ЖШС, «Grain Agro Trade» ЖШС, «Астана Трейд Агро» 
ЖШС, «Enrichment Trade» ЖШС жүзеге асырады.

Әдетте, сатып алу бағасын анықтау кезінде жеке 
трейдерлік компаниялар Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының баға саясатын басшылыққа алады. 
Осылайша, Азық-түлік келісім шарт корпорациясы ішкі 
нарықта баға жағдайын айқындайды.

Қазақстанның астық нарығында жұмыс істейтін жеке 
трейдерлік компаниялармен салыстырғанда Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының бірқатар бәсеке-
лестік артықшылықтары бар:

 ■ мемлекеттік қолдауға сенуге және импорттаушы 
елдердегі ұқсас мемлекеттік реттеуші 
компаниялармен серіктестікті дамытуға мүмкіндік 
беретін ұлттық компания мәртебесі;

 ■ ауыл шаруашылығы (астық) нарығындағы 
көп жылдық қызмет тәжірибесі, оның 
қатысушыларымен ұзақ мерзімді серіктес 
қатынастары;

 ■ астықты сақтау және экспорттау үшін дамыған 
инфрақұрылымның болуы;
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Макроэкономикалық жағдайлар 
Сала үрдістерін шолу 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының на-
рықтық тауашасы 
Маркетингтік қызмет, 
өткізу және баға саясаттары 
Операциялық көрсеткіштер 
Қаржылық көрсеткіштер 
Еншілес және тәуелді ұй-
ымдардың негізгі опера-
циялық және қаржылық 
көрсеткіштері 
Сатып алу тәжірибесі 

 ■ Қазақстанның аймақтарында өкілдіктердің 
кең желісінің, сондай-ақ Қытайдағы шетелдік 
өкілдіктің болуы;

 ■ астықтың үлкен көлемін пайдаланудың табысты 
тәжірибесі, астықты сатып алу және өткізу 
бағасын белгілеу арқылы нарықтық жағдайға әсер 
ету;

 ■ елдің негізгі астық егуші аймақтарында 
орналасқан және өнім экспортының сақтау 
құрылымы мен шығындарын әртараптандыруға 

мүмкіндік беретін серіктес астық өңдеу 
кәсіпорындарының кең желісімен ұзақ мерзімді 
қарым-қатынастар.

Сонымен бірге астық нарығы жөніндегі мемлекеттік 
операторы мәртебесі Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясына біршама шектеулер қояды. Мысалы, астық 
нарығын тұрақтандыру және астықтың мемлекеттік 
резервін қалыптастыру бойынша функцияларды 
орындау кейбір жағдайларда Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының кірісі мен түскен ақшасын барын-
ша арттыру мүмкіндігін шектеуі мүмкін.

Маркетингтік қызмет, өткізу және баға саясаттары
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының астықты 
сатып алуы ағымдағы және болжамды нарықтық 
бағаларды ескере отырып белгіленетін бағалар бо-
йынша жүзеге асырылады. 

Бағаны анықтау көздері, әдетте, тауар биржасында 
жасалған мәмілелердің бағалары, мамандандырылған 
талдау ұйымдарының ақпарат көздері, Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы облыстық бөлімшелерінің 
баға мониторингінің деректері болып табылады, сон-
дай-ақ сатылымдарды болжаудың субъективті және 
объективті әдістері негізінде, оның ішінде қазақстан-
дық экспорттаушылар мен ұн тартатын ұйымдардың, 
сондай-ақ қазақстандық астықты өткізудің негізгі 
нарықтарының импорттаушыларының пікірлері мен 
болжамдарына негізделген тұтынушылардың болжа-
лы әдісі негізінде жүзеге асырылады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін өткізетін бағаларды қалыптастыру, 
ең алдымен, ішкі және әлемдік астық нарығындағы 

нарықтық жағдайға байланысты жүзеге асырылады. 
Ағымдағы нарықтық жағдайды зерделеу үшін Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы әлемдік тауар биржа-
ларындағы және астық жеткізудің әлемдік қолма-қол 
ақша нарығындағы бағаларға тұрақты мониторинг 
жүргізеді, импорттаушылардың нарықтарында бидай 
сатып алу бойынша өткізіліп жатқан тендерлер ту-
ралы мәліметтерді зерделейді, астықты белгіленген 
станцияға тасымалдау кезінде немесе теңіз портта-
рына жеткізу кезінде тасымалдау шығындарының 
көлемін ескереді, қажетті экспорттық бағыттар бо-
йынша теңіз арқылы тасымалдаудың кеме тасымалы 
мөлшерлемелері туралы ақпарат қадағаланады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының уәкілетті 
органы – Ауыл шаруашылығы өнімдерін басқару 
комитеті – қолда бар астықтың нақты құнын еске-
ре отырып, нарықтық бағалардың жай-күйі туралы 
жиналған талдамалық ақпарат негізінде Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының астық өткізу бағасын 
айқындайды.

Операциялық көрсеткіштер
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының негізгі 
қызметі – бидай және басқа да дәнді дақылдарды 
сатып алу және оларды еліміздің ұн тарту кәсіпорын-
дарына және экспортқа өткізу. Ішкі нарықта астықты 
өткізу кезінде нан бағасын тұрақтандыру мақсатында 
Компания өз қызметін облыстық атқарушы билік 
органдарымен үйлестіреді. 

Өткізу бағасы Қазақстандағы да, әлемдік нарықтағы 
да нарықтық жағдайды ескере отырып белгіленеді. 
Ішкі нарықта астықтың барлық сатылымдары тауар 
биржалары арқылы жүзеге асырылады, бұл Компа-
нияның өткізу саясаты шеңберінде баға белгілеудің 
ашықтығының кепілі болып табылады.

Ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу 

2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
жалпы сомасы 65,5 млрд теңгеге 608,5 мың тонна 
астық сатып алды.

Астықтың негізгі көлемі Мемлекет басшысының 2020 
жылғы 31 наурыздағы тапсырмасын орындау шеңберін-
де Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 2020 жылы 
қайта бастаған, Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация 
кепілдігімен ауыл шаруашылығы өнімдерін форвардтық 
сатып алу бағдарламасын іске асыру шеңберінде түсті. 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы форвардтық са-
тып алу бағдарламасын дамытуды сәтті жалғастыруда. 

Форвардтық сатып алу шарттары бойынша 598 мың 
тоннаға жуық астық жеткізілді, оның ішінде 556,4 мың 
тонна 3-сыныпты бидай, 7,6 мың тонна 4-сыныпты би-
дай, 0,5 мың тонна қатты бидай, 19,4 мың тонна арпа, 
8,3 мың тонна күнбағыс, 2 мың тонна зығыр, 500 тонна 
қарақұмық, 250 тонна сұлы, 500 тонна рапс және т. б.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының форвард-
тық сатып алу бағдарламасы бүгінгі таңда ауыл 
шаруашылығы өндірушілерін қаржылық қолдаудың ең 
сұранысқа ие түрі болып табылады. Бағдарлама егіс 
жұмыстарын жүргізуге жәрдемдесуге және ауыл ша-
руашылығы өндірушілеріне өз өнімдерін кепілді түрде 
өткізуді қамтамасыз етуге бағытталған. 
314 ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері қаржылық 
қолдаумен қамтылды. Бұл ретте, 2021 жылдан бастап 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы өз қаражаты 
және капитал нарығында бюджет қаражатын тартпай 
қарыз қаражаты есебінен астықты форвардтық сатып 
алу бағдарламасын жүзеге асыруда.

Сондай-ақ 2021 жылы АӨК субъектілерінің бидай 
мен арпа тұқымын сатып алуы үшін алдын ала төлем 
арқылы бидай мен арпаны форвардтық сатып алу 
жүзеге асырылды. Бұл бағдарлама бойынша 757,5 тонна 
астық сатып алынды. 

Астықты тікелей сатып алуды Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы өзінің және тартылған  қаражат есебінен 
жеткізу кезінде төлеу талаптарымен жүзеге асырды. Ті-
келей сатып алу бағдарламасы бойынша 2021 жылы 9,6 
мың тонна ауыл шаруашылығы өнімдері сатып алынды, 
оның ішінде:

 ■ Бидай – 3,6 мың тонна (36,95%);
 ■ Жүгері (азықтық) – 6 мың тонна (63%);
 ■ Арпа – 5 тонна (0,05%);
 ■ Күнбағыс – 127 787 тонна.

Ауыл шаруашылық өнімдерін өткізу

Ішкі нарықты тұрақтандыру мақсатында 2021 жылы 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы ішкі нарықта 36 
млрд теңге сомасына 395,6 мың тонна астық және басқа 
да ауыл шаруашылығы дақылдарын өткізді. Өткізудің 
негізгі бағыттары:

 ■ ұн тарту зауыттарына сату – 154,894 мың тонна;

 ■ құс шаруашылықтарына сату – 68,131 мың тонна;

 ■ мал шаруашылықтарына сату – 25,67 мың тонна;

 ■ 146,9 мың тонна көлемінде басқа да сатулар.

ӘМАТ бағасын тұрақтандыруға жәрдемдесу аясында 
2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
ішкі нарықта 10 мың тонна қант сатып алып, өткізді 
(сатып алу бағасы – 278 000 теңге, өткізу бағасы – 
311 000 теңге).

2021 жылдың басында Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы Қытайдың COFCO мемлекеттік ком-
паниясымен 2020 жылы жасалған екі қолданыстағы 
экспорттық келісімшартқа ие болды. 2021 жылы ҚХР 
және Каспий өңірі елдеріне жалпы көлемі 222,5 мың 
тонна астық жеткізуге, сондай-ақ Ауғанстанға 20 мың 
тонна ұн жеткізуге 6 экспорттық келісімшарт жасал-
ды. Келісімшарттардың бірі сатып алушының тауар 
ақысын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамауы 
салдарынан бұзылды.

Контрагенттер тарапынан сұраныстың күтілгенімен 
салыстырғанда төмен болуына, сондай-ақ Қытайдың 
коронавирустық індеттің жаңа өршуіне байланысты 
2021 жылғы тамызда азық-түлік импортына шек-
теулер енгізуіне байланысты бидайдың экспорттық 
жеткізілімдерінің көлемі келісім-шарттарда көзделген-
нің 78,1% құрады. Ауғанстанға ұн жеткізуге арналған 
келісімшарт толық көлемде орындалды.
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2021 жылғы бағыттар бойынша бидайдың экспорттық жеткізілімдері 

Экспорт бағыты 
Жоспарланған жет-
кізілімдер көлемі, 
мың тонна

Нақты жеткізілім-
дер көлемі, мың 
тонна

Жоспарланғанның 
%-дағы нақты жет-
кізілімдер көлемі

Қытай 46,5 10,0 21,5%
Каспий өңірі елдері 151 145,7 96,5%
Әзірбайжан 25 18,1 72,4%
Барлығы 222,5 173,8 78,1%

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 2021 жылы 
ауыл шаруашылығы дақылдарын өткізуден жиынтық 
түскен ақша 56,7 млрд теңгені құрады, оның 60,6% 
ішкі қазақстандық нарыққа тиесілі. Есепті жылдың 

қорытындысы бойынша Каспий өңірі елдерінің на-
рығы экспорттың ең маңызды бағыты болды, оның 
жиынтық түскен ақшадағы үлесі 33,3% құрады.

2021 жылы қорытындысы бойынша жекелеген нарықтарда өткізуден түскен ақша 
млрд теңге жиынтық түскен ақшаға % 

Ішкі нарықта өткізу 34,7 60,6%

Экспортқа өткізу, оның ішінде: 22,0 39,4%

Каспий өңірі елдері 18,4 33,3%

Ауғанстан (ұн) 2,5 4,2%

Қытай 1,1 1,9%

Жиынтық түскен ақша 56,7 100,0%

Ауыл шаруашылығы өндірушілерін 
қолдау
2021 жылғы құрғақшылық және соның салдарынан 
болған түсімділіктің төмендеуі қазақстандық ауыл ша-
руашылығы өндірушілерінің қаржылық жағдайын на-
шарлатты. Қолайсыз ауа райы жағдайларынан зардап 
шеккен аграрийлерді қолдау мақсатында Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы Ақмола, Қостанай және 
Солтүстік Қазақстан облыстарының агроөнеркәсіптік 
кешенінің 45 субъектісіне жалпы сомасы 3 млрд 
теңгеге шарттар бойынша міндеттемелерді орындау 
мерзімін бір күнтізбелік жылға ұзартты. Сонымен қа-
тар, ауыл шаруашылығы өндірушілерінің форвардтық 
сатып алу шарттары бойынша астық жеткізу бойынша 
міндеттемелерін бұзғаны үшін айыппұлдар 2–4 есеге 
қысқартылды.

Астықтың резервтік қорын 
қалыптастыру және сақтау  
2020 жылғы 21 желтоқсанда Қазақстан Республика-
сының «Астық туралы» Заңына өзгерістер енгізілді, 
оларға сәйкес астық нарығы жөніндегі мемлекеттік 
операторы функцияларының бірі астықтың резервтік 
қорын қалыптастыру болып табылады. Корпора-
цияның Ауыл шаруашылығы өнімдерін басқару 
комитетінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 174 
шешіміне сәйкес 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша 500 мың тонна астықтың резервтік қоры 
қалыптастырылды. 

Қаржылық көрсеткіштер

Негізгі қаржылық көрсеткіштер 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы активтерінің 
баланстық құны 2021 жылы 63,24%-ға өсіп, жыл 
соңында 159,72 млрд теңгені құрады. Активтердің 
өсуінің негізгі факторы айналым активтерінің 53 млрд 
теңгеден 109,5 млрд теңгеге дейін өсуі болды.

Жиынтық міндеттемелер жыл ішінде 261,16%-ға өсіп, 
81,83 млрд теңгені құрады. Қоғамның жиынтық мін-
деттемелерінің өсуі қазақстандық және ресейлік на-
рықтардағы қаражатты тарту, сондай-ақ «Ситибанк» 
КБ АҚ (Ресей), «Сбербанк России» АҚ ЕБ (Қазақстан), 
«Альфа Банк» АҚ ЕБ (Қазақстан), «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ, «Банк Центр Кредит» АҚ және Еуразиялық 

даму банкінен астық және басқа да қорларды сатып 
алу үшін қарыздық қаржыландыру есебінен болды. 

Компанияның меншікті капиталы 3,59%-ға өсіп, 2021 
жылдың соңында 77,88 млрд теңгені құрады. 2021 
жылдың соңындағы жағдай бойынша Компанияның 
жиынтық кірісі 3,5 млрд теңге болды. Ал, таза пайда 
184,89%-ға өсіп, 3,45 млрд теңгені құрады. Табыстың 
өсуіне ең алдымен өткізуден түскен кірістің артуы 
себеп болды. Таза пайданың озық қарқынмен өсуі 
меншікті капиталдың рентабельділік коэффициентінің 
0,019-дан 0,045-ке дейін және активтердің рентабель-
ділік коэффициентінің 0,015-тен 0,027-ге дейін ұлғаюы-
на әкелді.

Көрсеткіш 2021 жыл 2020 жыл Өзгеріс

1. Кезең соңындағы баланс құрылымы (шоғырландырылған негізде) 

Активтер, мың теңге 159 715 519 97 838 759 63,24%

Міндеттемелер, мың теңге 81 833 754 22 658 805 261,16%

Меншікті капитал, мың теңге 77 881 765 75 179 954 3,59%

Активтерге меншікті капитал 0,5 0,8

Активтерге міндеттемелер 0,5 0,2

Меншікті капиталға міндеттемелер 1,1 0,3

2. Кезеңдегі кірістер мен пайда (шоғырландырылған негізде), мың теңге

Кірістер 64 970 598 21 577 046 201,11%

өткізуден түске кіріс 59 403 325 18 008 152 229,87%

Салық салынғанға дейінгі шығындар 60 463 416 20 012 207 202,13%

өзіндік құны 44 809 352 13 281 463 237,38%

әкімшілік шығындар 1 592 844 1 470 170 8,34%

Салық салынғанға дейінгі пайда 4 507 182 1 564 839 188,03%

Корпоративтік табыс салығы 1 051 938 351 997 198,85%

Жыл ішіндегі пайда 3 455 244 1 212 842 184,89%

3. Рентабельділік коэффициенттері

Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE) 0,045 0,019 -

Активтердің рентабельділігі (ROA) 0,027 0,015 -
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Нақты және жоспарланған қаржылық 
нәтижелердің айырмашылығын 
талдау  
2021 жылдың қорытындысы бойынша астықты 
экспортқа жоспарланғаннан 24 мың тоннаға артық өт-
кізуде, сондай-ақ күнбағыс, қарақұмық, қант, ұн және 
кебекті жоспарланбаған өткізуде ішкі және сыртқы 
нарықтардағы астық бағасының өсуіне байланысты 
тауарлар мен қызметтерді сатудан түскен кірістер 
жоспарланғаннан 2,87%-ға жоғары деңгейде болды. 
Ішкі нарықта астықты өткізудің физикалық көлемі 
жоспарланған деңгейден төмен болды, алайда бұл 
жағдай астық бағасының өсуімен толығымен дерлік 
өтелді.

Банктегі салымдар мен сатып алынған бағалы қағаз-
дар бойынша жоспарланбаған пайыздық кіріс алуға 
байланысты қаржылық кірістер жоспарланғаннан 
22,34%-ға жоғары болды.

Ішкі нарықта астық өткізу көлемінің төмендеуіне бай-
ланысты сатылған өнімдер мен қызметтердің өзіндік 
құны жоспарланғаннан 2,75%-ға төмен болды. Осыған 
ұқсас себеппен өткізу шығыстарының нақты деңгейі 
жоспарланғаннан 7,69%-ға төмен болды.

Шығыстарды оңтайландыруды жүргізуге байла-
нысты нақты жалпы және әкімшілік шығыстар 
жоспарланғаннан 5,63%-ға төмен болды. Қаржылық 
шығыстардың жоспарланған деңгейінен асып түсуі 
тартылған қарыздар бойынша нақты қалыптасқан 
пайыздық шығыстардың деңгейімен түсіндіріледі.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 2021 жылғы жоспарлы және нақты 
көрсеткіштерін салыстыру (шоғырландырылған негізде)

Жоспар, мың 
теңге

Дерек, мың 
теңге

Жоспардан 
ауытқу, %

Жиынтық кіріс 63 315 398 64 970 598 2,61%

Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс 57 743 968 59 403 325 2,87%

Қаржылық кірістер 2 919 477 3 571 550 22,34%

Басқа да кірістер 2 651 953 1 995 723 -24,75%

Жиынтық шығыстар 62 518 296 60 463 416 -3,29%
Сатылған өнімдердің және көрсетілген  қызметтердің өзіндік 
құны 46 077 805 44 809 352 -2,75%

Жалпы және әкімшілік шығыстар 1 687 910 1 592 844 -5,63%

Өткізу бойынша шығыстар 6 062 909 5 596 624 -7,69%

Қаржылық шығыстар 5 079 099 5 192 525 2,23%

Басқа да шығыстар 3 610 573 3 272 071 -9,38%

Салық салынғанға дейінгі пайда 797 102 4 507 182 465,45%

Корпоративтік табыс салығы 234 136 1 051 938 349,29%

Таза пайда 562 966 3 455 244 513,76%

Қаржылық нәтижелер динамикасын 
талдау

2021 жылы сатудан түскен кірістердің, өткізудің және 
құны өткізу бойынша өзіндік құнының айтарлықтай 
өсуі байқалды, бұл астық бағасының өсуіне және оны 
экспортқа жеткізу көлемінің ұлғаюына байланысты 

болды. 2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы бағалы қағаздар портфелін қалыптастырды, 
бұл қаржылық кірістердің айтарлықтай өсуіне әкелді. 
Қаржылық шығыстар қазақстандық және ресейлік 
капитал нарығында қаражат, сондай-ақ банк қарызда-
рын тарту нәтижесінде өсті.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ қаржылық нәтижелерінің динамикасы 
(шоғырландырылған негізде) 
мың теңге

2019 2020 2021

Жиынтық кіріс 33 085 798 23 507 316 64 970 598

Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс 29 689 231 18 008 152 59 403 325

Қаржылық кірістер 1 536 087 2 286 626 3 571 550

Басқа да кірістер 1 860 480 3 212 538 1 995 723

Жиынтық шығыстар 29 487 548 21 942 478 60 463 416

Сатылған өнімдердің және көрсетілген  қызмет-
тердің өзіндік құны 19 240 631 13 281 462 44 809 352

Жалпы және әкімшілік шығыстар 1 681 823 1 470 170 1 592 844

Өткізу бойынша шығыстар 4 321 343 3 440 000 5 596 624

Қаржылық шығыстар 778 252 882 879 5 192 525

Басқа да шығыстар 3 465 499 2 867 966 3 272 071

Салық салынғанға дейінгі пайда 3 598 250 1 564 839 4 507 182

Корпоративтік табыс салығы 885 391 351 997 1 051 938

Таза пайда 2 712 859 1 212 842 3 455 244

Өтімділік көрсеткіштері туралы ақпарат

Коэффициенттер атауы Коэффициенттерді есептеу 
формуласы

Нормативтік 
мәні

Шоғыр./жек. 
дерегі

1 ағымдағы өтімділік коэффициенті
ағымдағы активтер/  ағымдағы 
міндеттемелер (қоса алғанда 1 
жылға дейінгі)

кемінде 1 1,63

2 қысқа мерзімді өтімділік коэффици-
енті

Қысқа мерзімді  активтер/  
қысқа мерзімді міндеттемелер 
(қоса алғанда 3 айға дейінгі)

кемінде 0,5 8,92



ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

ҚОСЫМШАЛАРКОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

 

Макроэкономикалық жағдайлар 
Сала үрдістерін шолу 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының на-
рықтық тауашасы 
Маркетингтік қызмет, 
өткізу және баға саясаттары 
Операциялық көрсеткіштер 
Қаржылық көрсеткіштер 
Еншілес және тәуелді ұй-
ымдардың негізгі опера-
циялық және қаржылық 
көрсеткіштері 
Сатып алу тәжірибесі 

Байланысты тараптармен операцияларға қатысты 
компания байланысты тараптар арасындағы қаты-
настардың сипатын және аталған операциялардың 
сипаты туралы ақпаратты ашады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ/ҚазАгро 
алдындағы қарыздар бойынша міндеттемелер жоқ.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ/ҚазАгро- 
мен операциялар бойынша 2021 жылғы қаржылық 
шығыстар 945 148 мың теңгені құрады.

Компанияның бірлескен бақылауындағы «Баку астық 
терминалы» ЖШҚ берген қарыздар бойынша берешек 
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша  
193 393 мың теңгені құрады. «Баку астық терминалы» 
ЖШҚ берген қарыздардың өтеу мерзімі 2021 жылға 
дейін және жылдық сыйақы мөлшерлемесі 0%.

«Баку астық терминалы» ЖШҚ-нан саудалық дебитор-
лық берешек 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша 415 387 мың теңгені құрады.

«Баку астық терминалы» ЖШҚ-нан 2021 және 2020 
жылдарғы байланысты тараптарға сатылымдар 1,325 
млн теңгені құрады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ 
пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша баға-
ланатын бағалы қағаздар ретінде жіктелген,  
2 141 151 мың теңге сомасына Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын, 
12 081 521 мың теңге сомасына «Бәйтерек» ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ бағалы қағаздарын және 
9 063 017 мың теңге сомасына «Самұрық-Қазына» 
ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бағалы қағаздарын сатып 
алды. Топтың 2021 жылға мемлекетпен байланысты 
ұйымдардың  бағалы қағаздары бойынша таныған 
пайыздық кірісі 318 155 мың теңгені құрады (2020 
жылға: 305 696 мың теңге).

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы мен еншілес 
ұйымдардың 2021-2025 жылдарға 
арналған кірістер болжамы 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштерінің 
болжамы:

2022 жылға:

2022 жылға түсімдер 85 473 790 мың теңге сомасында 
жоспарлануда, оның ішінде:

 ■ Өнімдерді сатудан және қызметтер көрсетуден 
түскен кіріс 79 445 412 мың теңге;

 ■ Сыйақылар бойынша кіріс 3 858 460 мың теңге;

 ■ Дивидендтер бойынша кіріс 241 032 мың теңге.

Таза кіріс 943 092 мың теңге сомасында 
жоспарланған.

Басқа да кірістер 1 884 786 мың теңге.

2023-2025 жылдар аралығында жалпы сомасы  
3 033 823 мың теңге таза кіріс алу жоспарлануда.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
еншілес және тәуелді ұйымдарының негізгі шоғыр-
ландырылмаған көрсеткіштерінің болжамы

«Ақ бидай – Терминал» АҚ

2022 жылға:

2022 жылға кірістер 5 511 432 мың теңге сомасында 
жоспарлануда, оның ішінде:

 ■ 2022 жылға шығыстар 4 754 066 мың теңге 
сомасында жоспарлануда, оның ішінде:

 ■ Таза кіріс 670 929 мың теңге жоспарланып отыр.

2023-2025 жылдар аралығында жалпы сомасы  
1 008 910 мың теңге таза кіріс алу жоспарлануда.

«Астық қоймалары» ЖШС

2022 жылға:

Кірістер барлығы – 2 257 059 мың теңге.
Шығыстар барлығы – 2 046 103 мың теңге.
Таза кіріс – 168 765 мың теңге.
2023-2025 жылдар аралығында жалпы сомасы 558 
973 мың теңге таза кіріс алу жоспарлануда.

«Эксперттік аграрлық компания» ЖШС:

2022 жылға:

Кірістер барлығы – 34 221 мың теңге.
Шығыстар барлығы – 33 098 мың теңге.
Таза кіріс – 898 мың теңге.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың негізгі операциялық 
және қаржылық көрсеткіштері 

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ

2021 жылы ауыстырып тиеу 480 мың тонна астықты 
құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға ар-
тық. Сонымен бірге 2021 жылы өткен жылмен салыс-
тырғанда таза пайда мөлшерінің төмендеуі тауарлық 

кредит бойынша астық құнын тоннасына 64-тен 80 
мың теңгеге дейін қосымша есептеумен байланысты.

Көрсеткіш Өлш. бір. 2020 2021 Өзгеріс
Операциялық көрсеткіштер
Астықты ауыстырып тиеу мың тонна 432 480 111%
Астықты сақтау мың тонна-күн 3 862 2 927 76%
Жыл соңындағы баланс құрылымы 
Активтер мың теңге 5 471 978 5 746 245 105%
Міндеттемелер мың теңге 982 692 1 280 652 130%
Меншікті капитал мың теңге 4 489 286 4 465 593 99%
Бір жылдағы кірістер мен пайда  
Кірістер мың теңге 2 454 134 2 854 836 116%
өткізуден түскен кіріс мың теңге 1 685 485 2 072 522 122%
Шығыстар мың теңге 1 927 973 2 544 067 132%
өзіндік құны мың теңге 1 079 131 1 280 492 119%
әкімшілік шығыстар мың теңге 154 073 172 146 112%
Салық салынғанға дейінгі пайда мың теңге 526 161 310 769 59%
Корпоративтік табыс салығы мың теңге 54 984 4 638 8%
Бір жылдағы пайда мың теңге 471 177 306 131 65%
Рентабельділік
Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE) % 10,5 9,65 -
Активтердің рентабельділігі (ROA) % 8,61 7,68 -
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«Баку астық терминалы» ЖШҚ

«Баку астық терминалы» ЖШҚ қуаттары арқылы 
астықты ауыстырып тиеу көлемі 2,5 еседен астам өсті, 
бұл қаржылық көрсеткіштердің жақсаруына әкелді. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорын 
15,3 млн теңге көлеміндегі таза пайда алды.

Көрсеткіш Өлш. бір. 2020 2021 Өзгеріс
Операциялық көрсеткіштер
Астықты ауыстырып тиеу мың тонна 28 31 111%
Дайын өнімді өткізу мың тонна 16 29 181%
Жыл соңындағы баланс құрылымы
Активтер мың теңге 1 388 276 1 692 837 122%
Міндеттемелер мың теңге 632 662 712 136 113%
Меншікті капитал мың теңге 940 723 980 701 104%
Бір жылдағы кірістер мен пайда  
Кірістер мың теңге 862 202 1 944 980 226%
өткізуден түскен кіріс мың теңге 859 262 1 663 109 194%
Шығыстар мың теңге 939 698 1 923 920 204%
өзіндік құны мың теңге 836 419 1 834 903 219%
әкімшілік шығыстар мың теңге 42 923 52 987 123%
Салық салынғанға дейінгі пайда/залал мың теңге -77 496 21 060 -
Корпоративтік табыс салығы мың теңге 1 762 5 795 329%
Бір жылдағы пайда/залал мың теңге -79 258 15 265 -

«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ

«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ қуаттары 
арқылы астықты ауыстырып тиеу көлемі 45%-ға өсті, 
бұл қаржылық көрсеткіштердің жақсаруына әкелді. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорынның 
пайдасы мен рентабельділігі айтарлықтай өскенін 
көрсетті. 

Көрсеткіш Өлш. бір. 2020 2021 Өзгеріс
Операциялық көрсеткіштер
Астықты ауыстырып тиеу мың тонна 147 213 145%
Астықты сақтау мың тонна-күн 11 132 8 771 78%
Жыл соңындағы баланс құрылымы
Активтер мың теңге 3 096 482 3 791 404 122%
Міндеттемелер мың теңге 1 278 834 1 276 787 148%
Меншікті капитал мың теңге 2 512 246 2 514 617 113%
Бір жылдағы кірістер мен пайда  
Кірістер мың теңге 718 711 1 060 719 148%

өткізуден түскен кіріс мың теңге 517 555 764 559 148%

Шығыстар мың теңге 252 714 373 340 148%
өзіндік құны мың теңге 150 684 222 984 148%
әкімшілік шығыстар мың теңге 102 030 150 349 147%
Салық салынғанға дейінгі пайда/залал мың теңге 465 997 687 379 148%
Корпоративтік табыс салығы мың теңге 113 323 79 733 70%
Бір жылдағы пайда/залал мың теңге 352 674 607 646 172%
Рентабельділік
Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE) % 15,8 24,16 8,36
Активтердің рентабельділігі (ROA) % 11,39 16,03 4,64
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«Астық қоймалары» ЖШС

2021 жылы «Астық қоймалары» ЖШС өндірістік 
бағдарламасының орындалмауына Өкілдіктер орна-
ласқан өңірлердегі төмен өнімділікпен құрғақшылық 
әсер етті.

Серіктестіктің АБ орналасқан аудандарда 1 гектардан 
центнер түсім алу бойынша статистикалық мәлімет-
терге сәйкес 2021 жылғы түсім жалпы алғанда 2020 
жылмен салыстырғанда 24%-ға, соңғы 4 жылдағы 
орташа мәнмен салыстырғанда 22%-ға төмендеді. 

Сонымен бірге, 2021 жылы Серіктестіктің АБ астық 
қабылдауы жалпы алғанда 2020 жылға қарай 48%-ға, 
ал соңғы 4 жылдағы орташа мәнмен салыстырғанда 
45%-ға төмендеді.

Жоғарыда келтірілген ақпараттан көріп отырғаны-
мыздай, 2021 жылғы астықты қабылдауға түсімнің 
азаюы тікелей әсер етті, тиісінше қабылдау жоспары-
ның орындалмауы қалған өндірістік көрсеткіштерге 
кері әсерін тигізді. Сондай-ақ, 2021 жылғы жазда 
жауын-шашын аз болғанын және егін жинау кезеңін-
де астық сатушыларға түсімнің бір бөлігін кептірудің 
қажеті болмағанын, бұл ретте астық тапсырылмай 
немесе ішінара Серіктестіктің АБ-на тапсырылғанын 
және көбінесе астық иелерінде сақталғанын атап 
өткен жөн. 

Атауы Өлш.бірлігі 2019 2020 2021
Астықты қабылдау мың тонна 342 351 183
Астықты жөнелту мың тонна 370 284 198
Астықты сақтау мың тонна/ай 2 033 2 384 2 705
Астықты кептіру мың тонна/% 763 657 172
Астықты әзірлеу мың тонна/% 945 1 209 342

Сатып алу тәжірибесі
2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
және оның еншілес ұйымдары Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 
– Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 
жылғы 31 қазандағы № 1201 бұйрығымен бекітіл-
ген Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық хол-
дингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс 
беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық 
басқарушы холдингке, ұлттық холдингке ұлттық 
компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі 
ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидала-
рын бекіту туралы қағидаларына сәйкес Еуразиялық 

электрондық порталда тауарларды, жұмыстарды 
және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге 
асырды. Сатып алу тендерлер өткізу, бір көзден алу 
тәсілімен баға ұсыныстарын сұрату және заңнамада 
көзделген жағдайларда тікелей шарт жасасу арқылы 
жүзеге асырылды.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы мен оның 
еншілес ұйымдарының 2021 жылы сатып алу көлемі 
4,25 млрд теңгені құрады, оның ішінде тауарларды 
сатып алу – 607,4 млн теңге, жұмыстарды сатып  
алу – 204,8 млн теңге, қызметтерді сатып алу – 3,4 
млрд теңге.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2021 
жылдағы сатып алу көлемі 
млн теңге

Жиынтық 
сатып алу 
көлемі

соның ішінде:
Тауарлар-
ды сатып 
алу

Жұмыс-
тарды 
сатып алу

Қызметтерді 
сатып алу

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 3242,877 75,58 14,2 3153,08
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ 279 175 32,7 70,7
«Астық қоймалары» ЖШС 727,6 356,350 157,9 213,4
«Эксперттік аграрлық компания» ЖШС 0,45 0,13 0,00 0,32
Еншілес ұйымдардың сатып алуын есепке алғанда 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 4249,96 607,48 204,88 3437,59

2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы мен оның еншілес ұйымдарының сатып алуларындағы жер-
гілікті қамту үлесі 85,78% (тауарларды сатып алу – 1,99%, жұмыстарды сатып алу – 100%, қызметтерді сатып алу – 
99,74%) құрады.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының сатып 
алуларындағы 2021 жылдағы жергілікті қамту үлесі

Тауарларды, жұ-
мыстарды және 
қызметтерді 
сатып алу 

Тауарлар-
ды сатып 
алу

Жұмы-
старды 
сатып алу

Қызмет-
терді 
сатып алу

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 97,74% 14,8% 100% 99,72%
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ 37,12% 100,00% 100,00%
«Астық қоймалары» ЖШС 51,15% 0,25% 100,00% 100,00%
«Эксперттік аграрлық компания» ЖШС 71,25% 0,00% 0,00% 0,00%
Еншілес ұйымдардың сатып алуын есепке алғанда 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 85,78% 1,99% 100,00% 99,74%
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IV БӨЛІМ. 
КОРПОРАТИВТІК  
БАСҚАРУ

Корпоративтік басқару жүйесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы корпоративтік 
басқаруды қызметтің тиімділігін арттыру, беделді 
нығайту және капитал тартуға жұмсалатын шығын-
дарды азайту құралы ретінде қарастырады. Тиісті 
корпоративтік басқару жүйесіне Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы Қазақстан Республикасында Заң-
ның үстемдігін қамтамасыз етуге үлес ретінде және 
Компанияның қазіргі экономикадағы және жалпы 
қоғамдағы орнын айқындайтын фактор ретінде қарай-
ды. Азық-түлік келісім шарт корпорациясында шешім-
дер қабылдау жүйесі Жалғыз акционер, Директорлар 
кеңесі, Басқарма және Компанияның өзге де органда-
ры арасындағы өзара тиімді әрекеттестікті қамтитын 
қазіргі заманғы корпоративтік басқару жүйесінің 
қағидаттарына негізделген. Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының корпоративтік басқаруы әділдік, 
адалдық, жауапкершілік, айқындық, кәсіпқойлық және 
құзыреттілік негізінде құрылады. Тиімді корпоративтік 
басқару құрылымы барлық мүдделі тараптардың 
құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді ұйғарады. 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы корпоративтік 
басқарудың келесі негіз қалаушы қағидаттарын 
ұстанады: 

 ■ өкілеттіктерді бөлу;

 ■ Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін 
қорғау;

 ■ Директорлар кеңесі мен Басқарманың 
Компанияны тиімді басқару;

 ■ тұрақты даму;

 ■ тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит;

 ■ корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 
қақтығысын реттеу;

 ■ Корпорация туралы ақпаратты ашу айқындығы 
мен объективтілігі.  

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ұйымдық құрылымы

Жалғыз акционер

Директорлар кеңесі

Басқарма Төрағасы

Басқарма Төрағасы орынбасары

Басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Корпоративтік даму мен еншілес 
және тәуелді ұйымдармен жұмыс 

істеу жөніндегі департамент

Проблемалы борыштармен жұмыс 
істеу жөніндегі департамент

Басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Ішкі аудит қызметі

Сатып алуды бақылау жөніндегі 
орталықтандырылған қызмет

Стартегиялық даму және 
жиынтық талдау департаменті

Қазынашылық департаменті

Қаржы департаменті

Бухгалтерлік есеп департаменті

Құқық департаменті

Ауыл шаруашылық өнімдерін есепке 
алу және сақтау департаменті

Басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Корпоративтік хатшы

Ауыл шаруашылық өнімдерін сатып 
алу және өткізу департаменті

Әкімшілік 
департаменті

Облыстық 
және шетелдік өкілдіктер

Комплаенс-офицер

Тәуекел-менеджмент 
және ішкі бақылау департаменті

Корпоративтік басқару жүйесі 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының ұйым-
дық құрылымы 
Корпоративтік басқару 
құрылымы 
Жалғыз акционер туралы 
ақпарат 
Дивидендтерді төлеу 
Ақпараттық саясат 
Директорлар кеңесі 
Басқарма 
Негізгі басқарушы персо-
налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 
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Корпоративтік басқару жүйесі 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының ұйым-
дық құрылымы 
Корпоративтік басқару 
құрылымы 
Жалғыз акционер туралы 
ақпарат 
Дивидендтерді төлеу 
Ақпараттық саясат 
Директорлар кеңесі 
Басқарма 
Негізгі басқарушы персо-
налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы корпоративтік 
басқару тәжірибесіне және Корпоративтік басқару 
кодексінің қағидаттарына сәйкес келеді. 2021 жылы 
компанияның корпоративтік басқаруына тәуелсіз 
бағалау жүргізілді, оның қорытындысы бойынша 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Директор-
лар кеңесі Есепті бекітті. Есепке сәйкес, компания кор-
поративтік басқару қағидаттарын іс жүзінде ұстанады. 
Корпоративтік басқару диагностикасының қорытын-
дысы бойынша бағалау 83% құрады.

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның 
шетелдік өкілдігі:

 ■ ҚХР Бейжің қаласындағы өкілдігі (1 бір.).

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның 
облыстық өкілдіктері:

 ■ Ақмола облыстық өкілдігі (11 бір.);

 ■ Шығыс Қазақстан облысы бойынша өкілдігі (4 бір.);

 ■ Қостанай облыстық өкілдігі (11 бір.);

 ■ Солтүстік Қазақстан облыстық өкілдігі (11 бір.).

Корпоративтік басқару 
құрылымы

Жалғыз акционер – Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясының жоғарғы органы.

Директорлар кеңесі – Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясының стратегиясын әзірлеуге, жалпы 
оның қыз метін басқаруға және Басқарма қызметін 
бақылау ға жауап беретін басқару органы.

Басқарма – Азық-түлік келісім шарт корпорациясы-
ның ағымдағы қызметін басқаратын және Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының даму стратегиясы 
мен даму жоспарын іске асыратын алқалы атқарушы 
орган.

Ішкі аудит қызметі – Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясының ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және 
корпоративтік басқару жүйесін бағалауды жүзеге 
асырады және жетілдіруге жәрдем көрсетеді.

Комплаенс-офицер – Қоғамда комплаенс-бақылауды 
ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қамтамасыз ететін, 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының дербес 
құрылымдық бірлігі.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі – 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының өз стра-
тегиялық және операциялық мақсаттарына жетуін 
қамтамасыз етуге бағытталған және Директорлар 
кеңесі мен Корпорация Басқармасы жасайтын ұйым-
дық саясаттардың, рәсімдердің, мінез-құлық пен 
әрекеттердің нормаларының, басқару әдістері мен 
тетіктерінің жиынтығы болып табылады. 

Жалғыз акционер туралы 
ақпарат
2020 жылғы 4 маусымда Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 326 қау-
лысына сәйкес Компаниядағы 100% қатысу үлесі 
республикалық меншікке өтеусіз берілді. 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 
Жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі және Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті болып табылады.

Дивидендтерді төлеу
Жалғыз акционердің 2021 жылғы 30 сәуірдегі шешімі-
не сәйкес Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 2020 
жылға 848 989 482,74 теңге немесе бір акцияға 8,02 
теңге мөлшерінде дивидендтер жариялады. Дивиденд-
тер 2021 жылдың 11 мамырында толығымен төленді.

Ақпараттық саясат 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ақпа-
раттық саясаты «Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы» ҰК» АҚ Қызметі туралы ақпаратты ашу мен 
коммерция лық және қызметтік құпияның сақталуын 
қамтамасыз ету қағидаларында көрсетілген.

Ережелер:

 ■ ақпаратты ашу мақсаттары, тәртібі мен тәсілдерін;

 ■ мүдделі тараптарға ашылатын ақпараттың 
тізбесін, ақпаратты ашу тәсілдері мен мерзімдерін; 

 ■ Корпорацияның коммерциялық және қызметтік 
құпиясын құрайтын ақпарат тізбесін;

 ■ ішкі және сыртқы пайдаланушыларға ақпаратты 
кезеңдік негізде беру тәртібін анықтайды.

Ақпаратты ашу мақсаттары:

1) Корпорацияның ақпараттық ашықтығы мен айқын-
дығын арттыру;

2) мүдделі тараптарға ақпаратты уақтылы ұсыну;

3) Корпорация мен мүдделі тараптар арасында нақты 
ақпарат ағынын құру;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта-
рына сәйкес ақпаратты ашу тетіктерін анықтау;

5) Корпорацияның коммерциялық және қызметтік 
құпиясын құрайтын ақпарат туралы жалпы норма-
ларды, сондай-ақ оны заңсыз жария етуден қорғауға 
бағытталған шараларды белгілеу болып табылады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы туралы 
ақпаратты ашудың негізгі қағидаттары:

1) ақпаратты ашудың жүйелілігі мен уақыттылығы 
қағидаты заңнамада және Корпорацияның ішкі норма-
тивтік құжаттарында көзделген ақпаратты ұсынудың 
мерзімдері мен жүйелілігін сақтауға қатысты Корпора-
цияның жауапкершілігін білдіреді. Корпорация мүдделі 
тараптарға ақпаратты жүйелі түрде берудің, олардың 
жалпы Корпорация қызметін түсінуінің қажетті шарты 
ретіндегі маңыздылығын түсінеді. Ақпарат оқиғаның 
басталу фактісіне сәйкес оның маңыздылық дәрежесі 
бойынша және оны көпшілікке жария етудің уақыт-
тылығын ескере отырып ұсынылады.

2) ақпараттың ашықтығы мен қол жетімділігі 
қағидаты Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
қол жетімділігі еркін, ауыртпалық салынбайтын және 
аз шығынды болып табылатын ақпаратты тарату 
арналарын таңдауын, сондай-ақ Корпорацияның 
коммерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын 
ақпаратқа қатысты құпиялылық режимінің сақталуын 
ескере отырып, Корпорацияның өз қызметі туралы 
ақпараттың барынша ашықтығын қамтамасыз ету 
ниетін білдіреді;

3) дәйектілік және толықтық қағидаты Корпо-
рацияның мүдделі тараптарға шындыққа сәйкес 
келетін және ашылатын фактіні немесе оқиғаны 
толық көлемде түсінуге жеткілікті ақпарат ұсынудағы 
жауапкершілігін білдіреді. Корпорация ұсынылатын 
ақпараттың үшінші тұлғалармен бұрмаланбауын қа-
дағалайды және осындай факт анықталған жағдайда, 
бұрмалаулар мен қателерді жою бойынша шаралар 
қабылдайды.

Егер Азық-түлік келісім шарт корпорациясы туралы 
теріс ақпарат коммерциялық және қызметтік құпия 
болып табылмаса және мүдделі тараптардың инвести-
циялық және басқа да шешімдер қабылдауына ықпал 
ете алатын болса, Корпорация мұндай ақпаратты 
ашудан жалтармайды;

4) теңгерімділік қағидаты Корпорацияның 
коммерция лық және қызметтік құпиясын құрайтын 
ақпаратқа қол жетімділікті шектеу бөлігінде Корпора-
цияның, оның Жалғыз акционерінің мүдделері қатаң 
сақталады деген шартпен, мүдделі тараптардың ақпа-
рат алу құқықтарын барынша іске асыруды қамтама-
сыз ету мақсатында, Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясының, бір жағынан, ашықтық пен айқындықтың 
және, екінші жағынан, құпиялылықтың арасындағы 
ақылға қонымды теңгерімді білдіреді.

Корпорация ақпаратты келесі жолдармен ашады:

1) Корпорация барлық мүдделі тараптардың Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының Басқармасының 
орналасқан жері бойынша жалпыға қолжетімді ақпа-
ратқа қол жеткізе алуын қамтамасыз етеді;

2) Корпорация жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты 
электрондық түрде мемлекеттік және/немесе орыс 
тілдерінде, сондай-ақ мына ресурстарда орналастыра-
ды және кезең-кезеңімен жаңартып тұрады:

 ■ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет 
ресурсы;

 ■ қор биржасының интернет ресурсы;

 ■ корпоративтік интернет ресурсы;

 ■ ашық деректердің интернет порталы.

3) Азық-түлік келісім шарт корпорациясы өз құзыреті 
аясында «Ашық диалог» интернет порталында мемле-
кеттік органдар (бұдан әрі – МО) және квазимемлекет-
тік сектор ұйымдары басшыларының блог-платфор-
масына келіп түсетін өтініштерге жауаптар ұсынады;
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4) Корпорация өз қалауы бойынша жалпыға бірдей 
қолжетімді ақпаратты бұқаралық ақпарат құралда-
рында және әлеуметтік желілерде мемлекеттік және/
немесе орыс тілдерінде жариялайды;

5) Азық-түлік келісім шарт корпорациясы кезең-ке-
зеңімен сыртқы пайдаланушыларға Кезеңдік есептілік 
картасына сәйкес ақпарат береді;

6) Корпорация кезең-кезеңімен ішкі пайдаланушы-
ларға Басқарушылық есептілік картасына сәйкес 
ақпарат береді.

Комитеттерінің мүшелері Корпорацияның Дирек-
торлар кеңесінің (Комитеттерінің) отырыстарында 
қаралған мәселелерге, сондай-ақ Корпорацияның 
коммерциялық және қызметтік құпияларының сақта-
луын қамтамасыз ету жөніндегі талаптардың қадаға-
лануын ескере отырып, Корпорацияның Директорлар 
кеңесінің (Комитеттерінің) отырысында қабылданған 
шешімдерге ресми түсініктеме беруге құқылы.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Басқар-
ма Төрағасы мен Басқарма мүшелері (өз құзыреті 

шегінде) Корпорацияның қызметіне байланысты 
мәселелер бойынша көпшілік алдында сөз сөйлеуге 
айрықша құқыққа ие.

Аталған тұлғалар жазбаша тапсырмалар арқылы 
Корпорация жұмыскерлеріне Корпорация атынан 
елде және шетелде өткізілетін конференцияларда, 
кеңестерде, семинарларда, Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік органдарының жұмыс органдары-
ның отырыстарында, өзге де қоғамдық іс-шараларда 
көпшілік алдында сөз сөйлеуге (ақпарат беруге), 
баспасөз конференцияларына, телефон және бей-
неконференцияларына қатысуға, Корпорацияның 
коммерциялық және қызметтік құпиясын сақтауды 
қамтамасыз ету жөніндегі талаптарының қадағала-
нуын ескере отырып, қазақстандық және шетелдік 
бұқаралық ақпарат құралдары, қаржылық және 
инвес тициялық компаниялар үшін сұхбат, түсінікте-
мелер беруге құқық табыстауға құқылы. Белгіленген 
тәртіпте Корпорация атынан көпшілік алдында сөз 
сөйлеуге уәкілеттік алмаған жұмыскерлердің Азық-
түлік келісім шарт корпорация қызметіне қатысты 
сұрақтар мен өтінімдерге түсініктемелер мен жауап-
тар беруге құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Директор-
лар кеңесіне тиісті саланың уәкілетті органының  
өкілі – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы-
ның вице-министрін, мемлекеттік мүлік жөніндегі 
уәкілетті органның өкілін, төрт тәуелсіз директорды 
және Басқарма Төрағасын қоса алғанда, 7 адам кіреді. 

Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерді іздеу, 
іріктеу және сайлау келесі кезеңдерден тұрады:

1) Директорлар кеңесінің құрамына директорларды 
іріктеу қажеттілігін анықтау;

2) тиісті біліктілік талаптары мен тәуелсіздік критерий-
леріне сәйкес келетін үміткерлерді іздеу;

3) үміткерлердің біліктілік талаптарына сәйкестігін 
алдын ала бағалау;

4) Жалғыз акционердің үміткерлерді қарастыруы және 
сайлауы.

Алдын ала біліктілікті бағалаудың қорытындылары 
бойынша тәуелсіз директорларды іріктеу кезінде 
жауапты құрылымдық бөлімше біліктілік талапта-
ры мен тәуелсіздік критерийлеріне сәйкес келетін 
үміткерлердің тізімін құрастырады. Жалғыз акционер 
Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін тиісті 
үміткерді қарастырады.

Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 2021 жылғы 26 сәуірдегі 
№ 141 шешімімен бекітілген Қазақстан Республикасы-
ның акционерлік қоғамдар туралы заңына және Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының Директорлар 
кеңесі туралы ережеге сәйкес, үміткерлерді қарастыру 
қорытындылары бойынша Жалғыз акционер оларды 
резервке алу немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің 
қатарына туралы шешім қабылдауға құқылы. 

2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша  
Директорлар кеңесінің құрамы 

Өсербай Жеңіс Әлібекұлы 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрағасы, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығының вице- 
ми нистрі, тиісті саланың уәкілетті органының өкілі 

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 09.05.1981

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары: 
• Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін, Ресей 

Федерациясының Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар инс-
титутын, Ақмола технология және бизнес университетін бітірген. PhD 
докторы және экономика ғылымдарының кандидаты.

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 2000 жылы Астана қаласындағы 
«Жарқын Астана» ТК» жауапкершілігі шектеулі 
серіктес тігінің қаржы бөлімінде экономист болып 
бастады.

2001 жылғы 18 желтоқсаннан 2002 жылғы 15 қара-
шаға дейін «Альтаир проект» жауапкершілігі шектеулі 
қоғамында (Мәскеу қ.) қаржылық талдаушы болып 
жұмыс істеді.

2004 жылғы 24 шілде және 2006 жылғы 15 қаңтар 
аралығында – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жоба-
ларды кредиттеу департаментінің №2 инвестициялық 
жобаларды кредиттеу басқармасының бас менеджері 
(Астана қ.).

2006 жылғы 16 қаңтардан 4 шілдеге дейін – «Қа-
зақстанның Даму Банкі» АҚ Жобаларды кредиттеу 
департаментінің №1 басқармасының бас менеджері 
(Астана қ.).

2006 жылғы 5 шілдеден 2007 жылғы 1 қыркүйекке 
дейін «Sat & C» АҚ (Алматы қ.) Корпоративтік даму 
және инвестициялық саясат департаментін басқарды.

2008 жылғы 1 шілдеден бастап – мемлекеттік қарыз 
мәселелері  жөніндегі директор, ал 2010 жылғы 1 
шілдеден 2013 жылғы 9 маусымға дейін «Kazakhstan 
Petrochemical Industries Inc.» ЖШС Басқарма Төраға-
сының орынбасары (Астана қ.).

2016 жылғы 10 маусымнан бастап – «Біріккен хи-
миялық компания» ЖШС Басқарма Төрағасының 
орынбасары, ал 2016 жылғы 8 маусымнан бастап 
2019 жылғы 9 қыркүйекке дейін – Басқарма Төрағасы 
(Астана қ.).

2020 жылғы 1 шілде және 2021 жылғы 24 қыркүйек 
аралығында Басқарма Төрағасының кеңесшісі болып 
жұмыс істеді, «К-Агро» ЖШС (Алматы қ.).

2021 жылғы 27 қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығының 
вице-министрі (Нұр-Сұлтан қ.).

2021 жылғы 29 қазаннан «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрағасы.
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Ахметов Ербол Сабыржанұлы

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мү-
шесі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік емес 
заңды тұлғалармен жұмыс істеу басқармасының басшысы, мемлекеттік 
мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілі 

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 12.07.1980

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• С. Сейфуллин атындағы Ақмола аграрлық университеті (2002),  

«Экономист – менеджер»;

• А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін (2004), 
«Құқықтану».

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 2003 жылы «Қазақстан Республикасы 
Заңнама институты» ЖАҚ криминологиялық сарап-
тама бөлімінің кіші ғылыми қызметкері лауазымынан 
бастады.

2005 жылдан 2007 жылға дейін Астана қаласындағы 
«АБК-Құрылыс» корпорациясы» ЖШС-де экономист, 
бөлім бастығы, «АБК Құрылыс-монтаж басқармасы-3» 
ЖШС-де жетекші және бас экономист, бөлім бастығы 
қызметтерін атқарды.

2005 жылғы 12 қаңтардан 2010 жылғы 2 сәуірге дейін 
Астана қаласындағы «BI-Group» холдингінің эконо-
мика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры 
қызметін атқарды.

2010 жылғы 21 шілдеден 2012 жылғы 14 қыркүйекке 
дейін Қостанай облысы Таранов ауданы әкімінің орын-
басары қызметін атқарды.

2012 жылғы 17 қыркүйектен 2013 жылғы 28 маусымға 
дейін Қостанай облысы Қамысты ауданының әкімі 
болды.

2013 жылғы 18 қарашада Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жеке-
шелендіру комитетінің Қостанай мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру департаментінің басшысы болып 
тағайындалды.

2016 жылғы 13 қыркүйектен 2020 жылғы 26 маусымға 
дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру департаментінің басшысы болды.

2020 жылғы 26 маусымнан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті 
төрағасының орынбасары қызметін атқарып жүр.

2021 жылғы 30 сәуірден бастап «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 

Мемлекеттік марапаттары, сыйлықтары, құрметті 
атақтары:

Еңбек қызметі үшін 2019 жылғы 29 қарашада «Құр-
мет» орденімен, 2018 жылы Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігінің Құрмет грамотасымен, 
2019 жылғы 9 желтоқсанда Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитетінің Құрмет грамотасымен 
марапатталған.

Бөрібаев Асылбек Құдайбергенұлы 

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі – тәуелсіз директор 

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 07.02.1955

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Қазтұтынуодағының Семей аң терісі техникумы (1977), «Жануарлар мен 

аң терісі шикізатының тауартануы, тауартанушы»;

• Қарағанды кооперативтік институты (1984), «Сауда экономикасы»;

• ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, «Дәнді дақылдардың са-
пасын бағалау технологиясы» мамандығы бойынша біліктілікті арттыру 
курстары (2009). 

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1977 жылы Алматы облысы Жамбыл 
ауданының Райзаготконторасының Қайталама жануар-
лар шикізаты мен ауыл шаруашылығы өнімдерін 
дайындаушы ретінде бастады. 

1985 және 1997 жылдар аралығында Алматы облы-
сы Іле аудандық райзаготконторасының директоры, 
Талғар аудандық тұтынушылар одағының Басқарма 
Төрағасы, Мәскеу ауданы Көтерме-бөлшек саудалық 
жеміс-көкөніс бірлестігінің директорының орынбаса-
ры, дайындау жөніндегі директоры болған. 

1997 және 2000 жылдар аралығында «Мақсат» ЖШС 
(Алматы қ.) басқарды.

2000 және 2006 жылдар аралығында «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» АҚ Оңтүстік өңір бойын-
ша директоры болып жұмыс істеді (Алматы қ.).

2006 жылдан 2018 жылға дейін ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрлігінің «Қазақстандық аграрлық 
сараптама» АҚ Президенті болды (Астана қ.).

2020 жылғы 30 маусымнан «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Мемлекеттік марапаттары, сыйлықтары, құрметті 
атақтары:

«Құрмет» ордені (2016) 
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«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

 

Корпоративтік басқару жүйесі 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының ұйым-
дық құрылымы 
Корпоративтік басқару 
құрылымы 
Жалғыз акционер туралы 
ақпарат 
Дивидендтерді төлеу 
Ақпараттық саясат 
Директорлар кеңесі 
Басқарма 
Негізгі басқарушы персо-
налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 

Отаров Қадырхан Махмұтұлы 

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі – тәуелсіз директор

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 17.12.1953

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты (1975), «Ғалым 

зоотехник»;

• Марксизм-ленинизм университеті (1997);

• АӨК жоғары мектебі (Мәскеу қ.);

• Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты; Селекциялық жетістік 
патенті (ауыл шаруашылығы жануарлары тұқымының бірлескені 
авторы).

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1975 жылы зоотехник-селекционер, бас 
зоотехник ретінде бастады. Одан кейін совхоз дирек-
торының орынбасары, Ақтөбе ААӨБ Төрағасы, Ақтөбе 
облсүтбірігу (облмолобъединение) Бас директоры 
қызметтерін атқарды. 1989 жылдан 1992 жылға 
дейінгі кезеңде Ақтөбе облыстық аграрлық өнеркәсіп 
комитеті (АӨК) Төрағасының орынбасары, бірінші 
орынбасары болды. 

Содан кейін, 1992 жылдан 1994 жылға дейін Ақтөбе 
облыстық әкімшілігі басшысының (әкімнің) орынба-
сары – Ауыл шаруашылығы басқармасының (АӨК) 
бастығы болып жұмыс істеді. 1994 және 1999 жылдар 
аралығында ҚР Ауыл шаруашылығы Министрінің 
орынбасары, Вице-министрі, 1999 және 2012 жылдар 
аралығында Ақмола облысы әкімінің орынбасары, 
бірінші орынбасары, 2012 және 2014 жылдар ара-
лығында ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінің 
Төрағасы болып жұмыс істеді. 

2014 жылдан 2017 жылға дейін Ақмола облысы 
әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары болды.

2020 жылғы 30 маусымнан «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Өзге лауазымдары:

ҚР Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселелері 
жөніндегі қоғамдық кеңестің Төрағасы;

«ҚР Ауыл шаруашылығы ардагерлерінің кеңесі» қоғам-
дық бірлестігінің Төрағасы.

Мемлекеттік марапаттары, сыйлықтары, құрметті 
атақтары:

Ордендері: «Құрмет» (2001), «Парасат» (2006), «Барыс» 
ІІІ-дәр. (2011), медальдар (28 бірлік)

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің (Алматы қ.) 
және Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің құрметті профессоры.

Оспанов Арман Асылханұлы

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі – тәуелсіз директор

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 21.10.1973

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Көкшетау автомеханикалық техникумы (1992), «Техник-механик»;

• Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті (1997);

• «Ауыл шаруашылығын механикаландыру, инженер-механик»;

• Алматы экономика және статистика институты (2001), «Бухгалтерлік 
есеп және аудит, экономист».

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1997 жылы ҚР Ұлттық Банкінің Көкше-
таудағы бөлімшесінің дизель-генераторы бойынша 
инженер лауазымынан бастады.

Кейіннен, 1997 және 2001 жылдар аралығында 
Көкшетау қалалық электр желілерін өткізу бөлімінде, 
сондай-ақ «Ұлттық сараптама және сертификаттау 
орталығы» ААҚ Ақмола филиалының тексеру бөлімі 
бастығының орынбасары болып жұмыс істеді. 

2001-2007 жылдары «Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясы» ҰК» АҚ-да келісімшарт бөлімінің жетекші 
маманы, келісімшарт бөлімінің бас маманы, бастығы, 
Коммерциялық ресурстармен жұмыс істеу басқар-
масының бастығы қызметтерін атқарды, Ақмола 
облыстық өкілдігіне басшылық етті.

2007–2008 жылдары «Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясы» АҚ «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» 
АҚ-дағы үйлестіруші директоры, сондай-ақ «ҚазАгро» 

Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жобалармен 
жұмыс жөніндегі департаментінің директоры болды.

2009 және 2010 жылдар аралығында «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Үйлестіру басқар-
масының бастығы болып жұмыс істеді. Кейіннен Са-
тып алуды ұйымдастыру департаментінің директоры, 
Басқарушы директоры – «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарма 
мүшесі және «KazMeat» ЖШС директоры болды.

2015 жылдан 2020 жылға дейін «ҚР Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитетінің АЕО» ШЖҚ 
РМК Қолдау департаментінің директоры, Әкімшілік ету 
департаментінің директоры болды.

2020 жылдың ақпанынан тамызына дейін «Агроөнер-
кәсіп кешеніндегі экономикалық саясатты талдау 
орталығы» ЖШС аға талдаушысы болды.

2020 жылғы 30 маусымнан «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
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«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

 

Корпоративтік басқару жүйесі 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының ұйым-
дық құрылымы 
Корпоративтік басқару 
құрылымы 
Жалғыз акционер туралы 
ақпарат 
Дивидендтерді төлеу 
Ақпараттық саясат 
Директорлар кеңесі 
Басқарма 
Негізгі басқарушы персо-
налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 

Дайрабаев Жигули Молдақалықұлы 

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі – тәуелсіз директор

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 29.10.1954

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Тұрар Рысқұлов атындағы қазақ ауыл шаруашылығы институты;

• Агроөнеркәсіп кешенінің жоғары мектебі, «Ғалым агроном».

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1974 жылы Жамбыл облысы Луговой 
ауданы «Путь к коммунизму» колхозының комсомол 
комитетінің хатшысы ретінде бастады. 1977 жылы 
Жамбыл облысы Луговой аудандық комсомол коми-
тетінің нұсқаушысы болып тағайындалды. 

Кейін «Путь к коммунизму» колхоз комсомолы коми-
тетінің кәсіподақ Төрағасы, Каменское ауылдық атқа-
ру комитетінің Төрағасы, «Алғабас» қой совхозының 
партком хатшысы, Жамбыл облысы Луговой ауданы-
ның Жамбыл атындағы колхоздың Төрағасы, Жам-
был облысы Т. Рысқұлов атындағы ауданның Ауыл 
шаруашылығы басқармасының бастығы, «Қорағаты» 
совхозының директоры сияқты лауазымдарда болған.

2001 және 2015 жылдар аралығында коммерциялық 
құрылымдарда жұмыс істеді, «Бірлік» кәсіпорнының 
бастығы, «Казексим-Мерке» кәсіпорнының бастығы, 
сондай-ақ «MOLBAL» ЖШС директоры болды.

2015 жылдан 2019 жылға дейін «Қазақстан фермер-
лер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Жамбыл облысындағы филиалының төрағасы болып 
жұмыс істеді.

2019 жылы желтоқсанда «Қазақстан фермерлер 
қауымдастығы» қауымдастық нысанындағы Заңды 
тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер бірлестігінің Басқарма 
Төрағасы болып сайланды.

2020 жылғы 7 қазаннан «Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары,  
сыйлықтары, құрметті атақтары:

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» 
медальдарымен марапатталған. 

«Қазақстан Республикасының Еңбек ардагері», «Ауыл 
шаруашылығы саласының үздігі» төс белгілерімен 
марапатталған. Жамбыл облысының Т. Рысқұлов 
атындағы ауданының құрметті азаматы.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
2022 жылғы 7 ақпандағы №24-ө өкімімен Қазақстан 
Респуб ликасы Үкіметінің жанындағы Отандық кәсіп-
керлер кеңесінің құрамына енгізілді.

Омаров Сапархан Кесікбайұлы 

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы, Ди-
ректорлар кеңесінің мүшесі

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туған күні: 05.05.1968

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Г. В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, 

«Экономист»;

• Қазақ мемлекеттік заң университеті, «Заңгер».

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1995 жылы бастады. ҚР Ұлттық комис-
сиясының маманы және бөлім меңгерушісі болып 
жұмыс істеді. 

1996 жылдан 2007 жылға дейін «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» АҚ-да жұмыс істеді. Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясында 11 жыл еңбек етіп, 
бөлім меңгерушісінен вице-президентке дейін жетті. 

2008 жылдан 2011 жылға дейін ҚР Президенті 
Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметін 
атқарды. 

2011 жылдан 2014 жылға дейін Республикалық бюд-
жеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп коми-
тетінің мүшесі болды. 

2014 жылдан 2016 жылға дейін Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметін 
атқарды.

2016 жылғы 24 наурызда ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты болып сайланды, Аграрлық мәселелер коми-
тетінің Төрағасы болды. 

2019 жылдың 25 ақпанынан бастап 2,5 жыл бойы 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрі болды.

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары,  
сыйлықтары, құрметті атақтары:

«Парасат» және «Құрмет» ордендерімен, мерейтойлық 
медальдармен, 2010 жылы Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президентінің алғыс хатымен марапатталған.
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«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

 

Корпоративтік басқару жүйесі 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының ұйым-
дық құрылымы 
Корпоративтік басқару 
құрылымы 
Жалғыз акционер туралы 
ақпарат 
Дивидендтерді төлеу 
Ақпараттық саясат 
Директорлар кеңесі 
Басқарма 
Негізгі басқарушы персо-
налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 

Директорлар кеңесінің 2021 жылдағы 
қызметі 

2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
Директорлар кеңесінің 19 отырысы, оның ішінде 13-і 
бетпе-бет және 6-ы сырттай нысанда өткізілді. Өткізіл-
ген отырыстар барысында Директорлар кеңесі Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы қызметінің негізгі 
аспектілеріне қатысты барлығы 132 мәселені қарады, 
оның ішінде:

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 2020 
жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін 
бекіту туралы мәселені алдын ала бекіту және 
Жалғыз акционердің қарауына шығару, Жалғыз 
акционерге Азық-түлік корпорациясының 2020 
жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және бір 
жай акцияға шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд 
мөлшері туралы ұсыныстар енгізу;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
еншілес және тәуелді ұйымдарының жылдық 
қаржылық есептілігін және таза кірісін бөлу 
тәртібін бекіту;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының оларды 
жасауға мүдделігі бар мәмілелерді жасасуы;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің 10 
(он) және одан да көп пайызын құрайтын сомаға  
ұлғайту;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның еншілес және тәуелді ұйымдарының ішкі 
нормативтік құжаттарын бекіту;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Даму 
жоспарын және оның орындалуы туралы есепті 
бекіту;

 ■ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
құжаттарын бекіту;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының штат 
санын бекіту;

 ■ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын басқа 
да бірқатар мәселелер.

Директорлар кеңесінің жанындағы 
комитеттер 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Директор-
лар кеңесінің жанында үш Комитет жұмыс істейді. 
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті  
түбегейлі талдау жүргізу және Директорлар кеңесіне 
аудит мәселелері бойынша ұсынымдар беру мақса-
тында құрылған, оның ішінде:

 ■ жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту, 
сондай-ақ аудиторлық ұйымды Директорлар 
кеңесіне және Жалғыз акционерге ұсыну алдында 
оның қорытындысын алдын ала талдау;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
Жалғыз акционеріне Қоғамның аяқталған 
қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі 
және дивидендтің жыл ішіндегі бір жай акцияға 
шаққандағы мөлшері туралы ұсыныстар шығару;

 ■ есеп саясатын, салық саясатын бекіту;

 ■ қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық 
ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Ішкі 
аудит қызметі (ІАҚ) туралы қағиданы және Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының ІАҚ қызметін 
реттейтін өзге де нормативтік құжаттарды бекіту, 
ІАҚ аудиторлық есептерін және Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының Директорлар кеңесінің 
құзыретіне кіретін ішкі аудит саласындағы өзге де 
мәселелер бойынша есептерді қарау;

 ■ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау;

 ■ Тәуекелдерді басқару саясатын, Ішкі бақылау 
жүйесінің саясатын және Тәуекел менеджменті 
және ішкі бақылау департаментінің қызметін 
реттейтін өзге де нормативтік құжаттарды бекіту;

 ■ қабылданған тәуекелдердің ахуалы және ішкі 
бақылау жүйесі туралы есептерді, тәуекелдер 
картасын, тәуекелдер тізілімін, тәуекел тәбетін бекіту;

 ■ Корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесінің және 
ішкі бақылау жүйесінің ұзақ мерзімді стратегиясын, 
сондай-ақ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
саласындағы өзге де мәселелер бойынша ұзақ 
мерзімді стратегияны бекіту.

2021 жылы Директорлар кеңесінің Аудит жөнін-
дегі комитетінің 10 отырысы өткізілді, Комитеттің 

құзыретінің аясында 34 мәселе қаралды және Дирек-
торлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құрамы
Бөрібаев А.Қ. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы 
Отаров Қ.М. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі
Оспанов А.А. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі
Дайрабаев Ж.М. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитеті Директорлар кеңесіне стратегия-
лық жоспарлау мәселелері бойынша ұсынымдар 
береді, соның ішінде:

 ■ Даму стратегиясын мақұлдау, Даму жоспарын 
бекіту;

 ■ стратегиялық жоспарлау үдерістерін 
регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарды 
бекіту;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясы қызметінің 
басым бағыттарын анықтау, стратегиялық 
шешімдерді анықтау;

 ■ бюджет қаражаты есебінен ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып алу талаптарын, астықтың 
резервтік қорын қалыптастыру, жаңарту, 
пайдалану және сақтау қағидаларын бекіту;

 ■ корпоративтік басқару, корпоративтік басқару 
жүйесінің тиімділігін бағалау;

 ■ стратегиялық жоспарлауға байланысты 
өзге де ішкі нормативтік құжаттарды және 
сауалнамаларды бекіту. 

2021 жылы Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі комитетінің 10 отырысы өткізіл-
ді, Комитеттің құзыреті аясында 33 мәселе қаралды 
және Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. 

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің құрамы
Оспанов А.А. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің Төрағасы
Отаров Қ.М. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі
Бөрібаев А.Қ. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі
Дайрабаев Ж.М. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі

Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, кадр-
лар мен сыйақылар жөніндегі комитеті  Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының Директорлар кеңесінің 
құзыреті аясында әлеуметтік саладағы, кадр саяса-
тындағы және қызметкерлерге сыйақы беру мәселе-
лері бойынша ұсынымдар әзірлеу және беру қызметін 
жүзеге асырады.

2021 жылы Әлеуметтік мәселелер, кадрлар және сый-
ақылар жөніндегі комитеттің 11 отырысы өткізілді, 39 
мәселе қаралды және тиісті ұсынымдар берілді:

 ■ Жалғыз акционердің қарауына «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі 
туралы Қағиданы бекіту туралы» мәселені шығару 
туралы; 

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының кадр 
саясатын бекіту туралы;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының штат 
санын бекіту туралы;
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 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын және 
лауазымдық жалақыларының мөлшерін анықтау 
туралы;

 ■ әлеуметтік саладағы, кадрлар және сыйақылар 
бойынша өзге де мәселелер. 

Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі 
комитетінің құрамы

Отаров Қ.М. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі коми-
тетінің Төрағасы

Оспанов А.А. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі коми-
тетінің мүшесі

Бөрібаев А.Қ. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі коми-
тетінің мүшесі

Дайрабаев Ж.М. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі коми-
тетінің мүшесі

Басқарма 
Басқарма Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын 
алқалы орган болып табылады. Басқарма Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының қызметіне қатысты, 
заңнамада және оның Жарғысында Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының басқа органдары мен лауа-
зымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған 
кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға 
құқылы.

Басқарма кемінде 3 мүшеден тұруы тиіс. Басқарма-
ны Жалғыз акционердің шешімімен тағайындалатын 
Басқарма Төрағасы басқарады. Басқарма мүшелері 
Басқарма Төрағасының ұсынуы бойынша 3 жылға 
дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма мүшелерін 
сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату Директорлар кеңесі заңнамаға және/
немесе Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
Жарғысына сәйкес тиісті шешім қабылдаған сәттен 
бастап болып өтті деп есептеледі. Бұрын сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасаған тұлға Басқарма мүшесі 
болып сайлана алмайды.

2021 жылы Басқарманың 66 отырысы өткізілді, 
оларда: 

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 27 ішкі 
нормативтік құжаттары бекітілді немесе қайта 
бекітілді;

 ■ нәтижесінде Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы құны Азық-түлік корпорациясының 
активтері құнының жалпы көлемінің 10 (он) 
пайызынан кем мүлікті сатып алатын немесе 
иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе 
иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелер немесе 
өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау 
туралы 18 шешім қабылданды;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
ұйымдық құрылымы және «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ орталық аппараты 
мен өкілдіктерінің штаттық кестелері жаңа 
редакцияда бекітілді;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
қызметі бойынша заңнамамен және Жарғымен 
Корпорацияның басқа органдарының және 
оның лауазымды тұлғаларының құзыретіне 
жатқызылмаған өзге де шешімдер қабылданды.

2021 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша Басқарма құрамы

Омаров Сапархан Кесікбайұлы 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы,  
Директорлар кеңесінің мүшесі

Туған күні: 1968 жыл 5 мамыр

Білімі: Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті,  
«Экономист», Қазақ мемлекеттік заң университеті, мамандығы – «Заңгер».

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1995 жылы бастады. ҚР Ұлттық комис-
сиясының маманы және бөлім меңгерушісі болып 
жұмыс істеді. 

1996 жылдан 2007 жылға дейін «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» АҚ-да жұмыс істеді. Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясында 11 жыл еңбек етіп, 
бөлім меңгерушісінен вице-президентке дейін жетті. 

2008 жылдан 2011 жылға дейін ҚР Президенті 
Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметін 
атқарды. 

2011 жылдан 2014 жылға дейін Республикалық бюд-
жеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп коми-
тетінің мүшесі болды. 

2014 жылдан 2016 жылға дейін Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметін 
атқарды.

2016 жылғы 24 наурызда ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты болып сайланды, Аграрлық мәселелер коми-
тетінің Төрағасы болды. 

2019 жылдың 25 ақпанынан бастап 2,5 жыл бойы 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрі болды.

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары,  
сыйлықтары, құрметті атақтары:

«Парасат» және «Құрмет» ордендерімен, мерейтойлық 
медальдармен, 2010 жылы Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президентінің алғыс хатымен марапатталған.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның үлестес компанияларының акцияларына иелік 
етпейді.
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Қараулов Қанат Серікұлы

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары

Туған күні: 1971 жыл 16 ақпан

Білімі: Қазақ тұтыну кооперациясы институтын (Кооператив институты) 
«Қаржы және несие» мамандығы бойынша және РФ Президенті жанын-
дағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академия-
сының магистратурасын «Мемлекеттік және муниципалдық басқару» 
мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1999 жылы бастаған. 1999 жылдан 2006 
жылға дейін «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» 
ҰК» АҚ жетекші маманы, бөлім бастығы, басқарма 
басшысы, облыстық өкілдіктің директоры, департа-
мент директоры, басқарушы директоры қызметтерін 
атқарған.

2006 жылғы тамыздан 2007 жылғы шілдеге дейін 
«Астық қолхаттарының орындалуына кепілдік беру 
қоры» АҚ Басқарма Төрағасы болды.

2007 жылғы шілдеден 2008 жылғы қыркүйекке дейін 
«ҚазАгроГарант» АҚ Басқарма Төрағасы қызметін 
атқарды.

2008-2019 жылдары орталық және жергілікті атқа-
рушы органдарда мемлекеттік қызметте басшылық 
лауазымдарда жұмыс істеді.

2019 жылдың шілдесінен бастап 2019 жылдың қаза-
нына дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарма холдингі» АҚ 
Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі лауазымын 
атқарды.

2019 жылдың қазанынан бастап 2021 жылдың шіл-
десіне дейін «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» 
ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы болды. 

2019 жылдың 30 қазанынан 2021 жылдың 31 тамызы-
на дейін «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болды. 

2021 жылдың 28 шілдесінен бастап «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төраға-
сының орынбасары болып сайланды.

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары, 
сыйлықтары, құрметті атақтары:

«Құрмет» (2020) орденімен, мерейтойлық медальдар-
мен марапатталған.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның үлестес компанияларының акцияларына иелік 
етпейді.

Омаров Тобылбек Есенжолұлы

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – 
Басқарма мүшесі

Туған күні: 1963 жыл 11 қаңтар 

Білімі: Жамбыл технологиялық жеңіл және тамақ өнеркәсібі институты-
ның Алматы филиалын «Астықты сақтау және қайта өңдеу технологиясы» 
мамандығы бойынша, Заманауи гуманитарлық институтты (Ресей Феде-
рациясы, Мәскеу) «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. Техника 
ғылымдарының кандидаты.

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1986 жылы Қостанай Ленин ордені Нан 
өнімдері комбинатында шебер болып бастаған. 

Әртүрлі жылдары «Тобольск элеваторы» АҚ (Қоста-
най қ.) президенті; «Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы» ЖАҚ Қостанай облысы бойынша өкілдігінің 
директоры; Қостанай облысы әкімінің орынбасары – 
Ауыл шаруашылығы және азық-түлік департаментінің 
директоры; Қостанай облысы әкімінің орынбасары 
лауазымдарында жұмыс атқарған.

2006–2009 жылдары ҚР Ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігінде: Ауылдық аумақтар істері жөніндегі 
комитет төрағасының орынбасары, Аппарат басшысы, 
Жауапты хатшы болып жұмыс істеді.

2012–2019 жылдары «ҚазАгро» «ҚазАгро» ұлттық 
басқарма холдингі» АҚ » АҚ-да Басқарушы директор 
– аппарат басшысы, Басқарма мүшесі; Басқарушы 
директор – Басқарма мүшесі лауазымдарын атқарды.

2019 жылдың 30 сәуірінен бастап «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – 
Басқарма мүшесі болып табылады.

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары,  
сыйлықтары, құрметті атақтары:

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 
жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 
жыл», «Тыңға 50 жыл» мерейтойлық медальдарымен, 
«Құрмет» орденімен, «Ауыл шаруашылығы саласының 
үздігі» төс белгісімен марапатталған.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның үлестес компанияларының акцияларына иелік 
етпейді. 
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налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 

Закарьянов Төлеген Қабыкенұлы

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – 
Басқарма мүшесі

Туған күні: 1961 жыл 27 қыркүйек 

Білімі: Қарағанды мемлекеттік университетін «Құқықтану» мамандығы 
бойынша бітірді, біліктілігі – заңгер, С. Сейфуллин атындағы қазақ мемле-
кеттік агротехникалық университетін «Экономика» мамандығы бойынша 
бітірді, біліктілігі – экономика бакалавры. Экономика ғылымдарының 
кандидаты.

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1983 жылы бастап, ІІМ мен Прокуратура 
органдарында түрлі лауазымдарда қызмет атқарған. 
1991 жылғы тамыздан бастап коммерциялық 
құрылымдарда басшылық қызметтерді атқарды.

2002 жылғы тамызда Солтүстік Қазақстан облысы 
Тимирязев ауданының әкімі болып тағайындалды. 
2007 жылғы сәуірден – Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы. 
2008 жылғы қазаннан – Павлодар облысы әкімінің 
орынбасары.

2010 жылғы қарашадан 2012 жылғы наурызға дейін – 
«Москворецкое» ЖШС бас директоры.

2012 жылғы шілдеден – ҚР Экономика және бюд-
жеттік жоспарлау министрлігі Өңірлік даму комитеті 
Төрағасының орынбасары; 2013 жылғы ақпаннан –  
ҚР Премьер-министрінің Бірінші орынбасарының 
кеңесшісі. 2013 жылғы мамырдан – Петропавл қала-
сының әкімі.

2014 жылғы қазаннан - «Москворецкое» ЖШС бас 
директоры. 2015 жылғы сәуірден – ҚР Парламенті 

ШАРБ «Автошаруашылық» РМК директоры. 2015 
жылғы қыр күйектен – «Астана қаласының Дін істері 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы. 2015 
жылғы желтоқсаннан – «Астана қаласының Комму-
налдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы.

2018 жылғы ақпан және 2019 жылғы шілде аралығын-
да – Астана қ., Есіл ауданының әкімі. 2019 жылғы 
қыркүйектен желтоқсанға дейін – Нұр-Сұлтан қ.,  
«Москворецкое» ЖШС аймақтық директоры.

2020 жылғы 14 ақпанда «Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – Басқар-
ма мүшесі болып сайланды.

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары,  
сыйлықтары, құрметті атақтары:

Мемлекеттік марапаттары: «Ерен еңбегі үшін» медалі 
(2003), «Құрмет» ордені (2015).

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның үлестес компанияларының акцияларына иелік 
етпейді. 

Бектеміров Әсет Қабайұлы

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – 
Басқарма мүшесі 

Туған күні: 1978 жыл 20 желтоқсан 

Білімі: Алматы экономика және статистика институтын «Бухгалтерлік 
есеп және аудит» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – экономист, 
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетін «Агроно-
мия» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – ауыл шаруашылығы 
бакалавры.

Еңбек өтілі:

Еңбек жолын 1998 жылы Чаглинка а. Чаглин ауыл-
шаруашылық колледжінде лаборант лауазымында 
бастады.

2002-2006 жылдары «Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясы» ЖАҚ Ақмола облыстық өкілдігінде астық 
сатып алу және өткізу бөлімінің маманы, астық 
жөнелту бөлімінің бас маманы, өкілдік директорының 
орынбасары қызметтерін атқарды.

2006–2008 жылдары Астана қаласындағы «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Коммерциялық 
ресурстармен жұмыс істеу басқармасының бастығы, 
өткізу тобының жетекшісі болып жұмыс істеді.

2008-2010 жылдары «Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы» ҰК» АҚ Ақмола облыстық өкілдігінде 
өкілдіктің директоры қызметін атқарды.

2010-2011 жылдары Ақмола облысының ауыл шаруа-
шылығы басқармасында өндірістік бөлім бастығы 

орынбасарының міндетін атқарушы, өндірістік бөлім 
бастығының орынбасары қызметтерін атқарды.

2011–2012 жылдары Астана қаласындағы «Астық 
индустриясы-Астана» ЖШС коммерциялық директоры 
қызметін атқарды.

2012–2013 жылдары «Қазақстан астық компаниясы» 
ЖШС (Көкшетау қ.) өңірлік менеджері болып жұмыс 
істеді.

2013 жылдан 2021 жылдың мамырына дейін «Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Ақмола 
облыстық өкілдігінің директоры болып жұмыс істеді.

2021 жылғы 4 мамырда «Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – Басқар-
ма мүшесі болып сайланды.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның үлестес компанияларының акцияларына иелік 
етпейді. 
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Корпоративтік басқару жүйесі 
Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының ұйым-
дық құрылымы 
Корпоративтік басқару 
құрылымы 
Жалғыз акционер туралы 
ақпарат 
Дивидендтерді төлеу 
Ақпараттық саясат 
Директорлар кеңесі 
Басқарма 
Негізгі басқарушы персо-
налға сыйақы беру 
Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік әдеп
Ішкі аудит және ішкі бақылау 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
Сыртқы аудит 
Тәуелсіз тіркеуші 

Негізгі басқарушы 
персоналға сыйақы беру
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың негізгі басқарушы персоналына саны 4 адам 
Директорлар кеңесінің мүшелері және саны 5 адам 
Компания  Басқармасының мүшелері кіреді.

Негізгі басқарушы персоналға сыйақы беру мөлшері 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
және Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ішкі 
нормативтік құжаттарына сәйкес айқындалады.

2021 жылға Топтың негізгі басқарушы персоналына 
төленетін сыйақы Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
6 025 мың теңгені және Компания Басқармасының 
мүшелеріне 91 176 мың теңгені құрады, оған еңбекақы 
мен тиісті салықтар кіреді.

Корпоративтік хатшы 
Корпоративтік хатшыны Директорлар кеңесінің, 
Басқарманың және Акционердің өзара іс-қимылын 
тиімді ұйымдастыру мақсатында Директорлар кеңесі 
тағайындайды. Корпоративтік хатшы өзіне жүктелген 
міндеттерді орындау үшін жеткілікті білімге, тәжірибе-
ге және біліктілікке, сондай-ақ адал іскерлік беделге 
ие болуы керек. Корпоративтік хатшының негізгі 
функциялары:

 ■ Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар 
кеңесінің жұмыс жоспары, Директорлар кеңесінің 
және оның комитеттерінің отырыстарын 
жоспарлау және өткізу мәселелері бойынша 
көмектесу; 

 ■ Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі 
мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін 
жеткілікті, өзекті және уақтылы ақпарат беру;

 ■ Директорлар кеңесі мен Комитеттердің 
отырыстарын хаттамалау. 

Корпоративтік әдеп
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің 2021 жылғы 23 қарашадағы  
№ 18 шешімімен «Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы» ҰК» АҚ Іскерлік әдеп кодексі бекітілді. Кодекстің 
мақсаты – Корпорацияда корпоративтік мәдениетті 
дамыту және іскерлік мінез-құлықтың үздік тәжіри-
бесін қолдану арқылы мүдделі тараптармен тиімді 
өзара әрекеттестік орнату.

Кодекстің қағидаларына сәйкес, Қоғамның негізгі кор-
поративтік құндылықтарына келесілер жатады:

1) меритократия – әрбір жұмыскердің жеке күш-жі-
герін, қабілеті мен жетістіктерін әділ және объективті 
бағалау;

2) жауапкершілік – қойылған міндеттерді орындау, 
жоғары жауапкершілік дәрежесімен мақсаттарға жету, 
өзіне алған міндеттемелерді, Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын, шарттық қатынастарды 
және моральдық қағидаттарды сақтауды мүлтіксіз 
орындау;

3) кәсіпқойлық және даму – өз мамандығын терең 
білу, қойылған міндеттерді уақтылы және сапалы 
орындау, кәсіби білім мен дағдыны үздіксіз жетілдіру;

4) бастамашылық – жұмыскерлердің өндіріс үдерісін 
оңтайландыруға дербес және белсенді ұмтылуы;

5) өзара құрмет пен сенім – сенім, ізгі ниет және мін-
деттерді шешу үдерісіндегі ынтымақтастық;

6) адалдық пен ашықтық – Корпорациядағы барлық 
жұмыс адалдық пен ашықтық қағидаттарына негіз-
делген. Корпорациядағы және оның серіктестеріне 
қатысты адалдық. Байланыстар мен серіктестерге 
ашықтық;

7) командалық рух – бірлескен қызмет пен ортақ ни-
еттен жоғары нәтижелерге жету үшін ынтымақтастық.

Есепті жылы Корпорация жұмыскерлері Іскерлік әдеп 
кодексінің нормалары мен талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етті. Корпорацияға жеке және заңды 
тұлғалардан Іскерлік әдеп кодексінің талаптарын бұзу 
туралы шағымдар түскен жоқ.

Ішкі аудит және ішкі бақылау
ІАҚ жұмысының негізгі мақсаты Директорлар кеңесі-
не тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпо-
ративтік басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған 
тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен кеңестер 
беру болып табылады.

ІАҚ миссиясы Директорлар кеңесіне және атқарушы 
органға Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
стратегиялық мақсаттарына жету бойынша олардың 
міндеттерін орындауларына қажетті жәрдемді көрсету 
болып табылады.

ІАҚ тікелей Директорлар кеңесіне бағынады, сон-
дай-ақ оның алдында тоқсан сайын және жыл са-
йынғы негізде өз жұмысы туралы есеп береді.

ІАҚ өз қызметінде Кәсіби әдеп кодексін, Халықаралық 
ішкі аудиторлар институты (The Institute of Internal 
Auditors) белгілеген ішкі аудиттің халықаралық кәсіби 
стандарттарын қолданады.

Директорлар кеңесі бекіткен Жылдық аудиторлық 
жоспарға сәйкес, 2021 жылы бюджеттеу және жоспар-
лау, әкімшілік шығыстардың жекелеген түрлері бойын-
ша лимиттерінің сақталуы, астықты сатып алу мен өт-
кізу, Басқарма  мүшелерінің стратегиялық және жеке 
ҚНК орындалуы үдерістеріне, тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау жүйесінің,  тауарларды, жұмыстар-
ды және қызметтерді сатып алу рәсімдерінің, бейінді 
емес активтермен және проблемалы берешекпен 
жұмыс істеу тиімділігін бағалауға аудит жүргізілді.

Жүргізілген ІАҚ аудиттерінің нәтижелері бойынша Кор-
порацияның тәуекелдерін азайтуға және ішкі бақылау 
тиімділігін арттыруға бағытталған 84 ұсыным берілді.

ІАҚ жүргізген жұмысы Корпорацияның Директорлар 
кеңесінің 25.02.2021 жылғы № 4 шешімімен қаралған 
ІАҚ 2021 жылғы қызметі туралы есепте ұсынылған.

ІАҚ берген ұсынымдардың нәтижелері бойынша Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының құрылымдық 
бөлімшелерімен Түзету және/немесе алдын алу іс-қи-
мылдарының жоспарлары әзірленіп, іске асырылуда.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясында Директор-
лар кеңесінің 21.10.2020 жылғы № 11 шешімімен Ішкі 
бақылау жүйесінің саясаты бекітілді.

Тәуекелдерді бақылау Корпорацияның ішкі бақылау 
жүйесінің бағыттарының бірі болып табылады және 
тәуекелдерді басқарудың белгіленген рәсімдері мен 
қабылданған тәуекелдер деңгейінің шектеулерінің 
сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді. Тәуекел-
дерді бақылау жалпы Корпорацияда, барлық деңгей-
лерде және Корпорацияның барлық құрылымдық 
бөлімшелерінде жүзеге асырылады.

Корпорация тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділі-
гіне (қолданыстағы басқару әдістері мен тәуекелдерді 
бақылау құралдарын қоса алғанда) мониторинг жа-
сауды және қажет болған жағдайда оны өзгерту мен 
жетілдіруді жүзеге асырады. Мониторинг тұрақты не-
гізде, жылына кемінде бір рет жүргізіледі, ал тұрақты 
ағымдағы мониторинг қалыпты басқару қызметінің 
барысында жүзеге асырылады.

Корпорациядағы тәуекелдерді басқару үдерісінің негіз-
гі нәтижелері мен қорытындылары тәуекелдер және 
тәуекелдерді басқару іс-шаралары туралы есептілік 
түрінде көрсетіледі. Тәуекелдер туралы есептілік 
негізінде Корпорацияда ағымдағы тәуекелдерді және 
тәуекелдерді басқару іс-шараларының орындалуын 
бақылау жүргізіледі.

Тәуекелді бақылау мерзімді аудиторлық тексерулер 
арқылы қамтамасыз етіледі. Мерзімді аудиторлық 
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тексерулер тәуекелдерді басқарудың бүкіл үдерісінің 
тиімділігіне тікелей назар аударады. Тексерулердің 
көлемі мен жиілігі негізінен тәуекелдер деңгейін 
алдын ала бағалауға және ағымдағы мониторингтің 
тиімділігіне байланысты.

Корпорация Басқармасы келесі мақсаттарға бағыт-
талған үш негізгі сала бойынша (операциялық қызмет, 
қаржылық есептілікті дайындау, нормативтік және 
заңнамалық талаптарды орындау) бақылау рәсімдерін 
әзірлеуді және құжаттандыруды қамтамасыз етеді:

1) болжамды тәуекелдер туындау ықтималдығын 
төмендету;

2) қателердің туындауын болдырмау және/немесе 
олар орын алған соң қателерді анықтау;

3) қайталанатын және артық операцияларды анықтау 
және жою;

4) олқылықтар мен жетілдіру салаларын анықтау;

5) ішкі бақылау жүйесін одан әрі жетілдіру.

Директорлар кеңесі Корпорацияның Басқарма-
сымен бірлесіп, Корпорацияның құрылымдық бөлім-
шесі ішкі бақылаудың елеулілігін, маңыздылығы мен 
қажеттілігін және қызметтің барлық деңгейлерінде 
этикалық нормаларды сақтауды білдіретін және көр-
сететін Бақылау ортасын құруды қамтамасыз етеді, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын-
да және ішкі нормативтік құжаттарда көзделген ішкі 
бақылау жүйесін басқару жөніндегі өзге де функция-
ларды жүзеге асырады. Корпорацияның Директорлар 
кеңесі мен Басқармасы тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдас-
тыруға және қамтамасыз етуге жауапты.

Корпорацияның Директорлар кеңесі тәуекелге бағдар-
ланған тәсілді пайдалана отырып, Корпорацияның 
ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауға жауапты 
болып табылады және тәуекелдерді басқару мен ішкі 
бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру 
мен қадағалауға ерекше көңіл бөледі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Корпорация мен оның еншілес ұйымдарының қызметі 
әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, айқындық, кәсіпқой-
лық, құзыреттілік негізінде және Қазақстан Республи-
касының заңнамасына, іскерлік әдептің жалпы қабыл-
данған қағидаттарына, Жарғыға және өзінің шарттық 
міндеттемелеріне қатаң сәйкестікте құрылады.

Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 қазандағы 
№ 14 шешімімен Корпорацияда оның ұйымдық 
құрылымы бекітілді, оған сәйкес комплаенс-офицер 
 лауазымы енгізілді.

Комплаенс-офицер лауазымының енгізілуіне байла-
нысты, сондай-ақ Корпорация қызметіндегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шеңберінде Корпорация- 
ның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 28 ақпандағы 
№ 2 шешімімен ішкі нормативтік құжаттар бекітілді, олар:

 ■ комплаенс-офицер туралы ереже;

 ■ комплаенс-саясат;

 ■ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат;

 ■ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар.

Корпорацияның Директорлар кеңесі Корпорацияның 
және оның еншілес ұйымдарының қызметінде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша іс-шара-
ларды көздейтін комплаенс-офицердің 2021 жылға 
арналған қызмет жоспарын бекітті, соның ішінде:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалып-
тастыру (Корпорация жасасатын шарттарға сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізу, байланыс де-
ректерін, ақпараттық хабарламаларды (компьютердің 
жұмыс үстелінің тұсқағаздары) әзірлеу және енгізу, 
«бастамашылық ақпараттандыру желісі» бойынша 
түсіндіру, Корпорацияның сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылы жөніндегі интернет-ресурсында 
арнайы бөлімді әзірлеу және орналастыру, сыбайлас 
жемқорлық пен мүдделер қақтығысы деректерінің 
алдын алу және жолын кесу мәселесі бойынша 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу, жаңа жұмыскерлерді 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар ереже-
лерімен таныс тыру, Директорлар кеңесінің мүшелерін 
анықталған комплаенс-тәуекелдер туралы хабардар 
ету, Корпорацияда, өкілдіктер мен еншілес және 
тәуелді ұйымдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бойынша қосымша шаралар);

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу 
(Корпорация және оның еншілес ұйымдары қызмет-
керлерінің заңсыз әрекеттеріне шағымдарды қабыл-
дау және талдау, сондай-ақ клиенттердің шағымдарын 
қарау бойынша жұмысты ұйымдастыруды бақылау);

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау (Кор-
порация персоналын жұмысқа қабылдау, бағалау, 
ілгерілету және жұмыстан шығару кезіндегі сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін талдау);

4) басқа да комплаенс-тәуекелдердің алдын алу (Есеп 
комитетінің анықталған кемшіліктерін жою жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын, сондай-ақ Есеп комитетінің 
ұйғарымдарын уақтылы орындауын қамтамасыз етуді 
бақылау).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалып-
тастыру.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
және комплаенс-мәдениетті енгізу мақсатында Ком-
панияның құрылымдық бөлімшелерінің барлық бас-
шыларына Корпорация жасасатын барлық шарттарда 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпенің тармағын 
міндетті түрде көздеу қажеттігі туралы хат жолданды. 

Жұмыскерлердің өз міндеттерін орындау кезінде сы-
байлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына, заңсыз 
іс-әрекеттерге алғышарттарын, сондай-ақ Компания 
жұмыскерлерінің әдепсіз мінез-құлқының туындауын 
бұлтартпау мақсатында бастамашылық ақпараттан-
дыру желісі бойынша хабарламаларды алу арнала-
ры көрсетілген түрлі-түсті постер әзірленді (қауырт 
желінің сенім телефоны, қауырт желінің электрондық 
мекенжайы, басшының интернет-блогы, сондай-ақ 
өтініш жіберуге арналған пошта мекенжайы). Бұл 
постер облыстық өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес 
және тәуелді ұйымдардың кеңселеріндегі стендтерде 
орналастырылған.

Клиенттерге арналған сенім телефондары көрсетілген 
шағымды жіберу бойынша ұсынымдар бар жадынама 
әзірленіп, бекітілді. Жадынама Басқарушы директор 
– Басқарма мүшесі Т.Е. Омаровтың төрағалығымен 
өткен кеңесте корпоративтік интернет-ресурста, сон-
дай-ақ орталық аппараттағы және облыстық өкілдік-
тердің кеңселеріндегі ақпараттық тақтада орналасты-
ру үшін бекітілді.

Жұмыскермен еңбек қатынастарын тоқтату кезін-
де қаржылық, имидждік және бедел тәуекелдеріне 
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әкеп соғатын шағымдардың алдын алу мақсатында, 
Корпорацияның комплаенс-офицері кету парағын 
толтырғанға дейін Корпорация жұмыскерлерімен 
заңды құқықтарға қысым жасау және (немесе) еңбек 
заңнамасының нормаларын бұзу белгілерінің болуы 
мәселесіне әңгіме жүргізеді.

Комплаенс-мәдениеттің алдын алуға және оны 
енгізуге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мақсатында Компанияда арнайы «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл» бөлімі әзірленіп, Компания-
ның интернет-ресурсына орналастырылды. Бөлім 
бастамашылық ақпараттандыру арналары туралы 
ақпаратты, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарды 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар және 
Бұзушылықтар туралы хабарлау саясаты) қамтиды. 
Бұдан бөлек, корпоративтік интернет-ресурстың басты 
бетінде «байланыстар» ақпараттық терезесінде Ком-
панияның сенім телефоны көрсетілген.

2021 жылдың есепті кезеңінде Корпорация қыз-
метінде тікелей материалдық  ысырапқа әкеп соғуы 
мүмкін комплаенс-тәуекелдер (шығыстар/залалдар 
тәуекелдері, әкімшілік айыппұлдарды қолдану және 
т. б.), қадағалау және бақылау органдары тарапынан 
санкциялар (Корпорацияның лауазымды тұлғаларына 
қарсы санкциялар қолдану, шоттар бойынша опера-
циялар жасауға тыйым салу, Корпорация жасаған 
мәмілелерді жарамсыз деп тану, сыбайлас жемқор-
лық құқық бұзушылық жасау және т. б.) болған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу. 
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іске асыру ықти-
малдығын азайту мақсатында Компанияның компла-
енс-офицері тұрақты негізде шағымдарды қабылдау-
ды, қарауды және талдауды жүргізеді.

Есепті кезеңде (2021 жыл) Қазақстан Республи-
касының заңнамасын бұзу фактілері, соның ішін-
де сыбайлас жемқорлық, алаяқтық, Корпорация 

қызметкерлерінің әдепсіз мінез-құлық фактілері 
бойынша «жедел желінің» электрондық поштасына 
және «жедел желінің» сенім телефонына шағымдар 
түскен жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау. Корпо-
рация персоналын жалдау, бағалау, ілгерілету және 
жұмыстан шығару кезінде орын алуы мүмкін сыбай-
лас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатын-
да сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 
жүргізілді, оның нәтижелері Басқарма Төрағасына 
жеткізілді. Осы жұмыс шеңберінде астықты сатып алу 
және өткізу саласындағы ішкі нормативтік базаға тал-
дау жүргізілді, оның нәтижелері Басқарма Төрағасына 
талдамалық анықтама нысанында жіберілді. Іс-шара 
аясында ішкі нормативтік актілерге талдау жүргізілді.

Жоғарыда аталған нормативтік құжаттарды талдау 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін немесе сыбайлас 
жемқорлықты тудыратын нормаларды анықтаған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер. Қа-
зақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңының нормалары 
квазимемлекеттік сектордың компанияларында 
басқарушылық функцияларды орындайтын тұлғаның 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді өзіне 
қабылдауын көздейді. Заңның 12-бабының 3-тармағы-
на сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
қабылдауға келісім тиісті ұйымдардың персоналды 
басқару қызметтерімен (кадр қызметтерімен) жазба-
ша нысанда тіркеледі. Заңның 12-бабының 4-тармағы-
на сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
қабылдамау лауазымға қабылдаудан бас тартуға 
немесе лауазымнан шығаруға (лауазымнан босатуға) 
әкеп соғады. Осыған байланысты, Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясында Басқарма Төрағасының, 
Басқарушы директорлар – Басқарма мүшелерінің, 
еншілес ұйымдардың директорларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауына 
келісімнің болуын растау мақсатында салыстырып 
тексеру жүргізілді.

Сыртқы аудит
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы ми-
нистрінің 2021 жылғы 28 желтоқсандағы бұйрығымен 
«Эрнст энд Янг» ЖШС (Ernst & Young) Корпорацияның 
2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге 
асыратын аудиторлық ұйым деп белгіленді.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының аудитор-
лық ұйымын таңдау Аудитті және/немесе қаржылық 
есептілікті шолуды ұйымдастыру және жүргізу қағида-
ларына сәйкес жүзеге асырылады. Қағидалар Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы басқармасының 
шешімімен бекітіледі. Аудиторлық ұйымды таңдау-
дағы негізгі айқындаушы критерийлер қызметтердің 
сапасы мен құны болып табылады.

Осы Қағидалар шеңберінде аудит және/немесе шолу 
жүргізуге аудиторлық ұйым ретінде тартуға келесі 
жағдайларда рұқсат етілмейді:

 ■ аудитті және/немесе шолуды жүзеге асыратын 
аудиторлық ұйым немесе оның жұмыскерлері 
(бұдан әрі – орындаушылар) Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының кредиторлары болса; 

 ■ аудиторлық ұйым соңғы үш жылда Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының қызмет 
бейіні бойынша қалпына келтіру, оның ішінде 
бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық 
есептілікті құрастыру бойынша қызметтер 
көрсетсе;

 ■ аудиторлық ұйымның орындаушылары Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының лауазымды 
тұлғаларымен еңбек қатынастарында немесе 
олардың жақын туыстары немесе жекжаттары 
болса;

 ■ аудиторлық ұйым орындаушыларының Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясында жеке мүліктік 
мүдделері болса;

 ■ қызметтерді сатып алу шарты бойынша 
міндеттемелерді қоспағанда, аудиторлық 
ұйымның Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
алдында немесе Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының оның алдында ақшалай 
міндеттемелері болса;

 ■ Азық-түлік келісім шарт корпорациясы мен 
аудиторлық ұйым мүдделерінің қақтығысы 
туындаған немесе жасасқан жария шарттардан 
туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, 
осындай қақтығыстың туындау қаупі пайда болса.

Аудит және/немесе шолу қызметтерін сатып алуды 
жүргізу шеңберінде аудит және/немесе қаржылық 
есептілікті шолу үшін жауапты аудиторлық ұйымның 
серіктестері мен аға персоналына қатарынан бес жыл-
дан астам қатысуға рұқсат етілмейді. 

Тәуелсіз тіркеуші
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акцио-
нерлік қоғамы құрылтай жиналысының 1997 жылғы 
16 мамырдағы шешімімен құрылған және 1997 жылы 
18 шілдеде жабық үлгідегі акционерлік қоғам ныса-
нында тіркелген (Алматы қаласының Әділет басқар-
масымен берілген, 1997 жылғы 18 шілдедегі № 12301-
1910-АҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәлік).

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ не-
гізгі мақсаты Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті 
және өзге де қызметті жүзеге асыру болып табылады. 
Бірыңғай тіркеуші өз қызметі бойынша қызмет көр-
сетуді 2012 жылы 1 ақпаннан бастады. 2019 жылдың 
1 қаңтарынан «Бағалы қағаздардың орталық депози-
тарийі» акционерлік қоғамына қосылу арқылы қайта 
ұйымдастырылды.
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V БӨЛІМ. 
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

Тәуекелдерді басқару жүйесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясында Тәуекел-
дерді басқарудың корпоративтік жүйесі (ТБКР) жұмыс 
істейді, оның шеңберінде нақты рөлдер мен міндеттер 
анықталды, сондай-ақ Жалғыз акционер, Директор-
лар кеңесі, Басқарма, тәуекел менеджменті мен ішкі 
бақылауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше, 
Ішкі аудит қызметі және құрылымдық бөлімшелер 
(тәуекелдердің иелері) арасында жауапкершілік 
бөлінді. Тәуекелдерді басқару Корпорацияның әр-
бір органының / құрылымдық бөлімшесінің негізгі 
функцияларын анықтау, сондай-ақ тік және көлденең 
ақпараттық ағындарды үлестіру арқылы үш деңгейде 
жүзеге асырылады.

Тік ақпараттық ағындарды ұйымдастыру Директор-
лар кеңесі мен Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сының Басқармасына қабылданатын тәуекелдер, 
оларды бағалау, басқару және оларға ден қою әдістері 
туралы толық және өзекті ақпарат алуға мүмкіндік 
береді. Өз кезегінде, тәуекелдердің иелері болып 
табылатын құрылымдық бөлімшелер стратегиялық 
мақсаттар мен қойылған міндеттер туралы толық 
көлемде хабарланады. ТБКР сонымен қатар тәуекел 
менеджменті және ішкі бақылау бөлімшелерімен 
үйлестірілетін, құрылымдық бөлімшелер арасында 
көлденең ақпарат алмасуды көздейді. 

 Тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесі

 ТБКР деңгейі

(тәуекелдердің иелері)

Корпорация Басқармасы

Корпорацияның 
Директорлар кеңесі 1

2

3Құрылымдық 
бөлімшелер 
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Негізгі тәуекелдер 
Стратегиялық тәуекелдер.  Корпорацияның қызметі 
сыртқы факторлардың әсері жағдайында орындала-
ды, олардың ішінде ең елеулілері:

 ■ ауа райы-климаттық;

 ■ демографиялық;

 ■ экономикалық;

 ■ технологиялық.

Ауа райы-климаттық фактордың теріс әсері Корпора-
цияға контрагенттердің форвардтық жасалған сатып 
алу шарттары бойынша астық жеткізу бо йынша 
міндеттемелерді орындамауына, проблемалы деби-
торлық берешектің өсуіне, түсетін астық сапасының 
төмендеуіне, тікелей (күзгі) сатып алу бағдарламала-
рына қатысу үшін өтінімдердің болмауына әкеп соқты-
руы мүмкін.

Корпорация, астық нарығының белсенді қатысушысы 
ретінде, астық қабылдау кәсіпорындарына сапалы қыз-
мет көрсетуге де тәуелді. Корпорация астығын ұрлау/
бүлдірудің тұрақты негізде жоғары тәуекелі болады.

Тұтыну нарықтарының өсуі тамақ өнімдері мен шикі-
заттық азық-түлік тауарларын өндіру және экспорттау 
саласында жұмыс істейтін ұйымдар үшін жаңа мүм-
кіндіктер ашады. Әлем халқы санының өсу факторы 
және осыған байланысты азық-түлік тұтыну көлемінің 
өсуі Корпорацияға, сондай-ақ отандық жеке экспорт-
таушыларға қазақстандық астықтың экспорттық 
әлеуетін дамыту бойынша ұзақ мерзімді жоспарлар 
құруға мүмкіндік береді.

Басқа да қазақстандық компаниялар сияқты, Корпо-
рация экономикалық фактордың ықпалында және 
капитал нарықтарында несиелерді тарту шартта-
рының өзгеруі, валюта бағамдарының ауытқуы, 
өндіріс құралдарының бағаларының артуына, көлік 

тарифтерінің көтерілуіне, әлемдік бағалардың құлды-
рауына және экспорттық нарықтардағы сұраныстың 
төмендеуіне, өз өнімін ішкі нарықта өткізу кезінде 
сатып алу қабілетінің төмендеуіне байланысты сатып 
алынатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құ-
нының өсуі кезінде қаржылық тәуекелдерді көтереді.

Ауыл шаруашылығын жаңғыртудың төмен қарқыны 
отандық ауыл шаруашылығы өндірушілерінің өндіріс 
көлемін тұрақты түрде ұлғайту және өнім сапасын 
қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне әсер етеді. Бұл фак-
тор Корпорацияның операциялық қызметіне, экспорт-
тық жеткізілімдерді тұрақтандыру жөніндегі жоспар-
ларды іске асыруға және қазақстандық астықтың 
әлемдік нарықтағы позицияларын бекітуге әсер етеді. 

Баға тәуекелдері – Корпорация пайдаланатын шикізат, 
қызметтер бағаларының ықтимал өзгеруіне байла-
нысты тәуекелдер. Корпорацияның баға тәуекелдерін 
басқару тәуекелдің алдын алуға, оны оңтайландыруға 
немесе қабылдауға байланысты. Баға тәуекелдерінің 
туындау мүмкіндігінің алдын алу іс-қимылдан бас 
тартуды немесе баға тәуекелімен қатар жүруі және 
пайданың жоғалуына әкелуі мүмкін әсерлердің туын-
дауын барынша азайту бойынша іс-шараларды енгізуді 
көздейді.

Қаржылық тәуекелдер. Операциялық қызметті қамта-
масыз ету үшін Корпорация қаражатты республикалық 
бюджеттен, сондай-ақ қарыздарды капитал нарықта-
рынан тартады. Тәжірибе көрсеткендей, Компанияның 
қаржылық тұрақтылығына отандық банк секторының 
тұрақсыздығы да айтарлықтай әсерін тигізеді. Корпо-
рацияның сондай-ақ халықаралық қаржы институтта-
рымен ұзақ мерзімді серіктестік қарым-қатынастары 
бар.

Корпорация барлық қаржы құралдарымен байланыс-
ты өтімділік тәуекелінің мониторингін жүзеге асыра-
ды. Өтімділік тәуекелін басқару құралдарының бірі 
ағымдағы өтімділікті жоспарлау болып табылады. Бұл 
құрал Корпорацияның операциялық, инвестициялық 
және қаржылық қызметінен қаражаттың жоспарлы 
түсуі мен шығуын есепке алады. Корпорацияның 
өтімділікті басқару шеңберіндегі міндеті қарыздар 
тарту және қаражатты өтімді активтерге орналастыру 
есебінен қаржыландырудың үздіксіздігі мен икемділігі 
арасындағы теңгерімді сақтау болып табылады, олар-
ды ақшалай қаражат ағыны күтпеген жерден тоқтап 
қалған жағдайда, тез өткізуге болады.

Саяси тәуекелдер.  Корпорация 100 пайыз мемлекет 
қатысатын акционерлік қоғам нысанында құрылған 
заңды тұлға болып табылады, өзінің өндірістік және 
қаржылық қызметін шаруашылық дербестік негізінде 
жүзеге асырады және мемлекет тарапынан қолдауға 
сүйене алады. Елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне бай-
ланысты тәуекелдерді іске асыру ықтималдығы айтар-
лықтай төмен деңгейде. Бюджеттік инвестициялар 
есебінен Корпорацияның капиталдандыру деңгейін 
ұлғайту, сондай-ақ Корпорацияға астық нарығында 
оператор мәртебесін заңнамалық тұрғыда беруді еске-
ре отырып, оны таратуға немесе қайта ұйымдастыру-
мен байланысты тәуекелдерді өткізу ықтималдығы 
төмен деңгейде.

Экологиялық тәуекелдер.  Бұл тәуекелдер тобындағы 
ең елеулісі топырақтың жай-күйінің нашарлау тәуекелі 
болып табылады. Қазақстан соңғы кездері эрозия 
процестері едәуір күшейген, қарашіріктің мөлшері 
азайған құрғақ өңірлердің қатарына кіреді. Сонымен 
бірге, республика аумағының аз бөлігі ғана өсімдік 
өсіруге жарамды ауыл шаруашылығы жерлеріне жа-
тады. Қазіргі уақытта жер құнарлылығының нашарлау 
проблемасына көп көңіл бөлінуде.
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Тәуекелдерді басқару жүйесі 
Негізгі тәуекелдер 

Тәуекелдің және ықтимал салдарының сипатта-
масы

Тәуекелді азайту және тәуекелді басқару үшін қол-
данылатын шаралар

Бәсекелестіктің күшею, сатып алу және өткізу 
көлемінің төмендеу тәуекелдері

1. Тиімді баға саясатын жүргізу;

2. Нарықтағы бағалардың тұрақты мониторингі, баға-
лардың өзгеруін болжау;

3. Өткізу бойынша маркетингтік қызмет жүргізу;

4. 2021 түсімнің астығын уақтылы сатып алуды, оның 
ішінде форвардтық сатып алуды қамтамасыз ету. 

Салалық тәуекелдер, стратегиялық міндеттерді 
орындамау (аймақтық жағдайдың өзгеруі, салалық 
төмендеу және басқа да сыртқы факторлар салда-
рынан залалдардың туындау тәуекелдері)

Саладағы өзгерістерге талдау жүргізу және оларды 
ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу және өткізу 
жөнінде шешімдер қабылдау кезінде есепке алу.

Форвардқа байланысты кредиттік тәуекел (борыш-
кердің шарт талаптарына сәйкес Корпорация ал-
дындағы қаржылық міндеттемелерін орындамауы, 
уақтылы емес орындауы немесе толық орындама-
уы салдарынан шығыстардың (залалдардың) пайда 
болу тәуекелі)

Міндеттемелердің орындалу мүмкіндігін тексеру 
рәсімі, сондай-ақ өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпо-
рациялардың, екінші деңгейдегі банктердің кепілдік-
терін беру, кепілдік қамтамасыз етуді қабылдау.

Астықты АҚО-да жоғалту тәуекелі (соның ішінде 
астық сапасының АҚО-да нашарлауы)

Астық сапасының сараптамасын қоса алғанда, астық 
қабылдау орындарына жоспарлы және жоспардан 
тыс тексерулер жүргізу.

Баға тәуекелі (нарықтық жағдайлар өзгерген кезде 
туындайтын, Корпорацияның кіріс әкелетін актив-
терінің бағасының өзгеруі салдарынан шығыстар-
дың (залалдардың) туындау тәуекелі)

1. Астықты ең төменгі есептік өткізу бағасынан төмен 
емес бағамен өткізу (лимиттеу);

2. Баға тәуекелдерін ішкі сақтандыру; сатып алушы-
лар/жеткізушілер міндеттемелерді бұзған жағдайда 
шарттардың талаптарына айыппұлдардың, өсімпұл-
дардың, тұрақсыздық айыбы мен басқа да қаржы 
санкцияларының қажетті деңгейлерін енгізуді көз-
дейтін айыппұл санкциялары жүйесі есебінен, мүмкін 
қаржы шығындарын өтеуді қамтамасыз ету.

Валюталық тәуекел (Корпорация өз қызметін жүзе-
ге асырған кезде шетел валюталары бағамдарының 
өзгеруіне байланысты шығыстардың (залалдардың) 
туындау тәуекелі)

1. Хеджирлеу тетігі жоқ валюталық қарыздарды тарту 
көлемін шектеу;

2. Валюталық позицияны түзету; валюталық қарыз-
дарды ұлттық валютадағы қаражат көздері есебінен 
қайта қаржыландыру; тарту валютасымен экспорт-
тық келісімшарттар жасасу. 

Өтімділік тәуекелі (Корпорацияның өз міндетте-
мелерін ықтимал орындамауына немесе уақтылы 
емес орындауына байланысты болған тәуекел)

1. Ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын пайдала-
на отырып, ақша қаражатының тапшылығы тәуекелін 
мониторингтеу;

2. Ұзақ мерзімді қаржыландыруды тарту, соның ішінде 
облигациялар шығару.
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Кадрлық саясат

Персонал құрамы 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы персоналы-
ның орташа тізімдік саны 2021 жылы 108 штаттық 
бірлікті құрады, компанияда 53 ер адам және 55 әйел 
адам еңбек етеді. 80 қызметкер 30 жасқа толмаған, 

11 қызметкер 30 жастан 50 жасқа дейінгі жас тобына 
кіреді, 17 қызметкердің жасы 50 жастан асқан. Еңбек 
ақысын төлеудің базалық мөлшерлемесі жынысы мен 
жасына байланысты емес, есепті кезеңде қызметкер-
лерді жынысы бойынша кемсітуге шағымдар болған 
жоқ. 

Персонал құрылымы

49,1%

50,9%

Әйелдер

Ерлер

74,1%

15,7%

10,2%

30 жасқа дейінгі

30–50 жастағы

50 жастан асқан

2021 жылы кадрлардың тұрақтамау деңгейі 25% құрады. Қызметкерлерді жұмыстан шығарудың негізгі себептері 
еңбек шартының қызметкерлердің бастамасы бойынша, тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ еңбек 
шартының мерзімі аяқталғаннан кейін бұзылуы болды.

2021 жылы үш қызметкер бала күтімі демалысынан 
жұмысқа оралды.

Компания персоналды дамыту, оның ішінде жұмыс-
керлердің біліктілігін арттыру бойынша шаралар қа-
былдайды. Компанияда кадрлық және әлеуметтік сая-
сат, персоналды басқару, еңбек тәртібі және іссапар, 
еңбек ақысын төлеу, материалдық көтермелеу және 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін реттейтін ішкі 
құжаттар бекітілген және қолданылады.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің талап-
тарына сәйкес Компания қызметкерлер жұмысынан 
айырылған, іссапарларға шыққан кезде, еңбекке 
уақытша жарамсыз болған кезеңде және т. б. жағдай-
ларда қызметкерлерді кепілдіктермен және өтемақы 
төлемдерімен қамтамасыз етеді.

Бағалау және ынталандыру жүйесі

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы қызметкер-
лерді ынталандыруға және олардың еңбек өнімділігін 
арттыруға ерекше көңіл бөледі. Осы мақсатта Компа-
нияда материалдық және материалдық емес ынталан-
дырулар: сыйлықақылар, материалдық көмек, естелік 
сыйлықтар, алғыс жариялау, грамоталармен марапат-
тау кеңінен қолданылады. Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай бірқатар қызмет-
керлер Қазақстан Республикасының мерейтойлық 
медальдарымен марапатталды.

Персоналды ынталандыру мақсатында сыйлықақы 
төлемдері жүргізіледі және Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 1266 
қаулысымен көзделген әлеуметтік қолдау шаралары 
қолданылады.

Кадрлық саясат 
Мүдделі тараптармен өза-
ра әрекеттесу 
Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы саясат 
Демеушілік және  
қайырымдылық 
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Кадрлық саясат 
Мүдделі тараптармен өза-
ра әрекеттесу 
Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы саясат 
Демеушілік және  
қайырымдылық 

Корпорация жұмыскерлерін бағалау және ынталан-
дыру үшін әрбір жұмыскер бойынша қызметтің негізгі 
көрсеткіштеріне қол жеткізу дәрежесін бағалауға сәй-
кес есепті кезеңге сыйлықақы беру жүйесі, сондай-ақ 
шығындарды үнемдеуге, табыстылықты арттыруға 
және инновациялық шешімдер мен рационализатор-
лық ұсыныстарды енгізуге бағытталған іс-шараларды 
әзірлегені және жүзеге асырғаны үшін сыйлықақы 
беріледі. Сыйлықақы беру жүйесі Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының Стратегиясын табысты іске 
асыру шеңберінде әрбір жұмыскердің алға қойған 
міндеттерін орындау тиімділігін арттыруды қамтама-
сыз етеді.

Жұмыскерлерге жыл сайынғы ақылы еңбек дема-
лысы берілген кезде оларға Корпорацияда жұмыс 
істеген уақытына тепе-теңдік екі лауазымдық жалақы-
сы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы 
төленеді.

Корпорацияда бала туған, бала асырап алу, некеге 
тұру, аурудың ауыр түрлері, жұмыскер немесе жақын 
туыстары қайтыс болған кезде материалдық көмек 
төлеу жүйесін қарастырылған. 2021 жылы 16 жұмыс-
керге материалдық көмек көрсетілді: бала тууына 
байланысты – 8 жұмыскерге, жақын туыстарының 
қайтыс болуына байланысты – 8 жұмыскерге.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы жұмыскерлер-
ге жұмыс орнында және басқа да әлеуметтік мақсат-
тарда білім алуға қажетті еңбекақы сақталмайтын 
демалыс, оқу демалысы немесе баланың (балалар-
дың) тууына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап 
алуға байланысты, еңбек демалысы түріндегі әлеумет-
тік демалыс беру жүйесін пайдаланады. 2021 жылы 
еңбека қы сақталмайтын демалыс 25 жұмыскерге 
берілді.

Жұмыскерлерге әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз 
ету мақсатында Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы мен «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
жұмыскерлерінің кәсіподағы» ҚБ («Береке АТК» ҚБ) 
арасында әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін 
ұжымдық шарт жасалды.

Әлеуметтік саясатты іске асыру шеңберінде Корпора-
ция жұмыскердің еңбек міндеттерін орындау кезінде 
өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс 
берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыруды, сондай-ақ жұмыскерлерді Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының қаражаты есебінен 
ерікті медициналық сақтандыруды жүргізеді.

Қызметкерлерді оқыту және 
біліктілігін арттыру 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының қызмет-
керлері жұмыскерлерді оқыту мен кәсіби дамытудың 
жылдық күнтізбелік жоспарына сәйкес түрлі біліктілік-
ті көтеру курстарынан өтеді. 2021 жылы жоспарлы 
оқудан 23 қызметкер, оның ішінде орталық аппарат-
тың 17 қызметкері және өкілдіктердің 6 қызметкері 
өтті. Оқу келесі тақырыптар бойынша жүргізілді: 

 ■ «Бизнестің тиімділігін басқару»; 

 ■ «Инвестициялық жобаларды басқару»;

 ■ «Ұйымның тәуекелдерін басқару жүйесі»; 

 ■ «Аудиторлық есепті жазу бойынша үздік 
тәжірибелер»; 

 ■ «Ішкі бақылау: теория және тәжірибе негіздері»;

 ■ «Компанияның бизнес-үдерістерін оңтайландыру»;

 ■ «Корпоративтік басқару»;

 ■ «Корпоративтік басқару жүйесінің негізгі 
элементтері»;

 ■ «Квазимемлекеттік сектордың электрондық сатып 
алулары»;

 ■ «Жобалық тәуекелдерді басқару»;

 ■ «Қаржылық үлгілеу»;

 ■ «2021 жылғы салық заңнамасы мен бухгалтерлік 
есептегі жаңалық. Салық әкімшілігі, ТБЖ 
критерийін өзгерту. Орташа еңбекақыны есептеу 
тәртібі мен ерекшеліктері»;

 ■ «ТІЖ және Виртуалды қойма туралы барлығы»;

 ■ «ХҚЕС өзекті мәселелері, Қаржы құралдары, 
Сатып алушылармен жасалған шарттардан түскен 
ақша». 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының бір жұмыс-
керін оқытудың орташа ұзақтығы 2021 жылы 45,5 
академиялық сағатты, оның ішінде орталық аппарат 
қызметкерлерін – 34 сағатты, өкілдіктерді – 85 сағат-
ты құрады. Әйел қызметкерлер орта есеппен 49,8 
академиялық сағат, ерлер 13,2 сағат оқыды.

Жұмыскерлердің оқудан және кәсіби қайта даярлау-
дан өтуі жұмыскерлердің кәсіби тұрғыдан дамуына, 
олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін тиімді 
орындауы және Корпорацияның Даму стратегиясына 
сәйкес айқындалатын тапсырмаларды шешу үшін 
кәсіби және басқару қызметі саласындағы теориялық 
және практикалық білімдерін, іскерліктері мен дағды-
ларын жаңартуға ықпал етеді.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы саясат
Компания жұмыскерлерінің еңбегін қорғау саласын-
дағы заңнама талаптарын сақтау үнемі басшылықтың 
назарында болады және «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ қызметін басқарудың жалпы 
жүйе сінің маңызды әрі ажырамас бөлігі болып табы-
лады. 2021 жылы Жұмыскерлердің еңбек қауіпсізді-
гі және еңбегін қорғау жөніндегі нұсқаулық жаңа 
редакцияда бекітілді, онда қызметкерлердің жұмыс 
басталар алдындағы, жұмыс барысындағы және 
аяқталғаннан кейінгі, сондай-ақ авариялық жағдай-
лардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбегін қорғаудың 
жалпы талаптары нақты регламенттелген.

Жұмысқа қабылданған кезде қызметкерлер міндетті 
түрде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
қағидалармен танысады, пайдаланылатын жабдықты, 
дербес компьютерлерді және көшіру-көбейту аппа-
раттарын білу және пайдалану бойынша алғашқы 
нұсқамалар алады. Астық базаларының барлық 
қызметкерлері заңнамада және ішкі нормативтік 
актілерде белгіленген тәртіппен еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік саласында оқыту семинарларына тұрақты 
түрде қатысады.

Жыл сайын барлық қызметкерлерге медициналық 
тексеру жүргізіледі, ал зиянды және қауіпті өндірістер-
де жұмыс істейтін қызметкерлерге (ҚР заңнамасына 
және бекітілген тізімге сәйкес) арнайы тамақ (сүт) 
беріледі.

Қызметкерлердің жұмыс орнындағы өрт қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету үшін, Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының орталық аппаратының ғимараты 
өрт дабылы жүйесімен және өрт сөндіру құралда-
рымен жабдықталған. Өрт дабылы жүйесі және оның 
жұмысқа қабілеттілігін сақтау жыл сайын жасалатын 
шарт негізінде бақыланады. 2021 жылы өрт шығу 
жағдайлары болған жоқ.

2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
қызметкерлері арасында жарақат алу жағдайлары, 
жазатайым оқиғалар және кәсіби аурулар тіркелген 
жоқ. 
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Кадрлық саясат 
Мүдделі тараптармен өза-
ра әрекеттесу 
Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы саясат 
Демеушілік және  
қайырымдылық 

Еңбек қатынастары тәжірибесі және 
еңбек дауларын шешу 

Туындайтын еңбек дауларын Келісім комиссиясы 
еңбек заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды. 
Еңбек дауы туындаған кезде жұмыскерлер аталған 
комиссияға еңбек дауының мәні баяндалатын тиісті 
арызбен жүгіне алады. Арызды жеке беруге немесе 

электрондық пошта, пошта байланысы және факс 
арқылы жіберуге болады.

Есепті кезеңде Келісім комиссиясына шағымдар 
түскен жоқ. 

Корпорация бала еңбегі мен мәжбүрлі еңбекті пайда-
лануға, сондай-ақ жас жұмыскерлердің қауіпті жұмыс-
ты орындауларына жол бермейді. 

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы стейкхолдер-
лермен өзара әрекеттесу үдерісіне үлкен көңіл бөледі 
және әрқашан диалогқа ашық. Негізгі мүдделі тарап-
тарды анықтау екі факторды бағалау негізінде жүзеге 
асырылды: Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
тиісті мүдделі тараптарға әсер ету дәрежесі және 

мүдделі тараптардың Корпорация қызметіне әсер 
ету дәрежесі. Негізгі мүдделі тараптардың үміттері 
ақпаратты ашу кезінде, сондай-ақ Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясында шешімдер қабылдау кезінде 
ескеріледі.

Мүдделі тараптар Үміттер Өзара әрекеттесу үдерісі

Клиенттер Ынтымақтастықтың қолайлы жағдайлары 
ұсынылуы

Келіссөздер, кездесулер өткі-
зу, кері байланыс нысандары

Жеткізушілер Ұзақ мерзімді серіктестік қатынастардың 
сақталуы, іскерлік әдепті ұстану Тендерлер, кездесулер өткізу

Мемлекетік органдар  
Заңнаманың орындалуы, бюджетке төле-
нетін төлемдердің өсуі, мемлекеттік даму 
бағдарламалары аясындағы тиімді қызмет 

Қадағалау органдарының 
тарапынан жүгіну, тексерулер, 
кездесулер өткізу 

Серіктестер

Ұзақ мерзімді серіктестік қатынастардың 
сақталуы, іскерлік әдеп нормаларын ұстану, 
заңнаманың және халықаралық нормалар-
дың орындалуы 

Іскерлік іс-шаралар шең-
берінде іскерлік кездесулер, 
талқылаулар және келіссөз-
дер жүргізу 

Жалғыз акционер
Компанияның дамуы, корпоративтік басқа-
рудың дамуы, алға қойылған міндеттердің 
тиімді жүзеге асырылуы 

Есептер, кездесулер, бірлес-
кен талқылаулар өткізу, Ди-
ректорлар кеңесі мен Коми-
теттердің жұмысы 

Жұмыскерлер
Жақсы еңбек жағдайларының қамтамасыз 
етілуі, еңбекақының уақтылы төленуі, әлеу-
меттік пакет, мансаптық өсу мүмкіндіктері 

Корпоративішілік өзара әре-
кеттесу, кәсіподақ жұмысы 

БАҚ, қоғам Ақпараттың ашылуы, айқындық
БАҚ сұрақтарына жауап беру, 
PR- және маркетингтік іс-ша-
ралар жүргізу

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат 

Пайдаланылатын материалдар 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы және оның 
еншілес құрылымдары шаруашылық қызметтің эко-
логиялық қауіпті түрлерін іске асырмайды, қоршаған 
ортаны ластамайды және экологиялық тәуекелдерді 
азайтуға бағытталған қажетті іс-шараларды жүргізеді. 

Өнімдер мен қызметтер 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы мен оның 
еншілес құрылымдары қызметінің негізгі түрі астықты 
сатып алу, өткізу және сақтау болып табылады. Астық 
экологиялық таза өсімдік шикізаты болып табыла-
ды, астық қоймасы мен терминалға құрғақ және 
тазартылған күйінде, ішкі нарыққа және шет елдерге 
жеткізуге дайын күйінде келіп түседі.

Қалдықтарды басқару

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ.  Санитарлық-қорғау ай-
мағының белгіленген мөлшері 100 м құрайды. Кәсіп-
орында пайдалануда сенімді және өндірістің заманауи 
даму деңгейіне жауап беретін шетел өндірілген тех-
нологиялық жабдық пайдаланылады. Есепті кезеңде 
қоршаған ортаға, персоналға, бөгде кәсіпорындарға 
және Қоғам объектілерінің жанында тұратын халыққа 
теріс әсер ету фактілері тіркелген жоқ. Қоғамның қыз-
меті табиғатты ұқыпты пайдалану және персоналдың 
денсаулығына теріс әсер ету жағдайларын болдыр-
мау бөлігінде Қазақстан Республикасы Экологиялық 
кодексінің нормаларын қатаң сақтауға негізделеді. 
Ластаушы заттардың атмосфераға түсетін шығарын-
дылары астықты ауыстырып тиеу процесінде шаңның 
бөлінуін болдырмауға мүмкіндік беретін заманауи 
аспирациялық жабдықты пайдалану арқылы барын-
ша азайтылды. Өндіріс қалдықтарымен байланысты 
операциялар қазақстандық экологиялық заңнаманың 
талаптарымен, сондай-ақ Қоғам басшылығы бекіткен 
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ үшін 2020–2029 жылдарға 
арналған Қалдықтарды басқару бағдарламасымен» 
регламенттелген.

«Астық қоймалары» ЖШС. Барлық астық базалары 
бөгде ұйымдармен өз аумағынан қоқыс пен қал-
дықтарды шығаруға шарттар жасады. Есепті кезеңде 
«Астық қоймалары» ЖШС астық қалдықтарының 
жиынтық көлемі Серіктестік бойынша жалпы 2 856 
тоннаны құрады. Тұрмыстық қатты қалдықтарды кө-
муге арналған өз полигонын салудың және ұстаудың 
(алдын ала есептеулер орташа есеппен 30 млн теңгені 
құрайды) рентабельсіздігі мен жоғары қаржылық 
шығындарын ескере отырып, №5 және №7 Астық 
базалары орналасқан елді мекендер ішінде қатты 
тұрмыстық қалдықтарға арналған рұқсат етілген 
полигондарды ұйымдастыру бойынша ауылдық 
округтердің әкімшілігімен келіссөздер жүргізілуде. №1 
және №2 Астық базалары мамандандырылған кәсіпо-
рындармен қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару 
туралы шарттар жасасуда.



 

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

ҚОСЫМШАЛАРКОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

 

Кадрлық саясат 
Мүдделі тараптармен өза-
ра әрекеттесу 
Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы саясат 
Демеушілік және  
қайырымдылық 

Суды тұтыну

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ.  2021 жылы суды тұтыну 
көлемі 466 м³ құрады. Ауыз сумен жабдықтауды, сон-
дай-ақ ағынды суларды бұруды Қоғам шарт негізінде 
астық терминалының аумағындағы «Ақтау теңіз 
сауда порты» ҰК» АҚ инфрақұрылымы арқылы жүзеге 
асырады.

Өңірде тұщы судың табиғи көздері болмаған жағдай-
да Ақтау қаласында 1963 жылдан бастап Каспий 
теңізінің суын тұщыландыру жолымен ауыз судың 
өнеркәсіптік өндірісі жүзеге асырылады. 

«Астық қоймалары» ЖШС. 2021 жылы суды тұты-
ну көлемі бөгде ұйымдардың орталықтандырылған 
сумен жабдықтау көздерінен 5,24 мың м3 құрады. Су 
қайта пайдаланбайды және тұтыну су көздеріне әсер 
етпейді.

Энергияны тұтыну және энергия 
тиімділігі
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ. 2021 жылы электр энер-
гиясын тұтынудың жиынтық көлемі 396,6 мың кВт 
құрады, оның 23,5 мың кВт-ын жалға алушылар 
пайдаланды, ал 47 мың кВт-ын ауыстырып тиеумен 
байланысты емес өз мұқтаждықтарына пайдаланды. 
Дәнді дақылдарды ауыстырып тиеуге жалпы алғанда 
326,1 мың кВт (бір тоннаны ауыстырып тиеуге орташа 
шығыс 0,68 кВт болғанда 479 982 тонна) жұмсалды. 
Автоматты басқару жүйесін ауыстырғанға дейін бір 
тоннаны ауыстырып тиеуге кететін электр энергиясы-
ның шығындары 0,76 кВт құрады.

«Астық қоймалары» ЖШС. 2021 жылы электр энер-
гиясын тұтыну 2,1 млн кВт құрады. Электр энергиясын 
үнемдеудің ең сезiнерлiк оң нәтижелеріне өндірістің 
технологиялық процестерін жетілдіру, автоматтан-
дыру, технологиялық, көліктік және энергетикалық 
жабдықтарды жөндеу сапасын көтеру, элеваторда 
жұмыс істейтін машиналардың электр қозғалтқышта-
рын (қуаты бойынша) дұрыс таңдау арқылы қол 
жеткізіледі. Энергияны үнемдеу мақсатында серіктес-
тіктің өкілдіктерінде энергия үнемдейтін шамдар жыл 
сайын ауыстырылады. Жыл сайын сараптамалық 
қорытынды беру арқылы энергия қондырғыларына 
профилактикалық сынақ жүргізу бойынша қызметтер 
сатып алынады.

Ластаушы заттардың апаттық және 
тұрақты емес төгінділері

Ластаушы заттардың апаттық және дүркінді шыға-
рындыларының фактілері болған жоқ. 

Ағынды сулардың төгінділері

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ. Ауыз сумен жабдықтауды, 
сондай-ақ ағынды суларды бұруды Қоғам шарт не-
гізінде астық терминалының аумағында «Ақтау теңіз 
сауда порты» ҰК» АҚ инфрақұрылымы арқылы жүзеге 
асырады.

«Астық қоймалары» ЖШС.  Серіктестік өкілдіктерінде 
су бұру канализациялық жүйелеріне жүзеге асырыла-
ды (тиісті шарттар жасалған). 

Парниктік газдар мен басқа да 
ластаушы заттардың атмосфераға 
түсетін шығарындылары 
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ:  2019 жылдың 5 ақпанында 
мемлекеттік экологиялық сараптама нәтижелері бо-
йынша Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Қоғамға қол-
данылу мерзімі 2028 жылға дейінгі Қоршаған ортаға 
эмиссияларға рұқсат берді.

Парниктік газдар мен өзге де ластаушы заттардың 
атмосфераға түсетін шығарындылары тіркелме-
ген. Қоғам кәсіпорны үшін парниктік газдар шыға-
рындылары бойынша есептер ҚР заңнамасында 
көзделмеген.

«Астық қоймалары» ЖШС.  Серіктестік 2021 жылы 
қоршаған ортаға эмиссия үшін 7 981 437 теңге мөл-
шерінде төлем жүргізді, ластанудың көздері бензин,  
дизель отыны, және т. б. – 3 359,4 тонна.

Қоршаған ортаны қорғау

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ. «Ақ Бидай-Терминал» АҚ 
теңіз кемелеріне астықты ауыстырып тиеу қызмет-
терін көрсетеді. Өндірістік процестердің қоршаған ор-
таға әсері үшін өзінің жауапкершілігін түсіне отырып, 
Қоғам өзіне келесі міндеттемелерді қабылдады: 

 ■ Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау 
заңнамасының талаптарын және ұйыммен 
қабылданған ұйым қызметінің экологиялық 
аспектілерімен байланысты басқа да талаптарды 
сақтау;

 ■ табиғи ресурстарды тиімді пайдалану;

 ■ экологиялық мониторинг және кәсіпорынның 
өндірістік қызметінің қоршаған орта жағдайына 
әсерін талдау нәтижелері негізінде басқарушылық 
шешімдер қабылдау; 

 ■ экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, қазір 
бар технологияларды жетілдіру және жаңа 
технологияларды енгізу; 

 ■ алдын алу және түзету шараларын орындау 
арқылы қоршаған ортаға теріс әсер ететін 
экологиялық аспектілерді уақтылы анықтау 
және осы аспектілермен байланысты апаттық 
жағдайлардың пайда болу қаупін азайту;

 ■ қоршаған ортаның ластануының алдын алу;

 ■ кәсіпорынның табиғатты қорғау қызметі туралы 
ақпараттың ашықтығы мен айқындығы.

2019–2028 жылдарға Қоғам Қоршаған ортаға 
эмиссия ларға рұқсат жобасына 2019 жылғы 5 ақпан-
дағы № KZ55VDD00111714 мемлекеттік экологиялық 
сараптама қорытындысын алды.

Қоғам Маңғыстау облысы бойынша Табиғи ресурстар 
басқармасымен келісілген 2020–2028 жылдарға 
арналған өндірістік экологиялық бақылау бағдарла-
масын әзірледі.

Қоғамда Астық терминалындағы авариялық жағдай-
ларды жою жоспары әзірленіп, бекітілді, қауіпті 
қалдықтардың паспорттары жүргізілуде. 2021 жылы 
ластаушы заттардың шекті рұқсатты шығарындыла-
рынан асып кету жағдайлары болған жоқ.

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ-да электр энергиясын тұты-
нуды қысқарту үшін жабдықтарды жаңғырту жұмыс-
тары тұрақты жүргізіледі.

2021 жылы пайда болған қатты тұрмыстық қал-
дықтардың көлемі 151,2 м3 құрады. Металл қоқыстың 
көлемі 9 тоннаны құрады. Бұл қалдықтар өндіріс және 
тұтыну қалдықтарын көму полигонына тасымалдау 
үшін мамандандырылған ұйымға берілді. 2021 жылғы 
кезеңде ағынды суларды төгу (бұру) көлемі 466 м3 
құрады.

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ шығындарды үздіксіз жою 
процесін қолдау, яғни ресурстарды тұтынатын кез 
келген іс-қимылды жою қағидаттарын басшылыққа 
алады. Ұқыпты өндіріс тұжырымдамасына байла-
нысты, әрқайсысы белгілі бір әдіс болып табылатын 
көптеген элемент бөлінді. Терминалдың өндірістік 
қуаттары белсенді желдету жүйесімен, жоғары дәлдік-
ті электрондық таразылармен және жоғары сапалы 
қызметтерді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
тұтас технологиялық циклді автоматтандырылған 
басқару жүйесімен жабдықталған. Осылайша, өндіріс 
ерекшелігін ескере отырып, Компаниядағы үнемдеудің 
негізгі әдісі жабдыққа барынша күтім жасау болып 
табылады. Компания үнемді және экологиялық таза 
жарықдиодты элементтерге ауысып, люминесценттiк 
шамдардан толықтай бас тартты.

«Астық қоймалары» ЖШС. «Астық қоймалары» ЖШС 
табиғатты қорғау қызметі Қазақстан Республикасы-
ның Экологиялық кодексіне және Қазақстан Респуб-
ликасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес 
жүзеге асырылады.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы Серіктестік 
саясатының негізгі бағыттары атмосфералық ауаға 
рұқсат етілмеген және нормативтен тыс шығарынды-
ларды болдырмау, қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы менеджмент жүйесін жетілдіру болып табылады. 

Астық базаларында жоспарлы түрде қоршаған орта-
ны қорғау бойынша жұмыстар жүргізіледі. Барлық 
өндірістік объектілердің аспирациялық желілерінің 
жұмыс тиімділігі артады. Жыл сайын жөндеу және 
қайта құру жұмыстары орындалады.
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Биологиялық алуантүрлілік

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның еншілес ұйымдарының қызметі биологиялық 
алуантүрлілікке теріс әсер етпейді, себебі онда эко-
логиялық таза шикізат пен жоғары технологиялық 
жабдық пайдаланылады. 

Экологиялық талаптарға сәйкестік

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ.  Қоғамның қызметі ҚР эко-
логиялық заңнамасының талаптарына сәйкес келеді. 
Ұйым табиғатты қорғау органдарына барлық қажетті 
есептілікті тапсырады. Есепті кезеңде қандай да бір 
шектеу шаралары, шағымдар, айыппұлдар, ластаушы 
заттардың төгінділері тіркелген жоқ. Қоғамның өн-
дірістік объектісіндегі экологиялық жағдайды ұлттық 
МЕМСТ-тар мен экологиялық аудит және мониторинг 
саласындағы стандарттарға сәйкес сенімді газтал-
дағыштардың көмегімен аккредиттелген экологиялық 
зертхана бақылайды.

Қоршаған ортаға экологиялық жүктемені азайту үшін 
Компания келесі шараларды қарастырады:

 ■ Қызмет көліктеріндегі СО2 мөлшерін жыл сайынғы 
бақылау;

 ■ Аккредиттелген зертхана арқылы мұнай 
өнімдерінің құрамы бойынша топырақ үлгілерін 
іріктеу және талдау;

 ■ Аккредиттелген зертханамен атмосфералық 
ауаның сынамаларын іріктеу және талдау;

 ■ Жасыл желектерді суару;

 ■ Қалдықтарды жинауды және өндіріс қалдықтарын 
үшінші бөгде ұйымдардың шығаруын бақылау.

Компанияның атмосфералық ауаны ластауының 
негізгі көзі астық шаңы болып табылады. Қоғам 
заманауи аспирациялық жүйе арқылы шаңның ауада 
таралуын болдырмау үшін барлық шараларды қабыл-
дайды. Сондай-ақ астықты ауыстырып тиеу көлемінің 
артуына байланысты 2028 жылға дейін қоршаған 
ортаға эмиссияға жаңа рұқсат алынды. Тікелей жану 
көздері жоқ. Электрмен жабдықтау орталықтанды-
рылған, осылайша қоршаған ортаға зиянды заттар-
дың шығарылу ықтималдығы толығымен жоққа 
шығарылған.

Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі жарам-
ды технологиялық жабдықты пайдаланумен, ҚР өрт 
қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
туралы заңнамасының ережелері мен нормаларын 
сақтаумен, астықтың жұқтырылуына талдау жүргізуді 
қамтамасыз етумен, астықты қабылдау мен экс-
портқа жөнелтудің регламенттелген  процестермен 
қамтамасыз етіледі. 

«Астық қоймалары» ЖШС.  Экологиялық бақылау са-
ласындағы заңнама талаптарына сәйкес Серіктестік 
қоршаған ортаға шығарындыларға эмиссиялар, шекті 
рұқсат етілген шығарындылар, өндірістік-экологиялық 
бақылауды (атмосфералық ауа) орындау туралы 
шарттар жасасты. Атмосфераға парниктік газдар 
шығарындылары мен озонды бұзатын заттарды тұты-
ну көздерін есепке алу паспорттары әзірленді. 

2021 жылы өкілдіктер аумақтарын санитарлық 
тазалау, көгалдандыру және абаттандыру жұмыста-
ры жүргізілді. Пайда болған қатты тұрмыстық және 
басқа да өндірістік қалдықтар уақтылы шығарылады. 
Қауіпті қалдықтар (люминисценттік шамдар және 
т. б.) мамандандырылған қабылдау орындарына 
тапсырылады.

«Астық қоймалары» ЖШС астық базалары айтар-
лықтай үлкен пайдалану мерзіміне ие, сондықтан 
оларды жаңғырту мен жөндеуге көп көңіл бөлінеді.

2021 жылы «№2 Астық базасы» өкілдігінде газ жаб-
дығын орнату жұмыстары жүргізілді, газдандырудың 
1-кезеңі аяқталды.

2022 жылы «№1 Астық базасы»  өкілдігін газдандыру 
жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Газ отынына ауы-
су Серіктестіктің энергия үнемдейтін технологияларды 
пайдалануын қамтамасыз етеді – сұйытылған газды 
жағу кезінде күл, күйе және әртүрлі улы заттар пайда 
болмайды.

Бұдан әрі Серіктестік барлық Астық базаларын 
газдандыруды жоспарлап отыр (қомақты қаржылық 
инвестиция қажет болғандықтан, бұл жұмыстар ке-
зең-кезеңімен жүргізілетін болады).

Демеушілік  
және қайырымдылық
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы түрлі ұйымдар 
мен жеке тұлғаларға қайырымдылық көмек көрсету 
мәселелеріне көп көңіл бөледі. Компания балалар 
мекемелеріне, Ұлы Отан соғысының ардагерлері-
не, мүгедектерге, зейнеткерлік жасқа жеткен және 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясында 8 жылдан 
астам жұмыс істеген тұлғаларға, сондай-ақ басқа да 
ұйымдарға кезеңді түрде көмек көрсетіп тұрады. 2021 
жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы қайы-
рымдылық көмекке 4 млн теңгеден астам қаражат 
бөлді, атап айтқанда:

 ■ Компанияның бұрын Корпорацияда сегіз 
және одан да көп жыл жұмыс істеген және 
зейнеткерлікке шыққан қызметкерлеріне Ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері күніне орай жалпы 
көлемінде 1 700 мың теңге төленді;

 ■ Ұлы Отан соғысының ардагері Г.Н. Трелецкийге 
100 мың теңге мөлшерінде қайырымдылық көмек 
көрсетілді;

 ■ «Ауыл шаруашылығы ардагерлерінің кеңесі» 
қоғамдық бірлестігіне 2 млн теңге мөлшерінде 
көмек көрсетілді;

 ■ «Ардагерлер, тыл еңбеккерлері және соғыс 
балалары кеңесі» қоғамдық қорына 200 мың теңге 
мөлшерінде қайырымдылық көмек көрсетілді.
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ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша. Есеп шекаралары
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
осы Жылдық есебі мүдделі тараптардың кең ауқы-
мы үшін Компанияның қызметі туралы маңызды 
ақпаратты ашуға арналған. Есептің мазмұны 2021 
жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңді 
қамтиды. Көрсеткіштер өткен жылмен салыстырғанда 
өзгертілген жоқ және Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясының алдыңғы жылдық есептерінде келтіріл-
ген деректермен салыстыруға келеді. Тұрақты даму 
саласындағы қызмет туралы ақпарат сыртқы куәлан-
дырудан өтпейді.

Есепті дайындау кезінде Қазақстан заңнамасының 
нормалары, Қазақстан қор биржасының талаптары, 
сондай-ақ үздік қазақстандық және әлемдік тәжірибе-
лер ескерілген. Есепте тұрақты даму туралы ақпарат 
GRI Standards халықаралық стандарттарына (сәй-
кестіктің негізгі нұсқасы) сәйкес ашылған.  

Ақпаратты ашудағы маңыздылық қағидатына сәй-
кес осы Жылдық есеп Компания қызметінің тек ең 
маңызды аспектілерін (тақырыптарын) көрсетеді. 
Маңыздылығын анықтау үшін қызметтің барлық 
аспектілері екі критерий бойынша талданды: мүдделі 
тараптардың шешімдері мен бағалауларына әсер 
ету дәрежесі бойынша және Компания тарапынан 
әсер етудің маңыздылығы бойынша. Бұл екі крите-
рий бойынша бағалар он баллдық шкала бойынша 
қойылды, ондағы «5» ең көп әсерді, ал «1» ең аз әсерді 
білдіреді. Алынған бағалар негізінде тақырыптардың 
маңыздылығын бейнелейтін маңыздылық матрицасы 
құрылды. Компания және мүдделі тараптардың өкіл-
дері ең маңызды деп таныған тақырыптар матрица-
ның жоғарғы оң жақ бұрышында белгіленген.
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1-қосымша. Есеп шекаралары 
2-қосымша. GRI индексі 
3-қосымша. 2021 жылға 
арналған аудиттелген 
шоғырландырылған 
қаржылық есептілік 
4-қосымша. Глоссарий 
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Тақырыптар тізімі  (маңызды деп танылған тақырыптар түспен белгіленген):

Экономикалық тақырыптар Әлеуметтік тақырыптар

Экономикалық нәтижелер 1 Қызметкерлерді жалдау 15

Нарықта болу 2 Еңбек қатынастары тәжірибесі 16

Жанама экономикалық әсер ету 3 Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік 17

Сатып алу тәжірибесі 4 Оқыту және білім беру 18
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл 5 Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 19

Бәсекелестікке жатпайтын мі-
нез-құлық 6 Кемсітуге қарсы іс-қимыл 20

Салық салу 7 Қауымдасу және ұжымдық келіссөздер жүргізу 
еркіндігі 21

Балалар еңбегі 22

Экологиялық тақырыптар Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек 23

Материалдар 8 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі 24

Энергия 9 Жергілікті қоғамдастықтардың құқықтары 25

Су 10 Жеткізушілердің әлеуметтік әсер етуін бағалау 26

Биоалуантүрлілік 11 Мемлекеттік (жария) саясат 27

Шығарындылар 12 Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі 28

Қалдықтар 13 Өнімдер мен қызметтерді таңбалау 29
Жеткізушілерді экологиялық 
бағалау 14 Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық 30

2-қосымша. GRI индексі
Стандарт 
нөмірі Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсіндірме

GRI 1: Негіздер

GRI 2: 2021 жылғы жалпы ақпарат

2–1 Ұйым бейіні 

2–1 a Ұйым атауы 
Компания бейіні;

Жалпы мәліметтер

2–1 b Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысаны 
Компания бейіні;

Жалпы мәліметтер

2–1 c Штаб-пәтердің орналасқан жері
Жалпы мәліметтер;

Қызмет географиясы

2–1 d Қызметті жүзеге асырудың орналасқан жері
Жалпы мәліметтер;

Қызмет географиясы
2–2 Ұйымның тұрақты даму есептілігіне кіретін субъектілер

2–1 a Тұрақты даму есептілігіне кіргізілген, ұйым бақылайтын неме-
се ұйымның үлесі бар заңды тұлғалар Еншілес және тәуелді ұйымдар

2–1 b Есептілігі ұйымның есептілігіне кіргізілген заңды тұлғалар 
Еншілес және тәуелді  
ұйымдар;

3-қосымша
2–3 Есепті кезең, мерзімділік және байланысу орны

2–3 a Есепті кезең және мерзімділік 1-қосымша

2–3 b Қаржылық есептіліктің есепті кезең және мерзімділігі 3-қосымша

2–3 с Есеп жарияланған күн 1-қосымша

2–3 d Осы есепке қатысты сұрақтармен жүгінуге болатын байланыс 
тұлға Байланыс ақпараты

2–4 Ақпаратты қайта баяндау

2–4 а Алдыңғы есепті кезеңдерге жасалған ақпаратты қайта баян-
дау (қайта есептеулер)

Көрсеткіштерді қайта есептеу 
жасалған жоқ

2–5 Сыртқы растау

2–5 а Ұйымның есептілікті сыртқы растауды қамтамасыз етуге қа-
тысты саясаты мен тәжірибесі Сыртқы аудит

2–6 Қызмет, құнды құру тізбегі және басқа да іскерлік қатынастар 

2–6 а Ұйым жұмыс істейтін секторлар (мемлекеттік, жеке меншік / 
қаржылық немесе басқа) 

Бизнес-үлгі;

Операциялық көрсеткіштер
2–6 b Құнды құру тізбегі Бизнес-үлгі

2–7 Қызметкерлер

2–7 а Қызметкерлердің жалпы саны, жынысы, аймағы бойынша бөлу Персонал құрамы
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Стандарт 
нөмірі Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсіндірме

2–7 b

Жынысы және аймағы бойынша бөлу арқылы тұрақты, уақыт-
ша, штаттағы қызметкерлердің жалпы саны, сондай-ақ толық 
емес жұмыс күнімен істейтін қызметкерлердің жалпы саны, 
кепілдік берілмеген жұмыс уақыты 

Персонал құрамы

2–9 Басшылықтың құрылымы мен құрамы 

2–9 а Басшылықтың құрылымы, соның ішінде жоғары басшылық 
комитеттері

Корпоративтік басқару 
құрылымы

Директорлар кеңесі;

Басқарма

2–9 b
Шешім қабылдауға және ұйымның экономикаға, қоршаған 
орта мен әлеуметтік ортаға әсерді басқаруды қадағалауға жа-
уапты жоғары басқарушы органның комитеттері 

Директорлар кеңесінің коми-
теттері

2–9 с Жоғары басқарушы органның және оның комитеттерінің құра-
мы

Директорлар кеңесінің құра-
мы;

Директорлар кеңесінің коми-
теттері

2–10 Жоғары басқарушы органды тағайындау және сайлау 

2–10 а Жоғары басқарушы органға және оның комитеттеріне ұсыну 
мен іріктеу үдерістері Директорлар кеңесі

2–10 b Жоғары басқарушы органды ұсыну мен сайлау үшін қолданы-
латын критерийлер Директорлар кеңесі

2–11 Жоғары басқарушы орган Төрағасы

2–11 а Жоғары басқарушы орган Төрағасы Директорлар кеңесі

2–11 b Жоғары басқарушы орган Төрағасының ұйым шеңберіндегі 
функциялары Директорлар кеңесі

2–12 Әсерлерді басқаруды қадағалаудағы жоғары басқарушы органның рөлі

2–12 а

Ұйымның мақсаттарын, құндылықтарын немесе миссиясын 
әзірлеу, бекіту және жаңартудағы жоғары басқарушы орган 
мен жоғары буындағы басшылардың рөлі. Тұрақты дамуға қа-
тысты мәлімдемелер, стратегиялар, саясаттар мен мақсаттар

Директорлар кеңесі;

Басқарма;

Тұрақты даму

2–12 b
Ұйымның экономикаға, қоршаған орта мен әлеуметтік ортаға 
әсерді анықтау және басқару үдерістерін  қадағалаудағы жоға-
ры басқарушы органның рөлі 

Директорлар кеңесі

2–12 с Ұйымның үдерістерінің тиімділігін талдаудағы жоғары басқа-
рушы органның рөлі (2-12 а, 2-12 b), қарау жиілігі Директорлар кеңесі

2–15 Мүдделер қақтығысы

2–15 а Жоғары басқарушы органның мүдделер қақтығысын болдыр-
мау бойынша ұйым үдерістері  

Корпоративтік басқару жүйесі;

Корпоративтік әдеп
2–16 Маңызды мәселелер туралы хабарлама

Стандарт 
нөмірі Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсіндірме

2–16 а Жоғары басқарушы органның назарына маңызды мәселелерді 
жеткізу үдерісі Корпоративтік басқару жүйесі

2–18 Жоғары басқарушы орган қызметін бағалау

2–18 а Жоғары басқарушы орган қызметін бағалау үдерістері
Есепті кезеңде бағалау жүр-
гізілген жоқ2–18 b Бағалау тәуелсіздігі, бағалау мерзімділігі

2–18 с Бағаулауға жауап ретінде жасалған әрекеттер

2–19 Сыйақы беру саясаты

2–19 а Жоғары басқарушы орган мүшелері мен жоғары буындағы 
басшыларға сыйақы беру саясаты

Негізгі басқарушылық персо-
налға  сыйақы беру 

2–22 Тұрақты даму стратегиясы туралы есеп

2–22 а

Жоғары басқарушы органның немесе ұйымның ең жоғары 
басшысының ұйымға тұрақты дамудың өзектілігі және оның 
тұрақты дамуға жәрдемдесу стратегиясы туралы есеп-мәлім-
демесі 

Тұрақты даму

2–29 Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу тәсілі

2–29 а

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу тәсілі, оның ішінде ол 
өзара әрекеттесетін мүдделі тараптардың санаттары және 
олардың қалай сәйкестендірілетіні; мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу мақсаты; мүдделі тараптармен маңызды өзара 
әрекеттесу

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу

GRI 3: Маңызды мәселелер 2021

3–1 Маңызды мәселелерді анықтау үдерісі

3–1 а

Маңызды тақырыптарды анықтау үдерісі, оның ішінде өз 
қызметі мен іскерлік қатынастары шеңберінде экономикаға, 
қоршаған орта мен әлеуметтік ортаға нақты және ықтимал, 
теріс және оң әсерлерді айқындау; маңыздылығына қарай 
әсерлердің есептілік үшін артықшылығын анықтау

1-қосымша

3–1 b Пікірлері маңызды тақырыптарды анықтау үдерісіне әсер 
еткен мүдделі тараптар мен сарапшылар  1-қосымша

3–2 Маңызды мәселелер тізімі

3–2 а Маңызды мәселелер тізімі 1-қосымша

3–3 Маңызды мәселелерді басқару

3–3 а Экономикаға, қоршаған орта мен әлеуметтік ортаға нақты 
және ықтимал, теріс және оң әсерлер

Бизнес-үлгі;

Қызметтің негізгі көрсет-
кіштерінің жоспарлы мәндері;

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының нарықтық 
тауашасы;

Операциялық көрсеткіштер;

Тұрақты даму 
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GRI 201: Экономикалық көрсеткіштер 2016

201–1 Тікелей экономикалық құндылық, құрылатын және бөлінетін

201–1 а
Ұйымның жаһандық операциялары үшін негізгі компонент-
терді қоса алғанда, есептеу негізінде құрылатын және бөлі-
нетін тікелей  экономикалық құн 

Қаржылық көрсеткіштер

201–1 b
Ел, аймақ немесе нарық деңгейіндегі тікелей  экономикалық 
құн және де маңыздылықты анықтау үшін қолданылатын кри-
терийлер туралы

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының нарықтық 
тауашасы;

Операциялық көрсеткіштер
201–2 Климаттың өзгеруіне байланысты қаржылық салдарлар және басқа тәуекелдер мен мүмкіндіктер 

201–2
Климаттың өзгеруіне байланысты операцияларда, кірістерде 
немесе шығыстарда елеулі өзгерістерге әкелуі мүмкін тәуекел-
дер мен мүмкіндіктер 

Тәуекелдерді басқару

201–3 Белгіленген төлемдермен жоспар бойынша міндеттемелер және басқа зейнетақы жоспарлары 

201–3 а Ұйымның жалпы ресурстарымен жабылатын міндеттеме-
лердің бағалау құны

Зейнетақы қорына, медицина-
лық және әлеуметтік заңнама 
қорларына аударымдар қыз-
меткерлерге еңбекақы төлеу 
кезінде заңнама талаптарына 
сәйкес жүзеге асырылады 

201–3 b Зейнетақы міндеттемелерін төлеу қоры

201–3 с Зейнетақы міндеттемелері қорының қамтылуы

201–3 d Жұмыскер немесе жұмыс беруші енгізген еңбекақының пайы-
зы 

201–3 е
Міндетті және ерікті, аймақтық немесе елдік зейнетақы схе-
маларына немесе қаржылық әсер ететін схемаларға қатысу 
деңгейі  

201–4 Үкіметтен алынған қаржылық көмек

201–4 а Ұйым есепті кезеңде кез келген үкіметтен алған қаржылық 
көмектің жалпы ақшалай құны 

Есепті кезеңде Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы 
Қазақстан Үкіметінен де, 
басқа елдердің үкіметтерінен 
де қаржылық көмек алған жоқ 

201–4 b Елдер бойынша 201-4-а ақпараты

201–4 с Акционерлер құрылымында қандай да бір үкіметтің болуы, 
қатысу дәрежесі Акционер туралы ақпарат

GRI 202: Нарықта болу 2016
202–2 Жергілікті қоғамдастықтан жалданған жоғары басшылық құрамы-
ның үлесі

Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясының барлық басшы 
қызметкерлері Қазақстан 
азаматтары болып табылады202–2 а Жергілікті қоғамдастықтан жалданған маңызды қызмет орын-

дарындағы жоғары басшылықтың үлесі

Стандарт 
нөмірі Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсіндірме

GRI 203: Жанама экономикалық әсер 2016

203–1 Инфрақұрылымға және қызметтерге қолдаулы инвестициялар

Жалпы мәліметтер; 

Бизнес-үлгі;

Операциялық қызмет көрсет-
кіштері

203–2 Елеулі жанама экономикалық салдарлар Операциялық қызмет көрсет-
кіштері

GRI 204: Сатып алу тәжірибесі 2016

204–1 Жергілікті жеткізушілерге шығыстар үлесі Сатып алу тәжірибесі

GRI 205: Сыбайлас жемқорлықпен күресу 2016

205–1 Сыбайлас жемқорлықпен байланысты тәуекелдерге  баға-
ланған операциялар 

Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл

205–2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен рәсімдер бойынша 
ақпарат беру және оқыту

Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл

205–3 Расталған сыбайлас жемқорлық оқиғалары және қабылданған 
шаралар 

Есепті кезеңде расталған сы-
байлас жемқорлық оқиғалары 
болған жоқ

GRI 206: Бәсекелестікке қарсы (монополияға қарсы) мінез-құлық 2016

206–1 Бәсекелестікке қарсы мінез-құлық, монополияға қарсы және 
монополиялық іс-тәжірибе бойынша сот істері 

Есепті кезеңде бәсекелестікке 
қарсы мінез-құлық және мо-
нополияға қарсы іс-тәжірибе 
бойынша сот істері болған жоқ

GRI 301: Материалдар 2016

301–1 Салмағы немесе көлемі бойынша қолданылатын материалдар Қолданылатын материалдар

GRI 302: Энергия 2016

302–1 Ұйым ішінде энергия тұтыну Энергия тұтыну және энергия 
тиімділігі 

302–2 Ұйымнан тыс жерде энергия тұтыну Энергия тұтыну және энергия 
тиімділігі 

302–3 Энергия сыйымдылығы Энергия тұтыну және энергия 
тиімділігі 

302–4 Энергия тұтынуды азайту Энергия тұтыну және энергия 
тиімділігі 

302–5 Өнімдер мен қызметтердің энергия тұтынуын азайту Энергия тұтыну және энергия 
тиімділігі 

GRI 303: Су және ағынды сулар 2018

303–1 Сумен ортақ ресурс ретінде өзара әрекеттесу Су тұтыну

303–4 Су төгіндісі Ағынсу төгіндісі

303–5 Су тұтыну Су тұтыну
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GRI 304: Биоалуантүрлілік 2016

304–1

Қорғалатын аудандарда немесе олардың жанында, сондай-ақ 
қорғалатын аудандардан тыс жерде жоғары биологиялық құн-
дылығы бар аудандарда меншіктегі, жалға алынған, басқару-
дағы пайдалану учаскелері 

Биологиялық  алуантүрлілік

GRI 305: Шығарындылар 2016

305–4 Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы 
Атмосфераға парниктік газдар 
мен басқа да ластаушы зат-
тардың шығарындылары 

305–6 Озонды бұзатын заттардың (OБЗ) шығарындылары Ұйымның қызметі атмосфе-
раға озонды бұзатын заттар-
дың, күкірт пен азот оксид-
терінің шығарындыларына 
байланысты емес  

305–7 Азот тотықтары (NOx), күкірт тотықтары (SOx) және  атмосфе-
раға басқа да елеулі шығарындылар 

GRI 306: Қалдықтар 2020

306–3 Пайда болатын қалдықтар Қалдықтарды басқару

306–5 Кәдеге жаратуға жіберілген қалдықтар Қалдықтарды басқару

GRI 401: Жұмысқа орналастыру 2016

401–1 Жаңа қызметкерлерді жалдау және кадрлардың тұрақтамауы Персонал құрамы

401–3 Баланы күтуге берілетін демалыс (Декреттік демалыс) Персонал құрамы

GRI 402: Еңбек/Басқарушылық қатынастар 2016

402–1 Жұмыстағы өзгерістер туралы ескертулердің ең аз мерзімдері 
Еңбек қатынастары тәжіри-
бесі және және еңбек даула-
рын шешу 

GRI 403: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 2018

403–1 Еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару жүйесі Еңбекті қорғау және оның қа-
уіпсіздігі саласындағы саясат 

403–5 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мәселелері бойын-
ша жұмыскерлерді оқыту

Еңбекті қорғау және оның қа-
уіпсіздігі саласындағы саясат 

403–8 Еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару жүйе-
сімен қамтылған жұмыскерлер

Еңбекті қорғау және оның қа-
уіпсіздігі саласындағы саясат 

403–9 Жұмысқа байланысты жарақаттар Еңбекті қорғау және оның қа-
уіпсіздігі саласындағы саясат 

403–10 Жұмысқа байланысты нашар денсаулық жағдайы Еңбекті қорғау және оның қа-
уіпсіздігі саласындағы саясат 

GRI 404: Оқыту және Білім беру 2016

404–1 Бір жылдағы бір қызметкерге оқу сағатының орташа саны Жұмыскерлерді оқыту және 
біліктілігін арттыру 

404–2 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру бағдарламалары және 
өтпелі кезеңде көмек көрсету бағдарламалары 

Жұмыскерлерді оқыту және 
біліктілігін арттыру

Стандарт 
нөмірі Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсіндірме

GRI 405: Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 2016

405–1 Басқарушы органдар мен қызметкерлердің әртүрлілігі Персонал құрамы

GRI 406: Кемсітпеушілік 2016

406–1 Кемсітушілік оқиғалары және жағдайды түзету бойынша қа-
былданған шаралар Персонал құрамы

GRI 408: Балалар еңбегі 2016

408–1 Балалар еңбегін пайдалану оқиғаларының айтарлықтай тәуе-
келіне бейім операциялар мен жеткізушілер 

Еңбек қатынастары тәжіри-
бесі және және еңбек даула-
рын шешу

GRI 409: Мәжбүрлі немесе Міндетті еңбек 2016

409–1 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек оқиғаларының айтарлықтай 
қаупіне бейім операциялар мен жеткізушілер

Еңбек қатынастары тәжіри-
бесі және және еңбек даула-
рын шешу

GRI 416: Клиенттердің денсаулығы мен қауіпсіздігі 2016

416–1 Тауарлар мен қызметтердің санаттарының денсаулық пен 
қауіпсіздікке әсерін бағалау 

Қоршаған ортаны қорғау сала-
сындағы саясат

GRI 417: Маркетинг және Таңбалау 2016

417–1 Өнімдер мен қызметтер ақпараты мен таңбалауына қойыла-
тын талаптар

Қоршаған ортаны қорғау сала-
сындағы саясат
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(жалғасы)

Мың теңгемен Ескерт. 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Капитал және міндеттемелер

Капитал

Жарғылық капитал 18 105.809.548 105.809.548

Есептілік валютасын қайта есептеу резерві 429.503 333.947

Жинақталған залал (28.358.117) (30.964.372)

Бас компанияның акционеріне келетін капитал 77.880.934 75.179.123

Бақыламайтын қатысу үлестері 831 831

Капитал жиыны 77.881.765 75.179.954

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 20 14.056.071 –

Жалдау бойынша міндеттемелер 9.326 13.674

Алынған қарыздар 19 – 7.377.446

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттемелер 31 142.855 173.093

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 14.208.252 7.564.213

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Алынған қарыздар 19 64.818.641 13.811.992

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер 1.001.804 86.217

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 21 1.309.149 992.922

Жалдау бойынша міндеттемелер 3.811 1.159

Төленуге жататын корпоративтік табыс салығы – 15.329

Төленуге жататын басқа да салықтар 74.074 79.393

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 69.086 76.017

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 20 334.257 –

67.610.822 15.063.029

Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер 6 14.680 31.563

Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны 67.625.502 15.094.592

Міндеттемелер жиыны 81.833.754 22.658.805

Капитал мен міндеттемелер жиыны 159.715.519 97.838.759

Бір жай акцияның баланстық құны, теңге 18 735,31 709,71

Басқарма Төрағасы С.К. Омаров

Бас бухгалтер А.С. Корабаева

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгемен Ескерт. 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Активтер

Айналымнан тыс активтер

Негізгі құралдар және пайдалану құқығы нысанындағы активтер 5 2.675.542 2.399.749

Гудвил 41.300 41.300

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 7 3.444.263 3.111.602

Астықтың азаймайтын қорлары 18 40.682.328 33.388.369

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер 31 – 39.445

Берілген қарыздар 9 57.484 87.932

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 10 975.278 605.010

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздар 11 714.942 750.823

Басқа да айналымнан тыс активтер 12 521.803 347.369

Айналымнан тыс активтер жиыны 49.112.940 40.771.599

Айналымдағы активтер

Тауар-материалдық қорлар 16 41.120.618 28.265.118

Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем 17 9.781.898 6.210.723

Корпоративтік пайда салығы бойынша алдын ала төлем 415.597 438.680

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 10 5.525.511 4.534.493

Тауарлық несиелер 15 391.018 485.568

Төленген аванстар 8 7.847.148 818.282

Берілген қарыздар 9 193.393 258.047

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздар 11 33.937.906 –

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 13 7.868.081 2.525.941

Ақша қаражаты мен оның баламалары 14 2.376.442 9.554.540

109.457.612 53.091.392

Сатуға арналған активтер 6 1.144.967 3.975.768

Айналымдағы активтер жиыны 110.602.579 57.067.160

Активтер жиыны 159.715.519 97.838.759
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АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен Ескерт. 2021 жыл 2020 жыл

Операциялық қызмет

Тауарларды өткізуден түскен түсімдер 62.847.587 19.542.633

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер (84.178.086) (46.580.963)

Жалақы бойынша төлемдер (1.569.923) (1.564.368)

Алынған пайыздар 2.443.884 1.286.595

Төленген пайыздар (3.179.552) (277.679)

Төленген корпоративтік табыс салығы (923.671) (398.171)

Салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер (1.082.463) (800.932)

Шетел валютасымен операциялар бойынша таза жұмсалған залал (1.013.842) (114.418)

Өзге де түсімдер 1.884.331 930.697

Басқа да төлемдер (632.802) (213.790)

Операциялық қызметте (пайдаланылған) таза ақша ағындары (25.404.537) (28.190.396)

Инвестициялық қызмет

Қаражатты қаржы ұйымдарында орналастыру (41.173.046) (5.286.002)

Қаржы ұйымдарындағы қаражатты өтеу 36.251.836 4.383.401

Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер – 238.066

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу (276.851) (249.560)

Бағалы қағаздарды сатып алу (38.832.897) (13.658.000)

Сатып алынған бағалы қағаздарды сатудан түскен түсімдер 5.589.885 20.977.828

Сатып алынған инвестициялық бағалы қағаздардан түскен түсім 11 157.617 196.773

Есептен шығарылған ақша қаражатын шегергенде, еншілес ұйымды сатудан 
түскен түсімдер 593.720 550.476

Басқа да түсімдер 573.564 105.193

Басқа да төлемдер – (17.901)

Инвестициялық қызметте (пайдаланылған) / алынған таза ақша ағындары (37.116.172) 7.240.274

Қаржылық қызмет

Акцияларды шығарудан түскен түсім 18 – 24.550.000

Акционерге игерілмеген нысаналы ақша қаражатын төлеу – (3.996.441)

Борыштық бағалы қағаздарды шығарудан түскен түсім 34 13.760.607 –

Кредиттік ұйымдардан алынған қаражаттың түсуі 34 84.625.919 13.551.091

Кредиттік ұйымдардан алынған қаражатты өтеу 34 (42.522.496) (4.076.521)

Дивидендтерді төлеу 18 (848.989) (69.052)

Басқа да түсімдер 26.420 41.280

Басқа да төлемдер (2.754) (144)

Қаржылық қызметтен болған таза ақша ағындары 55.038.707 30.000.213

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен Ескерт. 2021 жыл 2020 жыл

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім 22 59.403.325 18.008.152

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны 23 (44.809.352) (13.281.463)

Жалпы пайда 14.593.973 4.726.689

Өткізу шығыстары 24 (5.596.624) (3.440.000)

Жалпы және әкімшілік шығыстар 25 (1.592.844) (1.470.170)

Операциялық пайда/(зиян) 7.404.505 (183.481)

Қаржылық кіріс 26 3.571.550 2.575.801

Қаржылық шығындар 26 (5.192.525) (891.956)

Бірлескен кәсіпорындардың пайдасындағы үлесі 7 622.911 273.416

Шетел валютасымен операциялар бойынша таза шығыстар (1.078.685) (470.199)

Сату шығындарын шегере отырып әділ құнды қайта бағалау нәтижесінде 
танылған құнсызданудан болған залал (780.264) (352.768)

Несиелік зиян бойынша (шығыстар)/кірістер 29 (1.005.850) 102.063

Резервтерді құрудан және құнсыздануынан болған басқа да кірістер 30 748.712 87.848

Басқа да кірістер 27 624.100 529.766

Басқа да шығыстар 28 (407.272) (105.651)

Салық салынғанға дейінгі пайда 4.507.182 1.564.839

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 31 (1.051.938) (351.997)

Бір жылғы пайда 3.455.244 1.212.842

Мыналарға келетін:

Бас компанияның акционеріне 3.455.244 1.212.843

Бақыламайтын қатысу үлестеріне – (1)

3.455.244 1.212.842

Басқа да жиынтық кіріс

Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс

Шетелдік бөлімшелер есептілігінің валютасын қайта есептеу 7 95.556 134.598

Салықтарды шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық кіріс 95.556 134.598

Салықтарды шегере отырып, бір жылғы жиынтық кірістің жиыны 3.550.800 1.347.440

Мыналарға келетін:

Бас компанияның акционеріне 3.550.800 1.347.441

Бақыламайтын қатысу үлестеріне – (1)

3.550.800 1.347.440

Акцияға теңгемен пайда

Бас компанияның жай акцияларын ұстаушыларға келетін бір жылғы базалық 
пайда 32,66 12,63

Басқарма Төрағасы С.К. Омаров

Бас бухгалтер А.С. Корабаева



«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық 
есебі 

Қаржылық жағдай туралы шоғы-
рландырылған есеп 

Жиынтық кіріс туралы шоғырлан-
дырылған есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есеп 

Капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есеп 

Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке ескертпелер

 

ҚОСЫМШАЛАРАЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

 

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен

Бас компания акционеріне келеді
Бақыла-
майтын 
қатысу 
үлестері

ЖиыныЖарғылық 
капитал

Есептілік 
валютасын 
қайта есеп-
теу резерві

Жи-
нақталған 
залал

Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға 81.259.548 199.349 (25.678.598) 55.780.299 832 55.781.131

Бір жылғы таза пайда – – 1.212.843 1.212.843 (1) 1.212.842

Бір жылғы басқа да жиынтық кіріс – 134.598 – 134.598 – 134.598

Бір жылғы жиынтық кіріс 
жиыны – 134.598 1.212.843 1.347.441 (1) 1.347.440

Акцияларды шығару (18-ескертпе) 24.550.000 – – 24.550.000 – 24.550.000

Дивидендтер (18-ескертпе) – – (69.052) (69.052) – (69.052)

Акционермен операциялар – – (6.429.565) (6.429.565) – (6.429.565)

2020 жылғы 31 желтоқсанға 105.809.548 333.947 (30.964.372) 75.179.123 831 75.179.954

2021 жылғы 1 қаңтарға 105.809.548 333.947 (30.964.372) 75.179.123 831 75.179.954

Дивидендтер – – 3.455.244 3.455.244 – 3.455.244

Бір жылғы басқа да жиынтық кіріс – 95.556 – 95.556 – 95.556

Бір жылғы жиынтық кіріс 
жиыны – 95.556 3.455.244 3.550.800 – 3.550.800

Дивидендтер (18-ескертпе) – – (848.989) (848.989) – (848.989)

2021 жылғы 31 желтоқсанға 105.809.548 429.503 (28.358.117) 77.880.934 831 77.881.765

Басқарма Төрағасы С.К. Омаров

Бас бухгалтер А.С. Корабаева

Мың теңгемен Ескерт. 2021 жыл 2020 жыл

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі (7.482.002) 9.050.091

Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына 
әсері 305.145 36.240

Күтілетін несиелік зиянның ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері 14 268 (269)

Сатуға арналған активтердің құрамына қайта жіктелген ақша қаражаты мен 
оның баламалары (1.509) (104)

Кезең басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары 9.554.540 468.582

Кезең соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары 14 2.376.442 9.554.540

Басқа да операциялар

Қаржы ұйымдарындағы пайдалануы шектелген қаражатты акционерге төлеу – (2.433.124)

Басқарма Төрағасы С.К. Омаров

Бас бухгалтер А.С. Корабаева

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)
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күрделілік деңгейі мен жол берулерді қолдануды 
қамтитын қолданылу саласы, сондай-ақ бағалау 
мен жол берулерді қолдану шоғырландырылған 
қаржылық есептілік үшін елеулі болып табылатын 
салалар 4-ескертпеде ашылған.

Шоғырландыру негізі
Еншілес ұйымдар, яғни қызметін Топ бақылайтын 
компаниялар шоғырлануда. Егер Топ инвестициялау 
объектісіне қатысудан болатын ауыспалы кіріспен 
байланысты тәуекелдерге ұшыраған жағдайда бақы-
лау жасалады немесе мұндай кірісті алуға құқығы, 
сондай-ақ инвестициялау объектісіне қатысты өз 
өкілеттіктерін іске асыру арқылы бұл кіріске әсер ету 
мүмкіндігі бар. Атап айтқанда, Топ тек егер келесі 
талаптар орындалса ғана, инвестициялар объектісін 
бақылайды:

 ■ Топтың инвестициялар нысанына қатысты 
өкілеттіктерінің болуы (яғни, инвестициялар 
нысанының маңызды қызметін ағымдағы басқару 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін қолдағы құқықтар);

 ■ Топтың инвестициялау объектісіне қатысудан 
болатын кірістердің өзгеру тәуекеліне 
ұшырағыштығының немесе мұндай кірістерді 
алуға құқығының болуы;

 ■ Топтың кірістердің көлеміне әсер ету үшін 
инвестициялар объектісіне қатысты өз 
өкілеттіктерін пайдалану мүмкіндігінің болуы.

Әдетте, дауыс беру құқықтарының көп болуы бақы-
лаудың болуын білдіреді деп болжанады. Мұндай 
жорамалды растау үшін және Топтың инвестиция-
лар объектісіне қатысты дауыс беру құқықтарының 
көпшілігі немесе ұқсас құқықтары болған кезде Топ 
мұндай инвестициялар объектісіне қатысты өкілет-
тіктердің болуын бағалау кезінде барлық маңызды 
фактілер мен жағдайларды ескереді:

 ■ инвестициялар объектісінде дауыс беру 
құқықтары бар басқа ұстаушылармен келісім(дер);

 ■ басқа келісімдермен көзделген құқықтар;

 ■ Топта бар дауыс беру құқығы және әлеуетті дауыс 
беру құқықтары.

Еншілес ұйымдардың шоғырлануы Топқа оларға 
бақылау өткен күннен басталады және бақылаудан 
айырылу күнінен бастап аяқталады. Топ ішіндегі бар-
лық операциялар, мұндай операциялар бойынша қал-
дықтар мен жұмсалмаған пайда толығымен алынып 
тасталады; жұмсалмаған шығындар, тиісті операция 
берілетін активтің құнсыздануы туралы айғақтаған 
жағдайлардан басқа, алынып тасталады. Қажет 
болғанда еншілес ұйымдардың есеп саясатына оны 
Топтың есеп саясатына сәйкес келтіру үшін өзгерістер 
енгізіледі.

Бақылауда айырылмастан еншілес ұйымдағы қатысу 
үлесін өзгерту меншікті капиталмен операция ретінде 
ескеріледі. Еншілес ұйымның шығындары, тіпті егер 
бұл теріс сальдоға әкеп соқтырған жағдайда да бақы-
ламайтын қатысу үлестеріне жатады.

Егер Топ еншілес ұйымға бақылаудан айырылса, ол 
еншілес ұйымның активтері мен міндеттемелерін 
(оның ішінде соған қатысты гудвилді), бақыланбайтын 
қатысу үлестерінің баланстық құнын, меншікті капи-
талда көрсетілген жинақталған бағамдық айырмалар-
ды мойындауын тоқтатады; алынған өтемақының әділ 
құнын, қалған инвестицияның, операцияның нәтиже-
сінде пайда болған артық шығуды немесе дефицитті 
пайда мен зиян құрамында әділ құнын мойындайды; 
бұрын басқа да жиынтық кірістің құрамында, пайда 
немесе зиян құрамында мойындалған компоненттер-
дегі негізгі компанияның үлесін қайта жіктейді.

COVID-19 пандемиясының 
(коронавирус) әсері 
Коронавирус пандемиясының (COVID-19) таяу 
арадағы жылдам дамуына орай көптеген елдер, 
Қазақстан Республикасын қоса алғанда, карантин 
шараларын енгізді, бұл нарыққа қатысушылардың 
іскерлік белсенділігінің деңгейі мен ауқымына айтар-
лықтай әсерін тигізді. Пандемияның өзі, сол сияқты 
оның салдарын барынша азайту шаралары Топтың 
2020 жылғы қызметіне әсер етті.

Қазақстан Республикасы Президентінің «Төтенше 
жағдайды енгізу туралы» Жарлығын және Қазақстан 
Республикасының бас санитарлық дәрігерінің шешімін 
іске асыру шеңберінде Топ 2020 жылға арналған сату 
жоспарын ұсынды. көлемі 100 000 тонна. Экспорттық 
бағыттағы астықты нақты өткізу жоспарланған жыл-
дық сату көлемінің 53 пайызын құрады.

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ 
ЕСКЕРТПЕЛЕР 
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ЖАҚ (бұдан 
әрі – «Компания») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
(бұдан әрі – «Үкімет») 1997 жылғы 24 ақпандағы 
Қаулысын іске асыру нәтижесінде Үкіметтің оның 
жарғылық капиталына 100% қатысуымен құрылды. 
2004 жылғы 17 маусымда Компания «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» АҚ болып қайта тіркел-
ді. 2007 жылғы 5 шілдеде «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» 

АҚ-на «Ұлттық компания» мәртебесі берілді.

2007 жылғы 17 сәуірде Компаниядағы қатысу үлесінің 
100%-ы «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-на 
(бұдан әрі – «ҚазАгро») берілді. ҚазАгро-ның жалғыз 
акционері Қазақстан Республикасының Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі арқылы Үкімет болып табылды.

2020 жылғы 4 маусымда Компаниядағы қатысу 
үлесінің 100%-ы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2020 жылғы 27 мамырдағы № 326 Қаулысына сәйкес 
республикалық меншікке өтеусіз берілді. Компания-
ның 2021 жылғы 

31 желтоқсандағы және 2020 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша жалғыз акционері Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 
болып табылады.

Компанияның тіркелген кеңсежайы мына мекенжайда 
орналасқан: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., 
Московская көшесі, 29/3.

Астық дақылдарын және оны қайта өңдеу өнімдерін 
ішкі және сыртқы нарықтарда сатып алу, сақталуын 
ұйымдастыру және сату арқылы ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілерді қолдауды көздейтін астық 
нарығында тұрақтандыру функциясын іске асыру, 
сондай-ақ табиғи және техногенді сипаттағы төтенше 
жағдайлар туындаған кезде елді азықтық астықпен 
кепілдендірілген қамтамасыз ету мақсатында 
астықтың резервтік қорын ұстау Компанияның негізгі 
міндеті болып табылады.

Компанияның еншілес ұйымдары туралы ақпарат 
35-ескертпеде көрсетілген. Компания мен оның ен-
шілес ұйымдары (бұдан әрі бірлесіп – «Топ»), өзгесінен 
басқа, астықты және басқа да аграрлық өнімді шетел-
дік әрі ішкі нарықтарда сақтаумен, тасымалдаумен, 
өндірумен және өткізумен байланысты коммерция-
лық қызметті жүзеге асырады.

Топтың 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 
жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін 
шығаруды Компанияның Басқарма Төрағасы мен Бас 
бухгалтері 2022 жылғы 11 сәуірде бекітті.

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ 

Топтың осы шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гі, есеп саясатында және осы шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктің ескертпелерінде ашылып 
көрсетілген операцияларды қоспағанда, бастапқы 
құнның негізінде әзірленді. Шоғырландырылған 
қаржылық есептілік қазақстандық теңгемен (бұдан 
әрі – «теңге») көрсетілген. Осы шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктегі барлық мәндер, арнайы 
аталған жағдайларды қоспағанда, бүтін мыңға дейін 
дөңгелектенген.

Сәйкестік туралы мәлімдеме
Топтың осы шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гі Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 
жөніндегі Кеңес («ХҚЕС жөніндегі Кеңес») жариялаған 
редакцияда Халықаралық қаржылық есептілік стан-
дарттарына («ХҚЕС») сәйкес әзірленді.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-ке 
сәйкес дайындау белгілі бір сыни есептемелік баға-
лауды, сондай-ақ есеп саясатын қолдану барысында 
жол берулер бойынша пікірлерді талап етеді. Жоғары 
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3. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жаңа түсіндірмелер және 
қолданыстағы стандарттар мен 
түсіндірмелерге түзетулер
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 
қаржылық есептілікті жасау кезінде қабылданған 
есеп саясаты, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 
күшіне енген, жаңадан қабылданған стандарттардың 
жаңа редакцияларын қоспағанда, алдыңғы есепті 
жылы қолданылған есеп саясатына сәйкес келеді. 
2021 жылы Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне әсерін тигізбеген стандарттарға бірқатар 
түзетулер алғаш рет қолданылды. Топ шығарылған, 
бірақ күшіне енбеген стандарттарды, түсіндірмелерді 
немесе түзетулерді мерзімінен бұрын қолданған жоқ.

17 ХҚЕС (IFRS) «Сақтандыру шарттары»

2017 жылғы мамырда ХҚЕС жөніндегі Кеңес ақпа-
ратты ашып көрсету мен бағалау, ұсыну және ашып 
көрсету мәселелерін қарастыратын сақтандыру 
шарттары үшін қаржылық есептіліктің жаңа ауқымды 
стандарты 

2017 жылғы мамырда ХҚЕС жөніндегі Кеңес ақпа-
ратты ашып көрсету мен бағалау, ұсыну және ашып 
көрсету мәселелерін қарастыратын сақтандыру 
шарттары үшін қаржылық есептіліктің жаңа ауқымды 
стандарты 

17 ХҚЕС (IFRS) «Сақтандыру шарттары» шығарды. 
17 ХҚЕС (IFRS) күшіне енгенде, ол 2005 жылы шыға-
рылған 4 ХҚЕС (IFRS) «Сақтандыру шарттарын» ауыс-
тырады. 17 ХҚЕС (IFRS) оларды шығаратын ұйымның 
түріне қарамастан сақтандыру шарттардың барлық 
түрлеріне (яғни өмірді сақтандыру және өмірді сақтан-
дырудан ерекшеленетін сақтандыру, тікелей сақтан-
дыру және қайта сақтандыру), сондай-ақ дискреция-
лық қатысу талаптарымен белгілі бір кепілдіктер 
мен қаржы құралдарына қолданылады. Қолданылу 
аясынан бірнеше ерекшелік бар. 17 ХҚЕС (IFRS) негізгі 
мақсаты сақтандыру шарттарын есепке алу моделін 
ұсыну болып табылады, әрі ол сақтандырушылар үшін 
барынша тиімді әрі бірізді болып табылады. Алдыңғы 
жергілікті есепке алу саясаттарына негізделетін 4 
ХҚЕС (IFRS) талаптарымен салыстырғанда, 17 ХҚЕС 
(IFRS) сақтандыру шарттарын есепке алудың жан-
жақты моделін ұсынып, есепке алудың барлық ақылға 

қонымды аспектілерін қамтиды. 17 ХҚЕС-тің (IFRS) 
негізінде келесімен толықтырылған ортақ модель 
жатыр:

 ■ Тікелей қатысу талаптарымен сақтандыру 
шарттары үшін белгілі бір түрлендірулер 
(ауыспалы сыйақы әдісі).

 ■ Жеңілдетілген тәсіл (сыйлықақыны бөлу 
негізіндегі тәсіл) негізінен қысқа мерзімді 
шарттарға арналған.

17 ХҚЕС (IFRS) 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
күннен кейін басталатын есепті кезеңдерге қатысты 
күшіне енеді, бұл ретте салыстырмалы ақпаратты 
ұсыну қажет. Ұйым 17 ХҚЕС-тің (IFRS) алғаш рет қол-
данылу күніне немесе соған дейін 9 ХҚЕС (IFRS) пен 
15 ХҚЕС (IFRS) қолданады деген талаппен мерзімінен 
бұрын қолдануға жол беріледі. Бұл стандартты қолда-
ну Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне 
айтарлықтай әсерін тигізбейді деп күтілуде.

«Міндеттемелерді қысқа мерзімді және ұзақ 
мерзімді ретінде жіктеу» 1 ХҚЕС-ке (IAS) 
түзетулер

2020 жылғы қаңтарда ХҚЕС жөніндегі Кеңес 1 ХҚЕС-
тің (IAS) 69-76 тармақтарына түзетулерді шығарды, 
оларда міндеттемелерді қысқа мерзімді немесе ұзақ 
мерзімді етіп жіктеуге қатысты талаптар түсіндіріледі. 
Түзетулерде мыналар түсіндіріледі:

 ■ міндеттемелерді реттеу мерзімін кейінге қалдыру 
құқығы деп нені түсінуге болады;

 ■ міндеттемелерді реттеу мерзімін кейінге қалдыру 
құқығы есепті кезеңнің соңына болуы тиіс;

 ■ міндеттемелердің жіктелуіне ұйымның 
міндеттемелерді реттеу мерзімін кейінге қалдыру 
құқығын орындау ықтималдылығы да ықпалын 
тигізбейді;

 ■ міндеттеменің талаптары оның жіктелуіне 
ықпалын тигізбейді, тек егер айырбасталатын 
міндеттемеге ендірілген туынды құрал өз бетімен 
үлестік құрал болып табылмаса ғана.

2020 жылы сату жоспарының орындалмауы келесі 
факторларға байланысты:

 ■ «Кейбір тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағынан әкетудің кейбір мәселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі № 111 
бұйрығы. астық пен ұнға және әлеуметтік нанға 
шекті бағаны ұстап тұру үшін экспортты шектеу 
және елдің ішкі нарығына бидайдың, ұнның және 
көкөністің кейбір түрлерінің кепілдік берілген 
жеткізілімін қамтамасыз ету шаралары енгізілді;

 ■ «Қазақстан темір жолы» АҚ 2020 жылдың қазан-
желтоқсан айларында Қазақстан Республикасы – 
Қытай Халық Республикасы шекаралық өткелінде 
вагондардың көп жиналуына байланысты Достық 
– Алашанькоу бағыты бойынша жүктерді тиеуге 
тыйым салды. «Достық-Алашанькоу» шекара 
өткелінде вагондардың жинақталуы Қытай Халық 
Республикасының мемлекеттік органдарының 
Қазақстан Республикасынан келетін тауарларға 
бақылау шараларын күшейту нәтижесінде 
қалыптасты.

Топ пандемияның ықпалын және микро- және макроэ-
кономикалық талаптардың өз қызметіне, қаржылық 
жай-күйі мен қаржылық нәтижелеріне ықпалын баға-
лауды жалғастыруда.

Шетел валютасын қайта есептеу

Функционалдық валюта және білдіру 
валютасы

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Акционердің 
қаржылық есептілігінің функционалдық валютасы 
болып табылатын теңгемен көрсетілген. Топтың әрбір 
еншілес ұйымы мен бірлескен кәсіпорындары өзінің 
функционалдық валютасын айқындайды және әр 
кәсіпорынның қаржылық есептілігіне кіргізілген бап-
тар белгілі бір функционалдық валютаны пайдалана 
отырып өлшенеді.

Операциялар және шоттар сальдосы

Шетел валютасындағы операциялар бастапқыда 
операцияның жасалу күніне қолданылатын бағам 
бойынша функционалдық валютада ескеріледі. Шетел 
валютасында көрсетілген ақшалай активтер мен 
міндеттемелер есепті күнге қолданылатын функцио-
налды валютаның бағамы бойынша қайта есептеледі. 

Мұндай қайта есептеуден болған барлық бағамдық 
айырмалар жиынтық кіріс туралы шоғырланды-
рылған есепке қосылады. 

Валюталарды айырбастау бағамдары

Қазақстан Республикасында ресми айырбас бағамда-
ры ретінде Қазақстан қор биржасында (бұдан әрі – 
«ҚҚБ») белгіленген орташа алынған валюта бағамда-
ры қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсанға және 2020 жылғы 31 
желтоқсанға қазақстандық теңгенің АҚШ доллары-
на ресми бағамы тиісінше 431,8 және 420,91 теңгені 
құрады. 

Еншілес ұйымдар

Функционалдық валютасы ұсыну валютасынан 
ерекшеленетін Топтың барлық еншілес ұйымдарының 
(олардың бір де бірі гиперинфляциялы экономика-
лардың валютасында операция жасамайды) кірістері, 
шығындары және қаржылық жағдайы ұсыну валюта-
сына мынадай түрде қайта есептеледі:

 ■ қаржылық жағдай туралы ұсынылған есептердің 
әрқайсысы бойынша активтер мен міндеттемелер 
есепті күндерге жабу бағамдары бойынша қайта 
есептеледі;

 ■ жиынтық кіріс туралы есептердің әрқайсысы 
бойынша кірістер мен шығыстар орташа 
бағамдар бойынша қайта есептеледі (орташа 
бағам бағамдардың жиынтық әсерінің операция 
жүзеге асырылған күнгі бағамға ақылға қонымды 
жақындауы болып табылмайтын жағдайлардан 
басқа; бұл жағдайда кірістер мен шығыстар 
операциялар жүзеге асырылған күнгі бағам 
бойынша қайта есептеледі);

 ■ барлық бағамдық айырмалар басқа да жиынтық 
кірістің құрамында танылады;

 ■ басқа да жиынтық кірістің құрамында танылған 
және нақты еншілес ұйымға жататын жалпы 
мерзімі ұзартылған сома есептен шығарылған 
кезде жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған 
есепте танылады;

 ■ шетел валютасында тарихи құны бойынша 
өлшенетін капитал мен инвестициялар баптары 
тарихи бағам бойынша қайта есептеледі.



«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық 
есебі 

Қаржылық жағдай туралы шоғы-
рландырылған есеп 

Жиынтық кіріс туралы шоғырлан-
дырылған есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есеп 

Капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есеп 

Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке ескертпелер

 

ҚОСЫМШАЛАРАЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

 

«Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарын алғаш рет қолдану» 1 ХҚЕС-ке 
(IFRS) – «Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарын алғаш рет қолданатын 
еншілес ұйым»

2018-2020 жылдардағы кезең үшін ХҚЕС-ті жыл са-
йынғы жетілдіру процесінің шеңберінде ХҚЕС жөнінде-
гі кеңес «Халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарын алғаш рет қолдану» 1 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетуді 
шығарды. Бұл түзетуге сай 1 ХҚЕС-тің (IFRS) D16(a) 
тармағын қолдануды шешкен еншілес ұйым бас ұйым-
ның ХҚЕС-ке өту күніне сүйене отырып, бас ұйымның 
қаржылық есептілігінде көрсетілген сомаларды пай-
далана отырып жинақталған бағамдық айырмаларды 
бағалауға құқылы. Бұл түзету 1 ХҚЕС-тің (IFRS) D16(a) 
тармағын қолдануды шешкен қауымдасқан ұйымдар 
мен бірлескен кәсіпорындарға қолданылады.

Бұл түзету 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
мерзімнен кейін басталатын жылдық есепті кезеңдер-
ге қатысты күшіне енеді. Мерзімінен бұрын қолдануға 
жол беріледі.

«Қаржы құралдары» 9 ХҚЕС (IFRS) – 
«Қаржылық міндеттемелердің танылуын 
тоқтату үшін «10% тестісін» жүргізу кезіндегі 
комиссиялық сыйақы»

2018-2020 жылдардағы кезең үшін ХҚЕС-ті жыл са-
йынғы жетілдіру процесінің шеңберінде ХҚЕС жөнінде-
гі кеңес 9 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетуді шығарды. Түзетуде 
ұйым жаңа немесе түрлендірілген қаржылық міндет-
теменің талаптары бастапқы қаржылық міндетте-
менің талаптарынан айтарлықтай ерекшеленетіндігін 
бағалау кезінде ескеретін комиссиялық сыйақы сома-
лары түсіндіріледі. Мұндай сомаларға тек, кредитор 
немесе қарыз алушы басқа тараптың атынан төлеген 
немесе алған комиссиялық сыйақыны қоса алғанда, 
белгілі бір кредитор мен қарыз алушының арасында 
төленген немесе алынған комиссиялық сыйақылар 
ғана жатады. Ұйым бұл түзетуді ұйым бұл түзетуді 
алғаш рет қолданатын жылдық есепті кезеңнің баста-
лу күніне (немесе содан кейін) түрлендірілген немесе 
ауыстырылған қаржылық міндеттемелерге қатысты 
қолдануы тиіс.

Бұл түзету 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
мерзімнен кейін басталатын жылдық есепті кезеңдер-
ге қатысты күшіне енеді. Мерзімінен бұрын қолдануға 
жол беріледі. Топ бұл түзетуді ол бұл түзетуді алғаш 

рет қолданатын жылдық есепті кезеңнің басталу 
күніне (немесе содан кейін) түрлендірілген немесе 
ауыстырылған қаржылық міндеттемелерге қатысты 
қолданады.

Бұл түзету Топқа айтарлықтай әсерін тигізбейді деп 
күтілуде.

«Ауыл шаруашылығы» 41 ХҚЕС-ке (IAS) түзету 
– әділ құнды бағалау кезіндегі салық салу

2018-2020 жылдардағы кезең үшін ХҚЕС-ті жыл са-
йынғы жетілдіру процесінің шеңберінде ХҚЕС жөнін-
дегі кеңес «Ауыл шаруашылығы» 41 ХҚЕС-ке (IAS) 
түзетуді шығарды. Бұл түзету ұйымдардың есепке 

41 ХҚЕС-тің (IAS) қолданылу аясына жататын актив-
тердің әділ құнын бағалау кезіндегі салық салумен 
байланысты ақша ағындарын есепке алмайтындығы 
туралы 41 ХҚЕС-тің (IAS) 22-тармағындағы талапты 
алып тастайды.

Ұйым бұл түзетуді 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе 
осы күннен кейін басталатын алғашқы жылдық есепті 
кезеңнің басталу күніне (немесе содан кейін) әділ құн-
ды бағалауға қатысты перспективті түрде қолдануы 
тиіс. Мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі.

Бұл түзету Топқа айтарлықтай әсерін тигізбейді деп 
күтілуде.

«Бухгалтерлік бағалауды айқындау» 8 ХҚЕС-
ке (IAS) түзетулер

2021 жылғы ақпанда ХҚЕС жөніндегі Кеңес 8 ХҚЕС-
ке (IAS) түзетулерді шығарды, оларда «бухгалтерлік 
бағалар» анықтамасы енгізіледі. Түзетулерде бухгал-
терлік бағалардағы өзгерістер мен есеп саясатын-
дағы өзгеріс тер және қателерді түзету арасындағы 
айырмашылық түсіндіріледі. Сонымен бірге, құжатта 
ұйымдардың бухгалтерлік бағаларды әзірлеу үшін 
өлшеу әдістерін және бастапқы деректерді қалайша 
пайдаланатындығы түсіндіріледі.

Түзетулер 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен 
кейін басталатын жылдық есепті кезеңдерге қатысты 
күшіне енеді және аталған кезеңнің басталу күніне 
немесе содан кейін орын алатын есеп саясатындағы 
өзгерістер мен бухгалтерлік бағалардағы өзгерістерге 

Мұндай түзетулер 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе 
осы мерзімнен кейін басталатын жылдық есепті 
кезеңдерге қатысты күшіне енеді және ретроспек-
тивті түрде қолданылады. Қазіргі уақытта Топ бұл 
түзетулердің міндеттемелердің ағымдағы жіктелуіне 
ықтимал ықпалын және қолданыстағы қарыз шарт-
тары бойынша талаптарды қайта қарау қажеттілігін 
саралайды.

«Концептуалдық негіздерге сілтемелер»  
3 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулер

2020 жылғы мамырда ХҚЕС жөніндегі Кеңес «Биз-
нестерді біріктіру» 3 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетуді шығар-
ды – «Концептуалдық негіздерге сілтемелер». Бұл 
түзетулердің мақсаты – 1989 жылы шығарылған 
«Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну тұжы-
рымдамасына» арналған сілтемелерді, стандарттың 
талаптарына айтарлықтай өзгертулерді енгізбестен, 
2018 жылғы наурызда шығарылған «Қаржы есептерін 
ұсынудың концептуалдық негіздеріне» арналған сілте-
мелерге ауыстыру.

Сондай-ақ Кеңес 37 ХҚЕС-тің (IAS) қолданылу аясына 
жататын міндеттемелер мен шартты міндеттемелер 
үшін «2 күннің» әлеуетті табысының немесе шығында-
рының пайда болуын болдырмас үшін 3 ХҚЕС-те (IFRS) 
мойындау қағидатынан ерекшелікті немесе егер олар 
жеке операциялардың шеңберінде туындаған болса, 
«Міндетті төлемдер» 21 (IFRIC) КРМФО Түсіндірмелерін 
қосты.

Сол уақытта Кеңес шартты активтерге қатысты  
3 ХҚЕС-тің (IFRS) қолданыстағы талаптарын түсін-
діріп беруді шешті, әрі оларға «Қаржылық есептілікті 
дайындау және ұсыну тұжырымдамасына» арналған 
сілтемелерді ауыстыру ықпалын тигізбейді.

Мұндай түзетулер 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе 
осы мерзімнен кейін басталатын жылдық есепті 
кезеңдерге қатысты күшіне енеді және перспективті 
түрде қолданылады.

«Негізгі құралдар: мақсатына лайық 
пайдаланғанға дейінгі түсімдер» 16 ХҚЕС-ке 
(IAS) түзетулер

2020 жылғы мамырда ХҚЕС жөніндегі Кеңес «Негізгі 
құралдар: мақсатына лайық пайдаланғанға дейінгі 
түсімдер» құжатын шығарды, ол ұйымдарға негізгі 

құралдар объектісінің бастапқы құнынан бұл объектіні 
орналасқан жеріне дейін жеткізу процесінде жасалған 
бұйымдарды сатудан және оны басшылықтың ниетіне 
сәйкес пайдалану үшін талап етілетін күйге келтіруден 
түсетін қандай да бір түсімдерді есептен шығаруға 
тыйым салады. Осының орнына ұйым мұндай бұ-
йымдарды сатудан түсетін түсімдерді, сондай-ақ бұл 
бұйымдарды шығару құнын пайданың немесе зиян-
ның құрамында мойындайды.

Бұл түзетулер 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
күннен кейін басталатын жылдық есепті кезеңдерге 
қатысты күшіне енеді және ұйым бұл түзетулерді 
алғаш рет қолданатын кезеңде ең бірінші болып ұсы-
нылған қаржылық есептіліктің басталу күніне (немесе 
содан кейін) пайдалану үшін қолжетімді болған негізгі 
құралдардың объектілеріне қатысты ретроспективті 
түрде қолданылуы тиіс.

Бұл түзетулер Топқа айтарлықтай әсерін тигізбейді 
деп күтілуде.

«Ауыртпалық түсіретін шарттар – шартты 
орындау шығындары» 37 ХҚЕС-ке (IAS) 
түзетулер

2020 жылғы мамырда ХҚЕС жөніндегі Кеңес 37 ХҚЕС-
ке (IAS) түзетулерді шығарды, оларда ұйым қандай 
шығындарды шарттың ауыртпалық түсіретіндігін 
немесе залал келтіретіндігін бағалау кезінде ескеруі 
тиіс екендігі түсіндіріледі.

Түзетулер «шартпен тікелей байланысты шығын-
дарға» негізделген тәсілді қолдануды көздейді. Тауар-
ларды беруге немесе қызметтерді көрсетуге арналған 
шартпен тікелей байланысты шығындарға бұл шартты 
орындауға арналған қосымша шығындар, сол сияқты 
шартты орындаумен тікелей байланысты бөлінген 
шығындар жатады. Шартпен тікелей байланысты 
емес жалпы және әкімшілік шығындар оларды шарт 
бойынша контрагент ашық түрде өтеуге тиіс болған 
жағдайлардан басқа, алынып тасталады.

Мұндай түзетулер 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе 
осы мерзімнен кейін басталатын жылдық есепті 
кезеңдерге қатысты күшіне енеді. Топ бұл түзетулерді 
солар бойынша бұл түзетулерді алғаш рет қолданатын 
жылдық есепті кезеңнің басына өз міндеттерін орын-
дамаған шарттарға қолданады.



«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық 
есебі 

Қаржылық жағдай туралы шоғы-
рландырылған есеп 

Жиынтық кіріс туралы шоғырлан-
дырылған есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есеп 

Капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есеп 

Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке ескертпелер
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Үлестік қатысу әдісін қолданғаннан кейін Топ бір-
лескен кәсіпорынға инвестициялары бойынша 
құнсызданудан болған қосымша залалдарды тану 
қажеттілігін айқындайды. Топ әр есепті күнге бірлес-
кен кәсіпорынға инвестициялар құнсыздануының 
объективті растаулардың болуын анықтайды. Мұндай 
растаулар болған жағдайда, Топ құнсыздану сомасын 
бірлескен кәсіпорынның өтелетін сомасы мен олар-
дың баланстық құны арасындағы айырма ретінде 
есептейді және осы залалды «Бірлескен кәсіпорын-
дардың пайдасындағы үлес» бабы бойынша жиынтық 
кіріс туралы шоғырландырылған есепте мойындайды.

Бірлескен кәсіпорындағы бірлескен бақылауын 
жоғалт қан жағдайда Топ қалған инвестицияларды 
әділ құн бойынша бағалайды және мойындайды. 
Бірлескен бақылау жойылған кезге бірлескен кәсіпо-
рынның баланстық құны мен қалған инвестициялар-
дың әділ құны және шығудан түсімдер арасындағы 
айырма жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған 
есептің құрамында танылады.

Активтер мен міндеттемелерді 
айналымдағы/қысқа мерзімді және 
айналымнан тыс/ұзақ мерзімді етіп 
жіктеу

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
Топ активтер мен міндеттемелерді олардың айна-
лымдағы/қысқа мерзімді және айналымнан тыс/ұзақ 
мерзімді етіп жіктелуінің негізінде ұсынады. 

Актив мына жағдайларда, егер:

 ■ оны сату болжанса немесе ол әдеттегі 
операциялық циклдің шеңберінде сатуға немесе 
тұтынуға арналса;

 ■ ол негізінен сауда жасау мақсаттары үшін арналса;

 ■ оны есепті кезең аяқталғаннан кейін 12 (он екі) 
айдың ішінде өткізу болжанса; немесе

 ■ есепті кезең аяқталғаннан кейін кем дегенде 12 
(он екі) айдың ішінде міндеттемелерді өтеу үшін 
пайдалануға немесе айырбастауға шектеулер 
болған жағдайларды қоспағанда, ол ақша 
қаражатын немесе олардың баламаларын 
білдіреді.

Барлық басқа активтер айналымнан тыс ретінде 
жіктеледі.

Міндеттеме қысқа мерзімді болып табылады, егер:

 ■ оны әдеттегі операциялық циклдің шеңберінде 
өтеу болжанса;

 ■ ол негізінен сауда жасау мақсаттары үшін ұсталса;

 ■ ол есепті кезең аяқталғаннан кейін 12 (он екі) 
айдың ішінде өтелуге тиіс болса; немесе

 ■ Топтың есепті кезең аяқталғаннан кейін кем 
дегенде 12 (он екі) айдың ішінде міндеттемелердің 
өтелу мерзімін ұзартуға сөзсіз құқығы болмаса.

Барлық басқа міндеттемелер ұзақ мерзімді ретінде 
жіктеледі.

Мерзімі ұзартылған корпоративтік табыс салығы бо-
йынша активтер мен міндеттемелер әрдайым айна-
лымнан тыс активтер мен ұзақ мерзімді міндеттеме-
лер ретінде жіктеледі.

Әділ құнды бағалау

Активтің сатылғаны үшін түскен немесе бағалау 
күніне нарық қатысушыларының арасында әдеттегі 
тәртіппен жасалатын мәміленің шеңберінде міндетте-
мелердің берілгені үшін төленген баға әділ құн болып 
табылады. Әділ құнды бағалау активті сату немесе 
міндеттемені беру бойынша мәміле:

 ■ не бұл актив немесе міндеттеме үшін негізгі 
нарықта; 

 ■ не бұл актив немесе міндеттеме үшін барынша 
қолайлы нарықта негізгі нарықтың жоқтығы 
шартында болатындығын болжайды.

Топ негізгі немесе барынша қолайлы нарыққа қол 
жеткізе алуы тиіс. 

Активтің немесе міндеттеменің әділ құны нарық қа-
тысушылары активтің немесе міндеттеменің бағасын 
анықтау кезінде пайдаланатын жорамалдарды қол-
дана отырып бағаланады, бұл ретте нарық қатысушы-
лары өздерінің ең үздік мүдделерінде әрекет етеді деп 
болжануда.

қолданылады. Бұл фактінің ашылып көрсетілу тала-
бымен мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі.

Бұл түзетулер Топқа айтарлықтай әсерін тигізбейді деп 
күтілуде.

1 ХҚЕС-ке (IAS) және «Есеп саясаты туралы 
ақпаратты ашып көрсету» ХҚЕС-ті қолдану 
жөніндегі № 2 іс жүзіндегі ұсынымдарға 
түзетулер

2021 жылғы ақпанда ХҚЕС жөніндегі Кеңес 1 ХҚЕС-ке 
(IAS) және «Маңыздылық туралы пайымдауларды қа-
лыптастыру» ХҚЕС-ті қолдану жөніндегі №2 іс жүзінде-
гі ұсынымдарға түзетулерді шығарды, олар ұйымдарға 
есеп саясаты туралы ақпаратты ашып көрсету кезінде 
маңыздылық туралы пайымдауды қолдануға көмекте-
сетін нұсқаулық пен мысалдарды қамтиды. 

Түзетулер ұйымдарға ұйымдардың есеп саясатының 
«елеулі ережелерін» ашып көрсетуі туралы талапты 
есеп саясаты туралы «маңызды ақпаратты» ашып 
көрсету туралы талапқа ауыстыру есебінен, сондай-ақ 
ұйымдардың есеп саясаты туралы ақпаратты ашып 
көрсетуі туралы шешімдерді қабылдауы кезінде 
маңыздылық ұғымын қалайша қолдануы тиіс екендігі-
не қатысты нұсқаулықты қосу есебінен есеп саясаты 
туралы барынша пайдалы ақпаратты ашып көрсетуге 
көмектесуі тиіс.

1 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер мерзімінен бұрын қолдану 
мүмкіндігімен 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты 
қолданылады. ХҚЕС-ті қолдану жөніндегі № 2 іс жүзін-
дегі ұсынымдарға түзетулер есеп саясаты туралы 
ақпаратқа маңыздылықты айқындауды қолдануға қа-
тысты міндетті емес нұсқаулықты қамтитындықтан, 
бұл түзетулердің күшіне ену күнін көрсету қажет емес.

Қазіргі уақытта Топ бұл түзетулердің әсерін бағалауда, 
әрі олар Топтың есеп саясаты туралы ақпараттың 
ашылып көрсетілуіне әсер ете алады.

Бірлескен кәсіпорындарға 
инвестициялар
Бірлескен кәсіпорын – қызметке бірлескен бақылау-
ға ие болатын тараптың қызметтің таза активтеріне 
құқықтарының болуын болжайтын бірлескен кәсіп-
керлік. Бірлескен бақылау – бұл шартпен көзделген 

қызметке жасалатын бақылаудың бөлінуі, әрі ол тек 
маңызды қызметке қатысты шешімдердің қабыл-
дануы бақылауды бөлетін тараптардың бірауызды 
келісімін қажет еткен жағдайларда ғана орын алады.

Айтарлықтай ықпалдың немесе бірлескен бақылау-
дың болуын анықтау кезінде ескерілетін факторлар 
еншілес ұйымдарға бақылаудың болуын анықтау 
кезінде ескерілетін факторларға ұқсас келеді. 

Топтың бірлескен кәсіпорынға инвестициялары 
үлестік қатысу әдісі бойынша ескеріледі.

Үлестік қатысу әдісіне сәйкес бірлескен кәсіпорынға 
инвестициялар алдымен бастапқы құн бойынша 
танылады. Инвестициялардың баланстық құны 
кейіннен Топтың сатып алғаннан кейін туындайтын 
бірлескен кәсіпорынның таза активтеріндегі үлестің 
өзгеруін мойындау салдарынан түзетіледі. Бірлескен 
кәсіпорынға қатысты гудвил инвестицияның баланс-
тық құнына қосылады және құнсыздануға бөлек 
тестіленбейді.

Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп бір-
лескен кәсіпорын қызметінің нәтижелеріндегі Топтың 
үлесін көрсетеді. Мұндай инвестициялар нысанда-
рының басқа да жиынтық кірісінің өзгеруі Топтың 
басқа да жиынтық кірісінің құрамында ұсынылады. 
Сонымен бірге, егер бірлескен кәсіпорынның меншікті 
капиталында тікелей танылған өзгеріс орын алса, 
Топ осындай өзгерістегі өз үлесін таниды және бұл 
меншікті капиталдағы өзгерістер туралы шоғырлан-
дырылған есепте қолданылса, осы фактіні ашады. 
Топтың бірлескен кәсіпорынмен операциялар бойын-
ша туындайтын іске асырылмаған пайдасы мен зияны 
Топтың бірлескен кәсіпорынға қатысу үлесі дәрежесін-
де шығарылады.

Бірлескен кәсіпорын пайдасындағы немесе залалын-
дағы Топтың үлесі операциялық пайданың шеңберінен 
тыс тікелей жиынтық кіріс туралы шоғырланды-
рылған есепте беріледі. Ол салық салынғаннан және 
бірлескен кәсіпорынның еншілес ұйымдарындағы 
бақыланбайтын қатысу үлесін есепке алғаннан кейін 
пайданы немесе залалды білдіреді.

Бірлескен кәсіпорынның қаржылық есептілігі Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігі сияқты 
дәл сол есепті кезең үшін жасалады. Қажет болған 
жағдайда есеп саясатын Топтың есеп саясатына сәй-
кес келтіру мақсатында түзетулер енгізіледі.
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Активтерді тарату құны, пайдалы қызмет ету мерзімі 
және амортизация әдістері әрбір жылдық есепті 
кезеңнің соңында сараланады және қажет болғанда 
түзетіледі.

Тауар-материалдық қорлар

Тауар-материалдық емес қорлар қос мөлшердің ең 
азы бойынша ескеріледі: өзіндік құны және өткізудің 
таза құны. Астық қорларының өзіндік құны орташа 
алынған құн әдісі бойынша ескеріледі. Қорлардың 
құнына оларды орынға жеткізумен және оларды 
ағымдағы күйге келтірумен байланысты әдеттегі 
қызметтің барысында болған барлық шығындар 
жатады. Таза өткізу құны өндірісті аяқтауға арналған 
болжамды шығыстарды және өткізуге арналған баға-
ланған шығындарды шегере отырып, әдеттегі қызмет 
барысында болжамды сату бағасы ретінде айқында-
лады. Өндіріс немесе қызметтерді көрсету процесінде 
тұтынатын шикізат немесе материалдар күйіндегі 
басқа да қорлардың өзіндік құнын есептен шығару 
үшін ФИФО әдісі қолданылады.

Тауар-материалдық қорларға ұзақ мерзімді активтер 
ретінде жіктелген астық қорларының азаймайтын 
қалдықтары жатады.

Тауарлық несиелер

Тауарлық несиелер қаржылық емес актив болып 
табылады, соның талаптары бойынша Топ қарыз 
алушыға белгілі физикалық салмағы және белгілі бір 
біртекті сапалық сипаттамалары бар астықты 12 (он 
екі) айдан аспайтын мерзімге береді. Тауарлық несие 
шарты бойынша астыққа меншік құқығы Топ қарыз 
алушының пайдасына өтпелі жазбаны (индосса-
мент) жасаған сәттен бастап өтеді. Тауарлық несиені 
қайтару мерзімі және сыйақыны есептеу индоссамент 
жасалған күннен бастап айқындалады. Берілетін та-
уарлық несиелердің талаптарына сай қарыз алушының 
тауарлық несиені қайтаруы заттай (астықпен) жасала-
ды, тауарлық несиені пайдаланғаны үшін сыйақыны 
төлеу ақшалай нысанда тауарлық несие шартында 
айқындалатын мерзімде және сомада жүзеге асыры-
лады. Айырбасталатын тауарлардың құны баланстық 
құны бойынша ескеріледі және бірдей болып табыла-
ды. Қарыз алушыға астықтың берілуі үшін сыйақыны 
Топ қаржылық кірістің құрамында мойындайды.

Қаржы активтері

Бастапқы тану және бағалау

Қаржы активтері алғаш рет танылғанда кейіннен 
амортизацияланған құны бойынша, басқа да жиын-
тық кіріс (БЖК) арқылы әділ құны бойынша және 
пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша баға-
ланатын ретінде жіктеледі.

Қаржы активтерінің бастапқыда танылған кездегі 
жіктелуі шартта көзделген қаржы активі мен Топ бұл 
активтерді басқару үшін қолданатын бизнес-модель 
бойынша ақша ағындарының сипаттамаларына тә-
уелді болады. Қаржыландырудың едәуір компонентін 
қамтымайтын немесе соған қатысты Топ іс жүзіндегі 
сипаттың жеңілдетілуін қолданған сауда дебиторлық 
берешекті қоспағанда, Топ қаржы активтерін бастап-
қыда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша 
бағаланбайтын қаржы активтері жағдайында мәміле 
бойынша шығындар сомасына ұлғайтылған әділ 
құны бойынша бағалайды. Қаржыландырудың едәуір 
компонентін қамтымайтын немесе соған қатысты Топ 
іс жүзіндегі сипаттың жеңілдетілуін қолданған сауда 
дебиторлық берешек 15 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес айқын-
далған мәміленің бағасы бойынша айқындалады. 

Қаржы активін амортизацияланған құны бойынша 
немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бо йынша жіктеу және бағалау үшін осы активтің 
шарттық талаптары борыштың негізгі сомасының 
өтелмеген бөлігіне «борыштың негізгі сомасы мен 
пайыздардың есебінен төлемдер ғана» болып табыла-
тын ақша ағындарын алуды негіздеуі қажет. Мұндай 
бағалау SPPI-тест деп аталады және әрбір құралдың 
деңгейінде жасалады.

Топ қаржы активтерін басқару үшін пайдаланатын 
бизнес-модель ақша ағындарын әкелу мақсатында 
Топ өзінің қаржы активтерін басқаратын тәсілді си-
паттайды. Бизнес-модель ақша ағындарының шартта 
көзделген ақша ағындарын алудың, қаржы активтерін 
сатудың немесе екеуінің де салдары болатындығын 
айқындайды. 

Заңнамамен немесе белгілі бір нарықта (стандартты 
талаптарда жасалатын сауда-саттық) қабылданған 
қағидамен белгіленген мерзімде активтерді жеткізуді 
талап етуші қаржы активтерін сатып алу немесе сату 
бойынша барлық операциялар ол жасалған күнге, 

Қаржылық емес активтің әділ құнын бағалау на-
рыққа қатысушының активті ең үздік және барынша 
тиімді тәсілмен пайдалану арқылы не болмаса оны 
бұл активті барынша жақсы және барынша тиімді 
тәсілмен пайдаланатын нарыққа басқа қатысушыға 
сату нәтижесінде экономикалық пайданы шығара алу 
мүмкіндігін ескереді. 

Әділ құнды бағалау (жалғасы)

Топ мұндай бағалау әдістерін ұзақ мерзімді актив-
тер мен гудвилдің өтелетін құнын айқындау кезінде 
пайдаланады, бұл ретте қалыптасқан экономикалық 
жағдайларда қолайлы болып табылатын және солар 
үшін әділ құнды бағалау үшін жеткілікті болып та-
былатын жорамалдар ғана қолданылады, бұл ретте 
орынды қадағаланатын бастапқы деректерді пайда-
лана отырып, қадағаланбайтын бастапқы деректерді 
мейлінше аз пайдаланады.

Әділ құны бағаланатын немесе жекелеген қаржылық 
есептілікте ашылып көрсетілетін барлық активтер мен 
міндеттемелер жалпы әділ құнды бағалау үшін елеулі 
болып табылатын ең төменгі деңгейдегі бастапқы 
деректердің негізінде әділ құн көздерінің төменде 
сипатталған иерархиясының шеңберінде жіктеледі:

 ■ 1-деңгей – ұқсас активтер немесе міндеттемелер 
бойынша (қандай да бір түзетулерсіз) белсенді 
нарықта нарықтық баға белгілеулері.

 ■ 2-деңгей – әділ құнды бағалау үшін маңызды 
болатын иерархияның ең төменгі деңгейіне 
жататын бастапқы деректер нарықта тікелей 

немесе жанама байқалатын болып табылатын 
бағалау үлгілері.

 ■ 3-деңгей – иерархияның ең төмен деңгейіне 
жататын бастапқы деректердің әділ құны бойынша 
бағалау үшін елеулі болатын бағалау модельдері 
нарықта қадағаланбайтын болып табылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікте мерзімді 
негізде қайта бағаланатын активтер мен міндеттеме-
лер жағдайында Топ әрбір есепті кезеңнің соңына жік-
теуді қайта талдай отырып (жалпы әділ құнды бағалау 
үшін елеулі болатын ең төменгі деңгейдегі бастапқы 
деректердің негізінде) иерархия көздерінің деңгейлері 
арасында аудару фактісін айқындайды.

Негізгі құралдар

Негізгі құралдар жиналған тозу мен құнсыздану бо-
йынша жиналған шығындарды шегере отырып баста-
пқы құны бойынша ескеріледі.

Активтердің бастапқы құны сатып алу бағасынан 
немесе құрылыс бағасынан, активті жұмыс күйіне кел-
тіруге тікелей қатысты кез келген шығындардан және 
қажет болғанда активті жою бойынша шығындарды 
бастапқы бағалаудан тұрады.

Сатып алу немесе бағалау бағасы жиынтық төленген 
құн және активті сатып алу үшін берілген сыйақының 
кез келген түрінің әділ құны болып табылады.

Жерді және аяқталмаған құрылысты қоспағанда, 
негізгі құралдардың тозуы пайдалы қызметтің келесі 
мерзімдері ішінде тікелей әдіспен есептеледі:

Ғимарат мен құрылысжайлар 14-100 жыл

Машиналар мен құрал-жабдықтар 4-30 жыл

Көлік құралдары 4-10 жыл

Басқа да активтер 3-20 жыл

Астық терминалдары мен элеваторлар жалпы 
күтілетін өндірістік қуаттылыққа қатысты про-
порционалды іс жүзіндегі ауытқуды және сақтау-
ды есептеу әдісінің негізінде өндірістік әдіспен 
амортизацияланады.

Бұрын танылған негізгі құралдарды немесе олардың 
елеулі құрамдасын баланстан есептен шығару олар 
шығарылған кезде немесе егер келешекте осы активті 

пайдаланудан немесе шығуынан экономикалық пай-
даның болуы күтілмеген жағдайда жасалады. Активті 
есептен шығару нәтижесінде туындайтын пайда неме-
се зиян (шығарудан болған таза түсімдер мен активтің 
баланстық құнының арасындағы айырма ретінде 
есептелген) активтің шығарылуы болған есепті жыл 
үшін жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп-
ке қосылады.
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мен жалпы экономикалық талаптарға тән болатын 
болжамды факторларды ескере отырып түзетілген 
несиелік зиянның пайда болуының өткен тәжірибесіне 
сүйене отырып бағалау резервтерінің матрицасын 
пайдаланды.

Қаржылық міндеттемелер

Бастапқы тану және бағалау

Қаржылық міндеттемелер тиісінше пайда немесе 
зиян, несиелер мен қарыздар, кредиторлық берешек 
немесе тиімді хеджирлеу кезінде хеджирлеу құралда-
ры ретінде айқындалған туынды құралдар арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық міндетте-
мелер ретінде жіктелді. Топ өзінің қаржылық міндетте-
мелерін оларды бастапқы тану кезінде жіктейді.

Барлы қаржылық міндеттемелер бастапқыда оларға 
мәміле бойынша тікелей байланысты шығындар ше-
геріліп (несиелер, қарыздар мен кредиторлық бере-
шек болған жағдайда) әділ құны бойынша танылады.

Топтың қаржылық міндеттемелеріне сауда және 
басқа да кредиторлық берешек, алынған қарыздар 
кіреді.

Одан кейінгі бағалау

Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын қаржылық міндеттемелер

Бастапқы мойындалғаннан кейін алынған қарыздар, 
сауда және басқа да кредиторлық берешек тиімді 
пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып 
амортизацияланған құн бойынша бағаланады. Мұн-
дай қаржылық міндеттемелер бойынша пайда мен 
зиян, оларды тануды тоқтатқанда, сондай-ақ тиімді 
пайыздық мөлшерлемені пайдалану арқылы амор-
тизацияның есептелуіне қарай жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есепте танылады.

Амортизацияланған құн сатып алу кезіндегі дисконт-
тарды немесе сыйлықақыларды, сондай-ақ тиімді 
пайыздық мөлшерлеменің ажыратылмас бөлігі 
болып табылатын комиссиялық немесе шығын-
дарды ескере отырып есептеледі. Тиімді пайыздық 
мөлшерлеме амортизациясы жиынтық кіріс туралы 

шоғырландырылған есепте қаржылық шығыстар 
құрамына енгізіледі.

Тануды тоқтату

Қаржылық міндеттеменің танылуы, егер міндеттеме 
өтелсе, күші жойылса, немесе оның әрекет ету мерзімі 
аяқталған жағдайда тоқтатылады. Егер қолданыстағы 
қаржылық міндеттеме дәл сол кредитордың алдында 
едәуір ерекшеленетін талаптарда басқа міндеттемеге 
ауыстырылса немесе егер қолданыстағы міндетте-
менің талаптары едәуір өзгертілсе, мұндай ауыстыру 
немесе өзгеріс бастапқы міндеттеменің мойындалуын 
тоқтату ретінде және жаңа міндеттемені мойындау-
дың басталуы ретінде ескеріледі, ал олардың ба-
ланстық құндағы айырмасы жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есепте мойындалады. 

Төленген аванстар

Төленген аванстар құнсыздану резервін шегере 
отырып төленген сомалардың құны бойынша шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілікте көрсетіледі. Егер 
соларға қатысты тауарларды немесе қызметтерді 
алудың күтілетін мерзімі бір жылдан асатын болса 
немесе егер алдын ала төлем бастапқы мойындау 
кезінде айналымнан тыс ретінде есепте көрсетілетін 
активке жататын болса, төленген аванстар айналым-
нан тыс ретінде жіктеледі. Активті сатып алғаны үшін 
алдын ала төлем сомасы Топ мұндай активке бақы-
лауды алған кезде және соған байланысты келешек 
экономикалық пайданы Топ алады деген мүмкіндік 
болған кезде оның баланстық құнына қосылады. Егер 
алдын ала төлемге қатысты активтер, тауарлар не-
месе қызметтер алынбайды деген белгі болса, алдын 
ала төлемнің баланстық құны азаяды және құнсыз-
данудан болған тиісті залал жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есепте көрсетіледі.

Ақша қаражаты мен оның 
баламалары
Ақша қаражаты мен оның баламаларына қандай да 
бір шарттық міндеттемелер жүктелмеген қолма-қол 
қаражат және пайда болған күннен бастап 90 (тоқсан) 
күннен астам емес өтеу мерзімі бар қаржы ұйымда-
рындағы қаражат жатады.

яғни Топ активті сатып алуға немесе сатуға өзіне мін-
деттеме қабылдаған күнге танылады.

Одан кейінгі бағалау

Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын қаржы активтері

Сауда және басқа да дебиторлық берешек, амор-
тизацияланған құны бойынша бағаланатын инве-
стициялық бағалы қағаздар, сондай-ақ берілген 
қарыздар белсенді нарықта жүрмейтін белгіленген 
немесе айқындалатын төлемдері бар туынды емес 
қаржы активтерін білдіреді. Бастапқыда танылғаннан 
кейін осы сияқты қаржы активтері тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып айқындалған 
амортизацияланған құны бойынша бағаланады және 
оларға құнсыздануға қатысты талаптар қолданы-
лады. Амортизацияланған құн сатып алу кезіндегі 
дисконттарды немесе сыйлықақыларды, сондай-ақ 
тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажыратылмас бөлігі 
болып табылатын комиссиялық немесе шығындарды 
ескере отырып есептеледі. Тиімді пайыздық мөлшер-
лемені қолдану негізіндегі амортизация жиынтық кіріс 
туралы есепте қаржылық кірістің құрамына енгізіледі. 
Құнсызданумен негізделген шығыстар жиынтық кіріс 
туралы шоғырландырылған есепте несиелік залал 
бойынша шығыстар құрамында мойындалады.

Тануды тоқтату

Қаржы активі (немесе, қолданылуына қарай – қаржы 
активінің бір бөлігі немесе дәл сондай қаржы актив-
тері тобының бір бөлігі) қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте танылуы доғарады, егер:

 ■ активтен келетін ақша ағындарын алу құқығының 
қолданылу мерзімі аяқталса; 

 ■ Топ активтен келетін ақша ағындарын алу 
құқығын берсе немесе алған ақша ағындарын 
толығымен елеулі кешіктірусіз «транзиттік» 
келісім талаптарында үшінші тарапқа аудару 
міндеттемесін қабылдаса;  сондай-ақ

 ■ Топ (а) не активтен түсетін бүкіл пайда мен 
тәуекелді түгелімен дерлік берсе, (б) не бермесе, 
алайда активтен түсетін пайда мен тәуекелді 

өзінде де сақтамайтын болса, бірақ осы активтің 
бақылануын берсе.

Егер Топ активтен келетін ақша ағымдарын алу 
құқығын оған байланысты бүкіл пайда мен тәуекелді 
бермей де, өзінде сақтамай да, сондай-ақ активтің 
бақылануын бермей де берсе, мұндай актив есепке 
алуда Топтың бұл активтегі қатысуын жалғастыратын 
шекте бейнеленеді. Берілген актив бойынша кепілде-
ме нысанындағы активке қатысуды жалғастыру Топ-
қа төлем жасауға берілуі мүмкін өтемнің ең жоғарғы 
мөлшері мен активтің бастапқы баланстық құны 
мәндерінің ең азы бойынша бағаланады.

Қаржы активтерінің құнсыздануы

Топ пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша 
бағаланбайтын барлық борыштық құралдарға қатыс-
ты күтілетін несиелік зиянды (КНЗ) бағалау резервін 
мойындайды. КНЗ шартқа сәйкес тиесілі болатын 
ақша ағындары мен Топ бастапқы тиімді пайыздық 
мөлшерлемені немесе оның шамамен алынған мәнін 
пайдалана отырып дисконтталған алуды күтіп отыр-
ған барлық ақша ағындарының арасындағы айырма-
ның негізінде есептеледі. Күтілетін ақша ағындарына 
ұсталатын қамтамасыз етуді сатудан немесе шарттық 
талаптардың ажырамас бөлігі болып табылатын не-
сие сапасын арттырудың басқа тетіктерінен болатын 
ақша ағындары жатады.

КНЗ екі кезеңде танылады. Бастапқы танылған сәттен 
бастап несиелік тәуекел айтарлықтай ұлғаймаған 
қаржы құралдары бойынша келесі 12 айдың (12 
айлық күтілетін несиелік зиян) ішінде мүмкін болатын 
дефолттардың салдарынан туындауы мүмкін несиелік 
зиянға қатысты залалға бағалау резерві құрылады. 
Солар бойынша бастапқы танылған сәттен бастап 
қаржы құралдары үшін несиелік тәуекел айтарлықтай 
ұлғайған дефолттың орын алу мерзімдеріне қара-
мастан (бүкіл мерзім үшін күтілетін несиелік зиян) осы 
қаржы құралының қалған қолданылу мерзімінің ішін-
де күтілетін несиелік зиянға қатысты залалға бағалау 
резерві құрылады.

Сауда және басқа да дебиторлық берешекке және 
шарт бойынша активтерге қатысты Топ КНЗ-ны баға-
лау кезінде жеңілдетілген тәсілді қолданады. Тиісінше, 
Топ несие тәуекелінің өзгерістерін қадағаламайды, 
ал оның орнына әрбір есепті күнге бүкіл мерзім үшін 
күтілетін несиелік зиянға тең сомада залалға баға-
лау резервін мойындайды. Топ қарыз алушылар 
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Пайыздық кіріс пен шығыс

Амортизацияланған құн және сату үшін қолда бар 
деп жіктелген пайыздық қаржы активтері бойынша 
бағаланатын барлық қаржы құралдары бойынша 
пайыздық кіріс немесе шығыс тиімді пайыздық мөл-
шерлеме әдісін пайдалана отырып мойындалады, әрі 
ол қаржы құралын болжамды пайдалану мерзімінің 
бойында немесе егер бұл орынды болса, қаржы ак-
тивінің немесе міндеттеменің таза баланстық құнына 
дейінгі ұзақ емес кезеңнің ішінде күтілетін келешек 
төлемдерді немесе ақша қаражатының түсімдерін 
дисконттайды. Пайыздық кіріс пен пайыздық шығыс-
тар жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте 
қаржылық кіріс пен қаржылық шығын құрамына 
қосылады.

Дивидендтер

Топтың төлемді алуға арналған құқығы белгіленгенде 
түсім танылады, бұл әдетте, акционерлер дивиденд-
терді бекіткенде болады.

Шығыстарды тану

Шығыстар пайда болуына қарай мойындалады және 
олар есептеу қағидатының негізінде, жатқызылған 
кезеңдегі шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
көрсетіледі.

Салық салу

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарға 
ағымдағы корпоративтік табыс салығы, табыс салығы 
және кейінге қалдырылған салық жатады.

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығыстар

Ағымдағы және алдыңғы кезеңдер үшін ағымдағы 
табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелер 
салық органдарына өтеледі немесе салық органдары-
на төленеді деп болжанатын сома бойынша бағалана-
ды. Бұл соманы есептеу үшін есепті күнге қолданыста 
болған немесе Қазақстан Республикасында нақты 
заңдастырылған салық мөлшерлемелері және салық 
заңдары қолданылды.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 
салығы

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы 
бойынша активтер мен міндеттемелер активтер мен 
міндеттемелердің салық базасы мен олардың баланс-
тық құны арасында шоғырландырылған қаржылық 
есептілік мақсаттары үшін туындайтын барлық уақыт-
ша айырмалар бойынша міндеттемелер әдісін пайда-
лана отырып барлық уақытша айырмаларға қатысты 
есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық бойынша актив тек соған 
қатысты есептен шығарылатын уақыт айырмалары 
азайтылуы мүмкін салық салынатын пайданы алудың 
айтарлықтай ықтималдығы бар дәрежеде ғана таны-
лады. Кейінге қалдырылған салық бойынша міндетте-
мелер барлық салық салынатын уақыт айырмалары 
үшін танылады. Кейінге қалдырылған салық активтері 
мен міндеттемелер қолданысқа енгізілген немесе 
есепті күнге нақты заңдастырылған салық мөлшер-
лемелерінің негізінде активті өткізу немесе міндет-
темені өтеу кезеңінде қолданылатын салық мөлшер-
лемелері бойынша есептеледі. Кейінге қалдырылған 
табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелер 
ағымдағы салық міндеттемелеріне қарсы ағымдағы 
салық активтерін есепке алуға заңды, заңи тұрғыдан 
жарамды құқықтар болған кезде есепке алынуы 
мүмкін.

Бағалау міндеттемелері

Егер Топтың бұрын болған оқиғаның нәтижесінде 
туындаған ағымдағы міндеттемесі (заңгерлік немесе 
тәжірибеден туындайтын) болса, осы міндеттемені 
өтеу үшін қажет болатын экономикалық пайданың 
әкетілуі ықтимал болып табылса және мұндай мін-
деттеме сомасының сенімді бағасы алынуы мүмкін 
болғанда, бағалау міндеттемелері мойындалады. 
Егер Топ резервтердің бір бөлігінің немесе барлықта-
рының өтемақысын алуды болжап отырса, өтемақы 
тек өтемақыны алуда күмән болмаған жағдайда ғана 
жекелеген актив ретінде мойындалады. Резервке 
қатысты шығыс өтемақыны шегере отырып, жиынтық 
кіріс туралы шоғырландырылған есепте көрсетілген. 
Топтың бағалау міндеттемелері қысқа мерзімді болып 
табылады және ақшаның уақытша құнының әсері 
елеусіз.

Сатуға арналған айналымнан тыс 
активтер
Топ айналымнан тыс активтер мен шығарылатын 
топтарды, егер олардың баланстық құны жалғасқан 
пайдалану нәтижесінде емес, негізінен сату бойынша 
мәміле арқылы өтелуге жатса, сатуға арналған деп 
жіктейді. Сатуға арналған деп жіктелген айналым-
нан тыс активтер мен шығарылатын топтар сатуға 
арналған шығындар шегеріліп, екі мәннің – баланстық 
құн мен әділ құнның ең азы бойынша бағаланады. 
Сатуға арналған шығындар активтің (немесе шыға-
рылатын топтың) есептен шығарылуына тікелей 
жататын қосымша шығындар болып табылады және 
қаржыландыру шығындары мен табыс салығы бойын-
ша шығыс кірмейді. 

Объектіні сатуға арналған деп жіктеудің критерий-
лері, егер сату ықтималдылығы жоғары, ал актив 
немесе шығарылатын топ өзінің ағымдағы жағда-
йында жедел сатылуы мүмкін болса, сақталған болып 
саналады. Сатуды жүзеге асыруға қажетті әрекеттер 
сату бойынша әрекеттердегі едәуір өзгерістердің 
шағын ықтималдылығына, сондай-ақ сатудың күшін 
жоюға көрсетуі тиіс. Басшылық активті сату жөніндегі 
жоспарды іске асыру міндетін өз мойнына алуы тиіс 
және сатылым жіктелген күннен бастап бір жылдың 
ішінде аяқталады деген үміт болуы тиіс.

Сатуға арналған ретінде жіктелгеннен кейін негізгі 
құралдар мен материалдық емес активтер амортиза-
циялауға жатпайды.

Сатуға арналған деп жіктелген активтер мен міндет-
темелер қаржылық жағдай туралы есепте айналым/
қысқа мерзімді баптар ретінде бөлек ұсынылады. 

Қосымша ақпараттың ашылып көрсетілуі 5-ескерт-
педе көрсетілген. Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке барлық басқа ескертпелерге, егер өзгесі 
көрсетілмесе, жалғасып отырған қызметке қатысты 
сомалар кіреді. 

Сатып алушылармен жасалған 
шарттар бойынша түсім

Астықты және өсімдік тұқымдас басқа да 
өнімді өткізуден түскен кірістерді есепке алу

Топ астықты, көкөніс/жеміс-жидек өнімін, май 
дақылдарын, соя мен қантты өткізуден түскен түсімді 
тауарларға бақылау сатып алушыға берілген уақыт 
сәтінде, яғни өнімді қабылдау-өткізу актісіне қол 
қойылу кезінде мойындайды. Өсімдік тұқымдас өнімді 
сату сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша 
орындалуға жататын жалғыз міндет болып табылады.

Сатып алушылармен шарттар бойынша мәміле баға-
сы түсімнің танылған көлеміне ықпал етуі мүмкін құ-
былмалы өтемақыны және қаржыландырудың едәуір 
компонентін қамтымайтындығын айқындады.

Қызметтерді көрсетуден түскен кірістерді 
есепке алу 

Топ астықты сақтау және тасымалдау қызметтерін 
көрсетеді. Мұндай қызметтер уақыт кезеңінің ішінде 
орындалатын орындалуы тиіс міндет деп танылады. 
Қызметтің орындалу дәрежесін бағалау әдісі ретінде 
Топ есепті күнге көрсетілген қызмет көлемінің қыз-
меттердің жалпы көлеміне пайыздық ара қатынасты 
пайдаланады. Қызметтер, әдетте, алдын ала төлем 
талаптарында көрсетіледі, және сатып алушылармен 
жасалған шарттар бойынша міндеттемелер құрамын-
да көрсетіледі.
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жақсартатын келешектегі елеулі инвестициялар 
жатпайды. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Компания мен оның еншілес ұйымдарының 
басшылығы жасаған талдау құнсыздану индикаторла-
рын анықтамады. 

Қаржы құралдарының әділ құны

Егер қаржылық жағдай туралы шоғырланды-
рылған есепте көрсетілген қаржы активтерінің және 
қаржылық міндеттемелердің әділ құны белсенді 
нарықтағы бағалардың негізінде анықтала алмаса, 
ол математикалық модельдер мен дисконтталған 
ақша ағындарының модельдерін қоса алғанда, түрлі 
бағалау модельдерін пайдалана отырып, анықталады. 
Мұндай модельдер үшін бастапқы деректер бақыла-
натын нарықтың негізінде айқындалады, егер мұндай 
мүмкін болса; өйтпеген жағдайда, әділ құнды айқын-
дау үшін пайымдауды қолдану қажет. 

Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік 
зиян

9 ХҚЕС-ке (IFRS) сай қаржы активтерінің барлық 
санаттары бойынша залалды бағалау пайымдауды 
қолдануды қажет етеді, атап айтқанда, КНЗ-ны айқын-
дау және несиелік тәуекелдің едәуір ұлғаюын бағалау 

кезінде келешек ақша ағындарының көлемі мен пайда 
болу мерзімдерін және қамтамасыз ету құнын бағалау 
қажет. Мұндай есепті бағалаулар бірқатар фактор-
ларға байланысты болады, солардағы өзгерістер құн-
сызданудың бағалау резервтерінің түрлі сомаларына 
әкеп соқтыра алады. 

Топтың КНЗ есептеулері ауыспалы бастапқы деректер 
мен олардың өзара тәуелділіктерін таңдауға қатысты 
бірқатар базалық жорамалдар кіретін күрделі мо-
дельдердің нәтижесі болып табылады. Пайымдаулар 
мен есепті бағалаулар болып есептелетін КНЗ есептеу 
модельдерінің элементтеріне келесілер жатады: 

 ■ Топ несиелік тәуекелдің айтарлықтай ұлғаюы 
болғанын бағалау үшін пайдаланатын 
критерийлер, соның нәтижесінде қаржы активтері 
бойынша құнсызданудың бағалау резерві 
бүкіл мерзім үшін КНЗ-ға тең болатын сомада 
бағалануы тиіс және сапалы бағалау; 

 ■ КНЗ-ны есептеу модельдерін әзірлеу, оған қоса 
түрлі формулалар және бастапқы деректерді 
таңдау; 

 ■ болжамды макроэкономикалық сценарийлерді 
таңдау және оларды КНЗ бағалау модельдері 
үшін экономикалық бастапқы деректер үшін 
ықтималдылықты ескере отырып таразылау.

4. МАҢЫЗДЫ ЕСЕПТІ БАҒАЛАУЛАР МЕН ПАЙЫМДАУЛАР

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігін 
әзірлеу оның басшылығынан есепті кезеңнің соңына 
пікір білдіруін, шоғырландырылған есептілікте көр-
сетілетін түсім сомаларына, шығыстарға, активтер 
мен міндеттемелерге, сондай-ақ шартты міндеттеме-
лер туралы ақпараттың ашылып көрсетілуіне ықпал 
ететін бағалау мәндері мен жорамалдарды айқындау-
ды талап етеді. Дегенмен осы жорамалдар мен баға-
лау мәндеріне қатысты белгісіздік мұндай жорамал-
дар мен бағалаулар қабылданатын активтің немесе 
міндеттеменің ағымдағы құнына қатысты келешекте 
едәуір түзетулер жасауды қажет етуі мүмкін нәтиже-
лерге әкеліп соқтыруы мүмкін.

Пайымдаулар

Топ басшылығы есепке алу саясатын қолдану бары-
сында, есепті бағалаудан басқа, шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте бейнеленген сомаға барынша 
едәуір әсер ететін мынадай пайымдаулар жасады:

Сатуға арналған активтер 

2020 жылғы 10 шілдеде Компанияның Директорлар 
кеңесі Компанияның толық меншігіндегі «NurAgro» 
Агрофирмасы» ЖШС еншілес ұйымы жүзеге асыратын 
көкөніс пен жеміс-жидек өнімін өсіру қызметін тоқта-
ту шешімі туралы жария етті. «NurAgro» Агрофирмасы» 
ЖШС-тің қызметі сатуға арналған есептен шығарыла-
тын топ ретінде жіктеледі. Директорлар кеңесі еншілес 
ұйым келесіні басшылыққа ала отырып, осы күнге 
сатуға арналған ретінде жіктеу критерийлеріне жауап 
береді деп есептеді: 

 ■ «NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС дереу сатылу үшін 
бар және сатып алушыға өзінің қазіргі күйінде 
сатылуы мүмкін.

 ■ Сатумен байланысты іс-шаралар басталды 
және бұл ретте сату шарасы бастапқы жіктеу 
күнінен бастап бір жылдың ішінде аяқталады деп 
болжануда.

 ■ Әлеуетті сатып алушы табылды және есепті күнге 
онымен келіссөздер аяқталуға жақын қалды. 

Есептен шығарылатын топқа сатуға арналған ак-
тивтер туралы егжей-тегжейлі ақпарат 5-ескертпеде 
көрсетілген.

Бағалаудың белгісіздігі

Топтың есепке алу саясатын қолдану процесінде бас-
шылық өзінің пікірлерін пайдаланды және шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілікте танылған сомаларды 
айқындау кезінде бағалау жасады. Төменде баға-
лауды пайдаланудың барынша елеулі жағдайлары 
көрсетілген:

Негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету 
мерзімдері

Топ әрбір қаржы жылының соңында жылына кем 
дегенде бір рет негізгі құралдардың қалған пайдалы 
қызмет ету мерзімін бағалайды, егер күту өткен баға-
лаудан ерекшеленген жағдайда, өзгерістер  
8 ХҚЕС-ке (IAS) сәйкес «Есеп саясаты, есеп бағаларын-
дағы өзгерістер және қателер» есеп бағалауларын-
дағы өзгерістер ретінде перспективті ескеріледі. 2021 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ негізгі 
құралдардың қалған пайдалы қызмет ету мерзімін 
қайта қарамады.

Негізгі құралдардың құнсыздануы

Егер активтің немесе ақша ағындарын жасайтын 
бөлімшенің баланстық құны сату шығындарын 
шегергендегі әділ құн немесе пайдаланудан болған 
құндылық өлшемдерінің ең көбі болып табылатын 
өтелетін сомадан асатын болса орын алады. Есеп-
тен шығаруға жұмсалған шығындарды шегергендегі 
әділ құнның есебі ұқсас активтерді тәуелсіз тараптар 
арасындағы сату операцияларының міндетті күші бар 
қолда бар ақпаратқа немесе активтің шығарылуы-
на байланысты шегілген қосымша шығындарды 
шегергенде қадағаланатын нарықтық бағаға негіз-
деледі. Пайдаланудан болатын құндылықтың есебі 
дисконтталған ақша ағындарының үлгілеріне негіз-
делген. Ақша ағындары бюджеттен келесі бес жылға 
алынады және оған Топтың жүргізуге әлі де болса 
міндеттемелері жоқ қайта құрылымдау бойынша 
қызмет немесе ақша қаражатын жасайтын бірліктің 
құнсыздануына тестіленетін активтің нәтижелерін 
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2021 жылғы 31 
желтоқсанға – (655.692) (1.296.890) (259.021) (103.583) (1.304.034) (4.669) (3.623.889)

Қалдық құны

2019 жылғы 31 
желтоқсанға 149.378 2.678.356 1.419.828 215.832 56.355 501.505 15.384 5.036.638

2020 жылғы 31 
желтоқсанға 85.658 1.060.964 1.018.372 142.647 50.134 24.340 17.634 2.399.749

2021 жылғы 31 
желтоқсанға 85.658 1.177.096 1.191.309 155.745 46.149 7.678 11.907 2.675.542

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
толығымен амортизацияланған негізгі құралдардың 
бастапқы құны мен тиісінше жинақталған аморти-
зациясы 359.051 мың теңге (2020 жылғы 31 желтоқ-
санға: 401.735 мың теңге) болды. 

2020 жылғы 11 шілдеде Топ меншігіне дебиторлық 
берешекті өтеу есебіне құны 1.207.277 мың теңге 
болатын мүліктік кешен берілді. Бұл мүліктік кешен 
«AstanaAgro» Агрофирмасы» ЖШС-ке жарғылық 

капиталға салым ретінде берілді. 2020 жылғы 10 
қарашада Топ «AstanaAgro» Агрофирмасы» ЖШС-
тың жарғылық капиталындағы қатысу үлесін сатып 
алу-сату шартын жасады.

2020 жылдың ішінде Топ «NurAgro» Агрофирмасы» 
ЖШС пен «Астық Қоймалары» ЖШС-тің 2.801.854 
мың теңге жалпы сомаға негізгі құралдарын сатуға 
арналған активтердің құрамына қайта жіктеді.

6. САТУҒА АРНАЛҒАН АКТИВТЕР

2020 жылғы 10 шілдеде Топ Директорлар кеңесінің 
Топтың толық меншігіндегі еншілес ұйымдар 

«NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС-тің жарғылық капита-
лындағы өзінің қатысу үлесін заңнамада белгіленген 
тәртіппен сату шешімі туралы жария етті.

2020 жылғы 10 шілдеде Топ «NurAgro» Агрофирмасы» 
ЖШС-тың жарғылық капиталындағы қатысу үлесін 
сату жоспарын бекітті. Еншілес ұйымның есептен 
шығарылуы қайта жіктеу күнінен кейін жыл ішінде 
аяқталады деп күтілді. 2021 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша, Топ сатып алушыны белсенді 
іздестіруді жалғастыруда және «NurAgro» Агрофирма-
сы» ЖШС-тің активтері мен міндеттемелері 5 ХҚЕС-ке 
(IFRS) сәйкес сатуға арналған ретінде жіктеу критерий-
лерін қанағаттандырады деп есептейді және тиісінше, 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
есептен шығарылатын топ ретінде жіктелді. «Экспорт-
тық аграрлық компания» ЖШС Қадағалау кеңесінің 
2021 жылғы 30 қыркүйектегі шешіміне сәйкес Топ 

«NurAgro» Агрофирмасы»  ЖШС-тегі үлестің 2022 
жылғы 1 шілдеге дейін сатылуын күтуде.

Компания басшылығы 2021 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша жасаған бағалау нәтижесінде 
«NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС активтерінің әділ құны, 
сату шығындарын шегере отырып, 791.124 мың теңге 
болды. «NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС активтерінің 
құнын қайта бағалау нәтижесінде танылған құнсызда-
нудан болған залал 780.264 мың теңге болды.

«NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС компаниясының са-
туға арналған шығатын топ ретінде жіктелген актив-
тері мен міндеттемелерінің негізгі кластары төмендегі 
кестеде көрсетілген:

5. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР

2021 жылғы 31 желтоқсанда және 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін негізгі құралдардың 
қозғалысы былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Жер
Ғимараттар 
мен құры-
лысжайлар

Машина-
лар мен 
құрал-
жаб-
дықтар

Көлік 
құрал- 
дары

Басқасы

Аяқтал-
маған 
құрылыс 
және 
орнаты-
латын 
активтер

Пай-
далану 
құқығы 
ныса-
нын-
дағы 
активтер

Жиыны

Бастапқы құн

2019 жылғы 31 
желтоқсанға 149.378 3.492.771 2.691.096 548.594 157.984 1.832.289 17.278 8.889.390

Түсімдер – 47.864 207.883 – 8.103 1.375.648 12.241 1.651.739

Есептен шығару – (159.780) (31.279) – (10.155) – (9.470) (210.684)

Еншілес ұйымның 
шығуы – – (307) – (119) (1.207.277) – (1.207.703)

Аударымдар – 89.812 65.525 26.088 709 (182.134) – –

Сатуға арналған 
активтер (63.720) (1.799.786) (654.419) (184.666) (3.851) (490.152) – (3.196.594)

2020 жылғы 31 
желтоқсанға 85.658 1.670.881 2.278.499 390.016 152.671 1.328.374 20.049 5.926.148

Түсімдер – – 64.078 18.883 7.270 353.838 – 444.069

Есептен шығару – (7.012) (36.112) (13.980) (10.209) – (3.473) (70.786)

Аударымдар – 168.919 181.734 19.847 – (370.500) – –

2021 жылғы 31 
желтоқсанға 85.658 1.832.788 2.488.199 414.766 149.732 1.311.712 16.576 6.299.431

Жинақталған тозу және құнсыздану

2019 жылғы 31
желтоқсанға – (814.415) (1.271.268) (332.762) (101.629) (1.330.784) (1.894) (3.852.752)

Есептелген тозу – (79.684) (65.049) (24.912) (10.884) – (2.589) (183.118)

Есептен шығару – 53.253 22.383 – 9.880 – 2.068 87.584

Еншілес ұйымның
шығуы – – 292 – 105 26.750 – 27.147

Аударымдар – – 9 – (9) – – –

Сатуға арналған
активтер – 230.929 53.506 110.305 – – – 394.740

2020 жылғы 31
желтоқсанға – (609.917) (1.260.127) (247.369) (102.537) (1.304.034) (2.415) (3.526.399)

Есептелген тозу – (28.200) (57.691) (24.762) (10.713) – (2.963) (124.329)

Есептен шығару – 829 20.928 13.110 9.667 – 709 45.243

Аударымдар – – – – – – – –

Құнсыздану – (18.404) – – – – – (18.404)
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7. БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Топтың астықты тасымалдаумен айналысатын «Баку 
астық терминалы» жауапкершілігі шектеулі қоғам мен 
«Амирабад грэйн терминал Киш» жауапкершілігі шекте-
улі қоғам компанияларында 50%-дық қатысу үлесі бар. 

2006 жылғы 22 наурызда Топ «PLANET-L» жауапкер-
шілігі шектеулі қоғаммен (Әзірбайжан Республикасы) 
бірлесіп Әзірбайжан Республикасы, Баку қаласында 
тіркелген «Баку астық терминалы» ЖШҚ-ны, бірлескен 
кәсіпорынды құрды. Топтың бірлескен кәсіпорындағы 
үлесін 50% құрайды. «Баку астық терминалы» жау-
апкершілігі шектеулі қоғамның жарғылық капиталы 
Топ пен «PLANET-L» жауапкершілігі шектеулі қоғам 
арасында тең үлестермен бөлінген 1.851.186 мың теңге 
мөлшерінде айқындалды, оны әрбір қатысушы 2021 
жылғы 31 желтоқсандағы және 2020 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша толығымен төледі.

2007 жылғы 22 қазанда Топ «Бехдис Теджерат Аль-
борз» жауапкершілігі шектеулі қоғаммен (Иран Ислам 
Республикасы) бірлесіп Иран Ислам Республикасы, 
Киш аралы, Садаф қаласында тіркелген «Амирабад 
Грейн Терминал Киш» ЖШҚ-ны, бірлескен кәсіпорынды 
құрды. Топтың бірлескен кәсіпорындағы үлесін 50% 

құрайды. «Амирабад грейн терминал Киш» жауапкер-
шілігі шектеулі қоғамның жарғылық капиталы Топ пен 
«Бехдис Теджерат Альборз» жауапкершілігі шектеулі 
қоғам арасында тең үлестермен бөлінген 2.472.506 
мың теңге мөлшерінде айқындалды, оны әрбір қаты-
сушы 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша толығымен төледі.

2021 жылғы 29 қазанда Топ Қазақстан Республика-
сында тіркелген «Marine Logistics Center» ЖШС-тің 
жарғылық капиталына қатысу үлесінің 49%-ын сатып 
алды. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
бірлескен кәсіпорындағы үлестің 51%-ы «Астық Транс» 
АҚ-на тиесілі. Құрылтай құжаттарына сай әрбір қаты-
сушының бір дауысы бар және шешімдер дауыстар-
дың жай көпшілігімен қабылданады. «Marine Logistics 
Center» ЖШС-тің жарғылық капиталын 8.000 мың теңге 
құрайды. Негізгі қызметі көлік-экспедиторлық қызмет-
терді және астық жүктерін ауыстырып тиеу қызмет-
терін көрсету болып табылады.

Топтың бірлескен кәсіпорындарға қатысуы үлестік 
қатысу әдісін пайдалана отырып шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте ескеріледі.

Қаржылық жағдай туралы есеп 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

178.126 мың теңге (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 151.358 мың теңге) мөлшерін-
дегі ақша қаражаты мен оның баламаларын қоса алғанда, қысқа мерзімді 
активтер

4.827.198 3.315.988

Айналымнан тыс активтер 6.141.284 6.023.746

127.758 мың теңге (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 165.456 мың теңге) мөлшерін-
дегі корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, 
қысқа мерзімді міндеттемелер

(3.217.272) (1.394.148)

760.574 мың теңге (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 733.552 мың теңге) мөлшерін-
дегі кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттеме-
лерді қоса алғанда, ұзақ мерзімді міндеттемелер

(760.574) (1.599.882)

«Баку астық терминалы» ЖШҚ
бөлінбеген пайдасын түзету (109.950) (122.500)

Таза активтер 6.880.686 6.223.204

Топтың таза активтердегі үлесі 3.440.343 3.111.602

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Активтер

Негізгі құралдар 763.277 1.458.702

Басқа да айналымнан тыс активтер – 155.782

Тауар-материалдық қорлар 4.423 8.419

Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем 4.709 1.437

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 74 74

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 31.235 30.666

Төленген аванстар 473 674

Ақша қаражаты мен оның баламалары 1.613 104

Сатуға арналған активтер 805.804 1.655.858

Міндеттемелер

Алынған қысқа мерзімді аванстар (11.202) (11.202)

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек (2.988) (19.690)

Төленуге жататын басқа да салықтар (490) (671)

Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер (14.680) (31.563)

Есептен шығарылатын топтың таза активтері 791.124 1.624.295

2020 жылғы 18 тамызда Топ басшылығы Ақсай қ., 
Заводская көш., 1/1б, 1Б, 1Г мекенжайы бойынша 
орналасқан «Хлебная база № 8» «Астық қоймалары» 
ЖШС-тің мүліктік кешенін сатуды шешті. 2020 жылғы 
9 қыркүйекте кешен тәуелсіз бағалаушыны тарта 
отырып бағаланды. Бағалау нәтижелері бойынша 
мүліктік кешеннің әділ құны 980.502 мың теңге бол-
ды. Сату шығындарын шегере отырып кешенді әділ 
құны бойынша қайта бағалау нәтижесінде танылған 
құнсыз данудан болған залал 2020 жылы 247.350 мың 
теңге болды. 2021 жылғы маусымда Топ «Астық қой-
малары» ЖШС «Хлебная база № 8» мүліктік кешенін 
төлем мерзімін ұзартып төлеу талаптарында 1.180.051 
мың теңге сомаға өткізді (10-ескертпе). Активтің 
шығуы нәтижесінде Топ 173.446 мың теңге сомадағы 
залалды басқа да шығыстардың құрамында таныды 
(28-ескертпе). Бастапқы тану кезінде дебиторлық 
берешектің әділ құны жылдық 12% мөлшерлемені 
пайдалана отырып ағындарды дисконттау әдісімен 
айқындалды.

Мемлекеттік комиссияның (бұдан әрі – «Мемкомис-
сия») 2019 жылғы 13 қыркүйектегі шешімімен Топтың 
«Алиби» ГК кепіл мүлкін өткізу тәсілі мақұлданды. 
Мемкомиссияның шешімін орындау шеңберінде Топ 
жарғылық капиталға төлем ретінде 918.141 мың 
теңге сомаға мүлікті беру арқылы «ТамызАгроИн-
вест»  ЖШС-тың жарғылық капиталындағы қатысу 
үлесінің 49%-ын және жарғылық капиталға төлем 
ретінде  301.870 мың теңге сомаға мүлікті беру және 
кейіннен үлесті инвесторға беру арқылы «Саумалкөл 
Агро 2»  ЖШС-тың жарғылық капиталындағы қатысу 
үлесінің 49%-ын сатып алды. 2021 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша «ТамызАгроИнвест» 
ЖШС-тің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 
49%-ы төлем мерзімін ұзартып төлеу талаптарында 
сатылды (10-ескертпе). Активтің шығуы нәтижесін-
де Топ 146.273 мың теңге сомадағы залалды басқа 
да шығыстардың құрамында таныды (28-ескертпе). 
Бастапқы тану кезінде дебиторлық берешектің әділ 
құны жылдық 12% мөлшерлемені пайдалана отырып 
ағындарды дисконттау әдісімен айқындалды.
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2021 және 2020 жылдар үшін төленген аванстардың құнсыздану резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

1 қаңтарға резерв (2.523.492) (2.343.361)

Резервтің азаюы / (құнсыздануға аударымдар) (30-ескертпе) 326.846 (326.845)

Басқа аударымдар – 146.714

31 желтоқсанға резерв (2.196.646) (2.523.492)

9. БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗДАР

2021 және 20 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша берілген қарыздар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Фермерлерге берілген қарыздар 4.906.965 5.087.807

Байланысты тараптарға берілген қарыздар (32-ескертпе) 928.203 866.330

Басқа тараптарға берілген қарыздар 102.237 87.932

5.937.405 6.042.069

КНЗ бағалау резерві (5.686.528) (5.696.090)

250.877 345.979

Жыл ішінде өтелуге жататын қарыздарды шегере отырып 193.393 258.047

Берілген қарыздардың айналымнан тыс бөлігі 57.484 87.932

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
теңгемен және АҚШ долларында білдірілген берілген 
қарыздар берілген қарыздардың жалпы сомасының 
22,9% және 77,1% құрады (2020 жылғы 31 желтоқ-
санға: 25,4 және 74,6%). 

2021 жыл үшін қарыздардың жалпы баланстық құны 
мен күтілетін несиелік зиянның бағалау резервіндегі 
қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2-кезең 3-кезең Жиыны

2021 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн 954.262 5.087.807 6.042.069

Өтелген активтер (9.192) (180.841) (190.033)

3-кезеңге аудару (866.330) 866.330 –

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс 23.497 38.823 62.320

Бағамдық айырмалар – 23.049 23.049

2021 жылғы 31 желтоқсанға 102.237 5.835.168 5.937.405

Келесі кестеде бұл кәсіпорындардың қаржылық есептілігіне негізделген ақпарат көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім 4.855.336 2.753.634

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны (4.115.774) (1.974.206)

Жалпы пайда 739.562 779.428

Жалпы және әкімшілік шығыстар (406.672) (289.906)

Операциялық пайда 332.890 489.522

Қаржылық кіріс 632.712 406.884

Қаржылық шығындар (60.226) (46.248)

Басқа да кірістер 523.350 1.308

Басқа да шығыстар (11.848) (74.464)

Салық салынғанға дейінгі пайда 1.416.878 777.002

Табыс салығы бойынша шығыстар (171.056) (230.170)

Бір жылғы пайда 1.245.822 546.832

Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны 1.245.822 546.832

Топтың бір жылғы пайдасындағы үлесі 622.911 273.416

Төменде бірлескен кәсіпорындарға инвестициялардың қозғалысы көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

1 қаңтарға бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 3.111.602 3.017.998

Қатысу үлесін сатып алу 3.920 –

Бірлескен кәсіпорындардың пайдасындағы үлесі 622.911 273.416

Жарияланған дивидендтер (396.001) (253.160)

Шетелдік бөлімшелер есептілігінің валютасын қайта есептеу 95.556 134.598

«Баку астық терминалы» ЖШҚ бөлінбеген пайдасын түзету 6.275 (61.250)

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 3.444.263 3.111.602

8. ТӨЛЕНГЕН АВАНСТАР
2021 жылғы 31 желтоқсандағы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша төленген аванстар былай-
ша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Астықты жеткізу 9.077.865 3.329.041

Қант жеткізу 959.154 –

Басқасы 6.775 12.733

10.043.794 3.341.774

Құнсыздану резерві (2.196.646) (2.523.492)

Төленген аванстар 7.847.148 818.282
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2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
басқа да дебиторлық берешекке Компания мен «Delta 
Bank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») арасында 2017 жылғы 
26 қазанда цессия шарттарының жасалуы нәтиже-
сінде туындаған талап ету құқықтары жатады, соған 
сәйкес Банк Компанияның пайдасына қарыз алушы-
ларға талап ету құқықтарын берді. Талап ету құқықта-
рын басқаға беру шарасы Компания борышкерлерінің 
астықты сату туралы шарттар бойынша міндетте-
мелерін орындау шеңберінде жүзеге асырылды, сол 
бойынша Банк кепіл беруші ретінде болды. Келісім-
дерге сәйкес берешекті өтеу мерзімі 2018 жылдың 1 
қарашасына дейін белгіленген. 

2021 жылдың 31 желтоқсанына КНЗ резерві есеп-
тен шығарылғанға дейінгі көрсетілген талаптардың 
баланстық құны 1.804.935 мың теңге (2020 жылғы 31 
желтоқсанға: 1.983.567 мың теңге) болды. 2021 жылғы 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ алынған ак-
тивтерге қатысты таныған КНЗ резерві 1.804.935 мың 
теңге (2020 жылдың 31 желтоқсанына: 1.969.775 мың 
теңге) болды.

2016 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысына сәйкес 
«Казинвестбанк» АҚ бағалы қағаздар нарығында 
банктік және өзге де операциялар мен қызметті жү-
зеге асыруға арналған лицензиядан айырылды. 2021 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да 
дебиторлық берешектің құрамында көрсетілген КНЗ 
резерві есептен шығарылғанға дейін Топтың көрсетіл-
ген банктің шотындағы қаражат сомасы 4.937.953 
мың теңге (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 5.058.502 
мың теңге) болды. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Ка-
зинвестбанк» АҚ-ның шоттарындағы қаражатқа қа-
тысты таныған КНЗ резерві 4.937.953 мың теңге (2020 
жылғы 31 желтоқсанға: 5.058.502 мың теңге) болды.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
басқа да дебиторлық берешекке 2016 жылғы мамыр-
да «Жаңа Ақ Дала» ЖШС еншілес ұйымын 2022 жылға 
дейін берешекті өтеу мерзімімен 953.365 мың теңге 
(2020 жылғы 

31 желтоқсанға: 1.094.740 мың теңге) сомаға өткізу 
нәтижесінде туындаған талаптар жатады. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
басқа да дебиторлық берешекке 2021 жылғы мау-
сымда «Астық қоймалары» ЖШС «Хлебная база  
№ 8» мүліктік кешенін 2025 жылға дейін берешекті 
өтеу мерзімімен 

758.468 мың теңге сомада сату нәтижесінде туын-
даған талаптар жатады. 

2021 жылы Топ «ТамызАгроИнвест» ЖШС-тің 
жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 49%-ын 
2027 жылға дейін төлем мерзімін ұзарту талаптарын-
да 948.722 мың теңге сомаға сатуға арналған шарт-
тарды жасады. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тиісті 
дебиторлық берешектің баланстық құны 608.658 мың 
теңге болды. 

2021 және 2020 жылдары сауда және басқа да 
дебиторлық берешектің жалпы баланстық құнының 
қозғалысы былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

1 қаңтарға жалпы баланстық құн 22.731.673 23.938.344

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 5.729.099 4.807.350

Өтелген активтер (2.789.032) (6.162.147)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс (143.029) 254.748

Есептен шығарылған сомалар (720.201) (951)

Басқа аударымдар – (30.666)

Еншілес ұйымның шығуы – (75.005)

31 желтоқсанға 24.808.510 22.731.673

Мың теңгемен 2-кезең 3-кезең Жиыны

2021 жылғы 1 қаңтарға КНЗ (608.283) (5.087.807) (5.696.090)

Өтелген активтер – 180.841 180.841

3-кезеңге аудару 608.283 (608.283) –

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (44.753) (110.680) (155.433)

Бағамдық айырмалар – (15.846) (15.846)

2021 жылғы 31 желтоқсанға (44.753) (5.641.775) (5.686.528)

2020 жыл үшін жалпы баланстық құн мен күтілетін несиелік зиянның бағалау резервіндегі қозғалыс былайша 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2-кезең 3-кезең Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн 843.436 5.184.458 6.027.894

Өтелген активтер (9.193) (96.651) (105.844)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс 41.733 – 41.733

Бағамдық айырмалар 78.286 – 78.286

2020 жылғы 31 желтоқсанға 954.262 5.087.807 6.042.069

Мың теңгемен 2-кезең 3-кезең Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға КНЗ (507.785) (5.184.458) (5.692.243)

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (47.839) – (47.839)

Өтелген активтер – 96.651 96.651

Бағамдық айырмалар (52.659) – (52.659)

2020 жылғы 31 желтоқсанға (608.283) (5.087.807) (5.696.090)

10. САУДА ЖӘНЕ БАСҚА ДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша сауда және басқа да дебиторлық берешек 
былайша білдірілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Сауда дебиторлық берешек 9.695.547 7.811.351

Басқа да дебиторлық берешек 15.112.963 14.920.322

24.808.510 22.731.673

КНЗ бағалау резерві (18.307.721) (17.592.170)

Сауда және басқа да дебиторлық берешектің жиыны 6.500.789 5.139.503

Айналымнан тыс 975.278 605.010

Айналымдағы 5.525.511 4.534.493

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша теңгеде және АҚШ долларында білдірілген сауда және басқа 
дебиторлық берешек тиісінше сауда және басқа да дебиторлық берешектің жалпы сомасының 78% және  22% 
құрады (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 81% және 19%). 
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2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
және қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есептің айналымнан тыс активтерінің құрамында көр-
сетілген инвестициялық бағалы қағаздарға 714.942 
мың теңге (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 750.823 мың 
теңге) баланстық құнымен «Специальная финансовая 
компания DSFK (ДСФК)» ЖШС («СФК DSFK (ДСФК)» 
ЖШС) облигациялары жатады.

2017 жылғы 7 қарашада Қазақстан Республикасы-
ның Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкі (бұдан әрі – «ҚРҰБ»), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ, ҚазАгро, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» 
АҚ (бұдан әрі – Бәйтерек), «Банк «Bank RBK» АҚ мен 
«Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС арасында, Топты 
қоса алғанда, «Банк «Bank RBK» АҚ-ның кредиторлар 

алдындағы міндеттемелерді орындау талаптары көз-
делетін, Үлгі келісім жасалды. 2017 жылғы 26 желтоқ-
санда бұл келісімді орындау шеңберінде Топ бере-
шекті өтеу есебінен «Банк «Bank RBK» АҚ-нан алынған 
қаражатқа Топ «СФК DSFK (ДСФК)» ЖШС-тің облига-
цияларын 15 жыл айналым мерзімімен және жылдық 
0,01% тиянақталған сыйақы мөлшерлемесімен 1 
облигация үшін 1 теңге номиналды құны бойынша 
4.336.815.548 дана көлемінде сатып алды. Бұл бағалы 
қағаздарды Топ бастапқы мойындау кезінде несиелік- 
құнсызданған активтер санатына жатқызылады.

Төменде 2021 және 2020 жылдар үшін амортизация-
ланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздарға қатысты жалпы баланстық құн 
және КНЗ тиісті бағалау резервтері өзгерістерінің 
талдауы көрсетілген:

Мың теңгемен 1-кезең ПСКО Жиыны

2021 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн – 637.701 637.701

Өтелген активтер – (157.617) (157.617)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс – 121.736 121.736

2021 жылғы 31 желтоқсанға – 601.820 601.820

Мың теңгемен 1-кезең ПСКО Жиыны

2021 жылғы 1 қаңтарға КНЗ – 113.122 113.122

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері – – –

2021 жылғы 31 желтоқсанға – 113.122 113.122

Мың теңгемен 1-кезең ПСКО Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн 7.334.676 726.405 8.061.081

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 13.658.000 – 13.658.000

Өтелген активтер (20.977.828) (196.773) (21.174.601)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс (14.848) 108.069 93.221

2020 жылғы 31 желтоқсанға – 637.701 637.701

Мың теңгемен 1-кезең ПСКО Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға КНЗ – 81.367 81.367

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері 
(аудит жүргізілмеген) – 31.755 31.755

2020 жылғы 31 желтоқсанға – 113.122 113.122

2021 және 2020 жылдар үшін сауда және басқа да дебиторлық берешек бойынша күтілетін несиелік зиянның баға-
лау резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл 

1 қаңтарға КНЗ (17.592.170) (17.177.055)

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер – (326.587)

Өтелген активтер 427.593 195.400

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (1.863.345) (204.403)

Есептен шығарылған сомалар 720.201 951

Басқа аударымдар – (146.715)

Еншілес ұйымның шығуы – 66.239

31 желтоқсанға (18.307.721) (17.592.170)

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ-
тың 6 контрагенті болды (2020 жылғы 31 желтоқсанға:  
5 контрагент), солардың үлесіне сауда дебиторлық 
берешектің жалпы сомасының 84% келді (2020 жылғы  
31 желтоқсанға: 72%). 

Топ сауда дебиторлық берешектің құнсыздануын 
бағалауға жеңілдетілген тәсілді қолданады, ол несиелік 
тәуекелдің өзгеруін қадағалауды қажет етпейді және 
Топқа активтің бастапқы мойындалған күнінен бастап 
әрбір есепті күнге оның бүкіл өмір бойына күтілетін 
несиелік зиянның бағалау резервін мойындауға мүм-
кіндік береді.

11. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздар

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-ның облигациялары 12.081.521 –

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның облигациялары 9.063.017 –

«Fincraft Group» ЖШС-тің облигациялары 8.551.682 –

«Tengizchevroil finance Company International LTD» АҚ облигациялары 2.100.535 –

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары 2.141.151 –

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздар 33.937.906 –

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздар

«СФК DSFK (ДСФК)» ЖШС-тің облигациялары 601.820 637.701

КНЗ резерві 113.122 113.122

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздар 714.942 750.823
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Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға КНЗ (208) (3.419.462) (3.419.670)

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (96) 356.575 356.479

2020 жылғы 31 желтоқсанға (304) (3.062.887) (3.063.191)

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
1-кезеңге жатқызылған қаржы ұйымдарындағы 
қаражат төрт ұйымда орналастырылған қаражатпен 
білдірілген (2020 жылғы 31 желтоқсанға төрт ұйымда), 
олардың үлесіне қаржы ұйымдарындағы барлық қа-
ражаттың 99,7% келеді (2020 жылғы 31 желтоқсанға: 
қаржы ұйымдарындағы барлық қаражаттың 100%). 

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша 3-кезеңге жатқызылған қаржы 
ұйым дарындағы қаражат банк қызметін жүзеге 
асыруға арналған лицензиясы қайтарылып алынған 
қаржы ұйымдарында орналастырылған қаражатпен 
білдірілген.

14. АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша ақша қаражаты мен оның баламалары былай-
ша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан 

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Банктердің ағымдағы шоттарындағы теңгемен ақша қаражаты 695.756 52.371

Банктердің АҚШ долларындағы ағымдағы шоттарындағы ақша қаражаты 49.993 320.319

Банктердің ағымдағы шоттарындағы басқа валюталардағы ақша қаражаты 383 1.848

Келісімшарттық өтеу мерзімі 3 айдан кем болатын теңгемен депозиттер 1.630.340 4.530.389

Келісімшарттық өтеу мерзімі 3 айдан кем болатын «кері репо» шарттары – 4.649.911

2.376.472 9.554.838

КНЗ бағалау резерві (30) (298)

Ақша қаражаты мен оның баламалары 2.376.442 9.554.540

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанына КНЗ бағалау резервінің қозғалысы былайша берілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

(298) (29)

1 қаңтарға резерв 268 (269)

КНЗ-дағы өзгерістер (29-ескертпе) (30) (298)

31 желтоқсанға резерв

Ақша қаражаты мен оның баламаларының барлық 
қалдықтары КНЗ резервін бағалау мақсатында 1-ке-
зеңге жатқызылған.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ 
қаржы ұйымдарымен «кері репо» шарттарын жаса-
ды. Жалпы әділ құны 4.664.910 мың теңге болатын 
«Кселл» АҚ-ның жай акциялары шарттың мәні болып 
табылады. 

Ақша қаражаты мен оның 
баламаларының құнсыздануы

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ-
тың төрт ұйымда (2020 жылғы 31 желтоқсанға жеті 
ұйымда) шоттары бар, әрі солардың үлесіне барлық 
ақша қаражаты мен оның баламаларының 99% -ы 
келеді (2020 жылғы 31 желтоқсанға: барлық ақша 
қаражаты мен оның баламаларының 99%). 

12. БАСҚА ДА АЙНАЛЫМНАН ТЫС АКТИВТЕР

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да айналымнан тыс активтер негізінен 476.139 мың теңге 
(2020 жылғы 31 желтоқсанға: 295.298 теңге) сомадағы инвестициялық жылжымайтын мүлікпен білдірілген. 

13. ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ ҚАРАЖАТ

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы шоғыр-
ландырылған есептің айналымдағы активтер 

құрамында көрсетілген қаржы ұйымдарындағы қара-
жат былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан 

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Банктерде теңгемен қысқа мерзімді салымдар 6.978.025 2.526.255

Банктерде АҚШ долларындағы қысқа мерзімді салымдар 3.530.159 3.062.877

Аккредитив 20.980 –

10.529.164 5.589.132

КНЗ бағалау резерві (2.661.083) (3.063.191)

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 7.868.081 2.525.941

Қаржы ұйымдарындағы айналымдағы қаражат 3 (үш) 
айдан артық шарттық өтеу мерзімімен қазақстандық 
коммерциялық банктердегі депозиттермен білдіріл-
ген. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қаржы ұйымдарындағы қаражат бойынша пайыздық 
мөлшерлемелер жылдық 8,00%-9,00% (2020 жылғы 

31 желтоқсанға: жылдық 8,35%-8,50%) болды.

Қаржы ұйымдарындағы айналымдағы қаражат 
бойынша жалпы баланстық құн мен 2021 және 2020 
жылдар үшін күтілетін несиелік зиянның тиісті бағалау 
резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны

2021 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн 2.526.245 3.062.887 5.589.132

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 41.173.046 – 41.173.046

Өтелген активтер (35.849.297) (402.539) (36.251.836)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс 18.822 – 18.822

2021 жылғы 31 желтоқсанға 7.868.816 2.660.348 10.529.164

Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны

2021 жылғы 1 қаңтарға КНЗ (304) (3.062.887) (3.063.191)

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (932) – (932)

Өтелген активтер 501 402.539 403.040

2021 жылғы 31 желтоқсанға (735) (2.660.348) (2.661.083)

Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн 1.238.504 3.493.489 4.731.993

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 5.286.003 – 5.286.003

Өтелген активтер (3.952.799) (430.602) (4.383.401)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс 23.801 – 23.801

Басқасы (69.264) – (69.264)

2020 жылғы 31 желтоқсанға 2.526.245 3.062.887 5.589.132
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17. ӨТЕЛУГЕ ЖАТАТЫН ҚҚС ЖӘНЕ БАСҚА ДА САЛЫҚТАР БОЙЫНША АЛДЫН АЛА 
ТӨЛЕМ

2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚҚС пен өтелуге жататын басқа да салықтар 
былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Қосылған құн салығы 9.775.808 6.202.495

Өтелуге жататын басқа да салықтар 6.090 8.228

Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем 9.781.898 6.210.723

18. КАПИТАЛ
2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның жарияланған және акционер 
толығымен төлеген жай акцияларының жалпы саны 105.809.548 дана болды.

Жай акцияны 
орналастыру 
бағасы, теңгемен

Саны
Жарғылық 
капитал, мың 
теңгемен

2020 жылғы 1 қаңтарға – 81.259.548 81.259.548

Акцияларды шығару 1.000 24.550.000 24.550.000

2020 жылғы 31 желтоқсанға – 105.809.548 105.809.548

2021 жылғы 1 қаңтарға – 105.809.548 105.809.548

Акцияларды шығару – – –

2021 жылғы 31 желтоқсанға – 105.809.548 105.809.548

2020 жыл үшін жарияланған жарғылық капитал акция үшін 1000 теңге орналастыру құнымен акционер төлеген 
24.550.000 жай акцияны шығару арқылы 24.550.000 мың теңгеге ұлғайтылды.

Дивидендтер

Жалғыз акционердің 2021 жылғы 30 сәуірдегі шешімі-
не сәйкес Топ 2020 жыл үшін 848.989 мың теңге неме-
се бір жай акция үшін 8,02 теңге мөлшерінде диви-
дендтерді жария етті. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша жарияланған дивидендтер төленді. 
2020 жылы Топ 2019 жыл үшін 69.052 мың теңге неме-
се бір жай акцияға  0,85 теңге сомасында дивидендтер 
жариялап, төледі.

Есептілік валютасын қайта есептеу 
резерві
Резерв шетелдік бөлімшелер есептіліктерінің 
валютасын қайта есептеу кезінде туындайтын 
теңгемен бағамдық айырмаларды көрсету үшін 
пайдаланылады.

Акционермен операциялар

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 
13 мамырдағы № 1050-2 тапсырмасына сәйкес 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
2016 жылғы 3 мамырдағы № 11-8/907//1050 хатына 
Компанияның 

500,0 мың тонна көлемінде астықтың ең аз қорын 
қалыптастыруы мақұлданды.

Аталған тапсырма Компанияның жарғылық капита-
лын бұрын астықтың мемлекеттік ресурстарында 
болған астық қорларының есебінен кейіннен ұлғайта 
отырып ҚазАгро акцияларын төлеу есебінен орындал-
ды. Осыған орай мемлекеттік астық ресурстары 2017 
жылғы маусымда ҚазАгро акцияларының төлеміне 
берілді, ол, өз кезегінде, астықты Компания акция-
ларының төлеміне берді. Компания бұл қорларды 

15. ТАУАРЛЫҚ НЕСИЕЛЕР

Топ қарыз алушыларға 12 (он екі) айдан артық емес 
өтеу мерзімімен заттай нысанда (астықпен) несиелер 
береді. Шарттардың талаптарына сай, тауарлық несие-
лерді қарыз алушылар заттай (астықпен) қайтаруы 
тиіс, бұл ретте тауарлық несиені пайдаланғаны үшін 
сыйақы ақшалай төленеді.

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша тауарлық несиелер былайша 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Тауарлық несиелер 1.335.937 1.870.757

Құнсыздану резерві (944.919) (1.385.189)

Тауарлық несиелер 391.018 485.568

2021 және 2020 жылдар үшін тауарлық несиелердің құнсыздану резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

1 қаңтарға резерв (1.385.189) (1.799.882)

Резервті азайту (30-ескертпе) 440.270 414.693

31 желтоқсанға резерв (944.919) (1.385.189)

Астықтың бір тоннасы үшін айына 500 теңге есебінен 
есептелген 2021 жылғы тауарлық несиелер бойынша 
сыйақы 83.057 мың теңге (2020 жылы: 319.495 мың 
теңге) болды (26-ескертпе).

2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша тауарлық несиелер үш және бес 
контрагентке қойылған талаптарды білдіреді.

16. ТАУАР-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР

2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тауар-материалдық қорлар былайша 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Астық қорлары 34.315.516 26.766.345

Май және астық-бұршақты дақылдардың қорлары 3.623.402 1.017.239

Қант қорлары 881.522 –

Ұн қорлары 750.028 –

Жүгері қорлары 525.000 –

Көбек қорлары 253.201 –

Қарақұмық қорлары 222.321 54.375

Басқа да қорлар 549.628 427.159

Тауар-материалдық қорлар 41.120.618 28.265.118
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Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мем-
лекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 

2021 жылғы 15 наурыздағы № 172 бұйрығының не-
гізінде «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-на 
(бұдан әрі – «Бәйтерек») қосу арқылы ҚазАгро қайта 
ұйымдастырылды. ҚазАгро-ның барлық мүліктік 
құқықтары мен міндеттері толық көлемде Бәйтерекке 
өтті.

ҚазАгро-дан қарыздар астықты және басқа да қор-
ларды сатып алу үшін тартылды. Бастапқы тану күніне 
қарыздардың әділ құны жылдық 10,72% дисконттау 

мөлшерлемесін пайдалана отырып айқындалды. 
Бастапқы тану кезінде қарыздардың әділ және номи-
налды құны арасындағы айырма Топ капиталының 
құрамында көрсетілді. 2021 жылы Топ 945.148 мың 
теңге (2020 жылы: 570.729 мың теңге) сомасында 
көрсетілген қарыздар бойынша сыйақы шығыста-
рын қаржылық шығындар құрамында мойындады 
(26-ескертпе).

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 
банктерден алынған қарыздар бойынша пайыздық 
шығыстар 3.147.365 мың теңге (2020 жыл үшін: 
271.711 мың теңге) болды (26-ескертпе).

20. ШЫҒАРЫЛҒАН БОРЫШТЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

31 желтоқсандағы жағдай бойынша борыштық бағалы қағаздар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Өтеу күні
Жылдық 
сыйақы 
мөлшерлемесі

2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Шығарылған облигациялар 2026 жылғы 
наурыз 8,99% 14.390.328 –

14.390.328 –

Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздардың ағымдағы бөлігін шегере 
отырып

(334.257) –

Шығарылған борыштық бағалы қағаз-
дардың ұзақ мерзімді бөлігі 14.056.071 –

2021 жылғы 30 наурызда Компания «Московская Биржа ММВБ-РТС» ЖАҚ-та жалпы номиналды құны 2.450.000 
мың рубль болатын құжаттандырылмаған купондық айырбасталмайтын облигацияларды орналастырды. 

21. САУДА ЖӘНЕ БАСҚА ДА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда және басқа да кредиторлық берешек 
былайша білдірілген:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Көлік қызметтері үшін кредиторлық берешек 403.130 124.806

Астықты қабылдау және сақтау қызметтері үшін кредиторлық берешек 297.153 412.960

Астықты жеткізгені үшін кредиторлық берешек 286.353 66.658

Тендерге қатысудың кепілдікпен қамсыздандыру бойынша берешек 93.029 129.628

Басқа да кредиторлық берешек 229.484 258.870

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 1.309.149 992.922

бақылап, астықты басқарудан барлық пайданы алады 
және тиісінше, астықтың азаймайтын қорларын 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
актив ретінде мойындайды деп есептейді.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 500 
мың тонна азаймайтын астық қорларының баланстық 
құны 40.682.328 мың теңгені (2020 жылғы 31 желтоқ-
санға: 33.388.369 мың теңге) құрады.

Бір акцияның баланстық құны

Қазақстандық қор биржасының талаптарына сәйкес 
Топ бір жай акцияның баланстық құнын ашып көрсе-
туге міндетті. Есепті күнгі жағдай бойынша Қазақстан 
қор биржасының листинг қағидаларында көрсетілген 
әдістемеге сәйкес есептелген Топтың бір жай акция-
сының баланстық құны былайша болды:

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Көрсеткіштер

Активтер − барлығы 159.715.519 97.838.759

Минусы: материалдық емес активтер (38.019) (44.426)

Минусы: гудвил (41.300) (41.300)

Минусы: міндеттемелер – барлығы (81.833.754) (22.658.805)

Таза активтер 77.802.446 75.094.228

Акциялар саны, дана 105.809.548 105.809.548

Бір жай акцияның теңгемен баланстық құны 735,31 709,71

19. АЛЫНҒАН ҚАРЫЗДАР
2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған қарыздар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Валюта Өтеу мерзімі

Номиналды 
жылдық 
сыйақы 
мөлшерлемесі

2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

«Ситибанк» КБ АҚ Ресей рублі 2022 жылғы 
сәуір-қыркүйек 8,58%-8,90% 23.202.544 –

Еуразиялық даму банкі Ресей рублі 2022 жылғы 
шілде-қазан 8,20% 19.326.212 –

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ресей рублі 2022 жылғы мамыр 8,00% 7.531.004 –

«Альфа Банк» ЕБ АҚ Теңге 2022 жылғы желтоқсан 11% 7.002.139 –

«Сбербанк России» АҚ ЕБ Ресей рублі 2022 жылғы маусым 8,00% 6.590.331 –

«Банк Центр Кредит» АҚ АҚШ 
доллары

2022 жылғы 
маусым-желтоқсан 2,10–7,26% 1.166.411 –

«СитиБанк» КБ АҚ Ресей рублі 2021 жылғы мамыр 7,38% – 7.365.734

«Сбербанк России» АҚ ЕБ Ресей рублі 2021 жылғы наурыз 7,00% – 6.426.697

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдинг» АҚ / ҚазАгро Теңге 2022 жылғы ақпан 0,28% – 7.397.007

(64.818.641) (21.189.438)

Алынған қарыздардың қысқа 
мерзімді бөлігін шегере 
отырып 

(64.818.641) (13.811.992)

Ұзақ мерзімді берешек – 7.377.446
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23. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМ МЕН КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

2021 және 2020 жылдар үшін өткізілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Өткізілген астықтың өзіндік құн (39.135.172) (11.384.300)

Өткізілген қанттың өзіндік құны (2.482.143) –

Өткізілген ұнның өзіндік құны (1.312.766) –

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны (1.395.628) (1.491.068)

Өткізілген кебектің өзіндік құны (281.995) –

Өткізілген май дақылдарының өзіндік құны (81.948) (87.453)

Өткізілген көкөніс өнімдерінің өзіндік құны (65.325) (295.061)

Өткізілген қарақұмықтық өзіндік құны (54.375) –

Өткізілген сояның өзіндік құны – (23.581)

(44.809.352) (13.281.463)

24. САТУ ШЫҒЫСТАРЫ
2021 және 2020 жылдардағы өткізу бойынша шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Көлік-экспедиторлық қызметтер (3.843.502) (791.828)

Астықты сақтау шығыстары (1.103.744) (1.490.811)

Жалақы (376.847) (364.925)

Астықты сертификаттау және талдау шығыстары (76.312) (58.812)

Материалдар (52.226) (268.241)

Салықтар (39.553) (33.130)

Қапшықтарға салу шығыстары (17.869) (269.977)

Басқалары (86.571) (162.276)

(5.596.624) (3.440.000)

2021 жылы астықты сақтау шығыстары 1.004.647 мың теңге сомада алынған мемлекеттік субсидияларды ескере 
отырып көрсетілген. Алынған мемлекеттік субсидиялар ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырланды-
рылған есептің операциялық қызметінен түскен басқа да түсімдердің құрамында көрсетілген. 

25. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР

2021 жыл және 2020 жыл үшін жалпы және әкімшілік шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Жалақы (840.034) (795.971)

Делдалдардың қызметтері (154.586) (117.351)

Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар (125.098) (148.927)

Тозу және амортизация (89.349) (94.447)

Кеңес беру және кәсіптік қызметтер (59.879) (60.747)

Жалдау (42.523) (42.210)

22. САТЫП АЛУШЫЛАРМЕН ЖАСАЛҒАН ШАРТТАР БОЙЫНША ТҮСІМ

2021 және 2020 жылдарда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім былайша көрсетілген:

Тауарлар мен қызметтердің түрі
Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Астықты өткізуден түскен түсім 52.582.627 15.900.364

Қантты өткізуден түскен түсім 2.509.809 –

Ұнды өткізуден түскен түсім 2.481.391 –

Қызметтерді көрсетуден түскен түсім 1.325.580 1.888.832

Кебекті сатудан түскен түсім 340.457 –

Май дақылдарын өткізуден түскен түсім 95.289 87.574

Қарақұмықты сатудан түскен түсім 61.607 –

Көкөніс/жеміс өнімдерін өткізуден түскен түсім 6.565 128.899

Сояны өткізуден түскен түсім – 2.483

59.403.325 18.008.152

2021 жылы үш контрагенттің үлесіне астықты экспортқа өткізу түсімінің 85% келді (2020 жылы: бір контрагенттің 
үлесіне астықты экспортқа өткізу түсімінің 90% келді). 

Географиялық өңірлер
Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Қазақстан Республикасы 36.009.401 12.193.266

Иран Ислам Республикасы 10.820.377 –

Түркменстан Республикасы 5.434.347 –

Әзірбайжан Республикасы 3.538.409 778.683

Ауғанстан Республикасы 2.481.391 –

Қытай Халық Республикасы 1.119.400 4.533.498

Өзбекстан Республикасы – 502.705

59.403.325 18.008.152

Түсімді мойындау мерзімдері
Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Тауарлар мен қызметтер белгілі бір уақыт сәтінде беріледі 58.823.849 17.675.166

Қызметтер уақыт кезеңінің ішінде көрсетіледі 579.476 332.986

59.403.325 18.008.152
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27. БАСҚА ДА КІРІСТЕР

2020 жыл және 2021 жыл үшін басқа да кірістер былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Жеткізу келісімшарттары бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдар 432.430 118.170

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар 
құнының өзгеруінен түскен кірістер 55.449 –

Жалға беруден түскен кірістер 43.331 39.938

Жіберіп алған пайданы өтеуден түскен кіріс – 191.964

Шығыстарды өтеуден түскен кірістер 21.882 17.447

Мемлекеттік алымды қайтару 17.727 –

Басқасы 53.281 162.247

624.100 529.766

28. БАСҚА ДА ШЫҒЫСТАР
2020 жыл және 2021 жыл үшін басқа да шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Активтердің есептен шығарылуынан болған таза залал (258.299) (18.869)

Мемлекеттік алым (37.999) –

Басқа да шығыстар (110.974) (86.782)

(407.272) (105.651)

Активтердің есептен шығарылуынан болған таза залал көбінесе сатуға арналған активтерді өткізуден болған 
залалмен білдірілген.

29. НЕСИЕЛІК ЗИЯН БОЙЫНША (ШЫҒЫСТАР)/КІРІСТЕР

2021 және 2020 жылдардағы несиелік зиян бойынша (шығыстар)/кірістер былайша көрсетілген: 

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Сауда және басқа да дебиторлық берешек (10-ескертпе) (1.435.752) (335.590)

Қаржы ұйымдарындағы қаражат (13-ескертпе) 402.108 356.479

Берілген қарыздар 25.408 48.812

Көктемгі-жазғы қаржыландыру 2.118 876

Ақша қаражаты мен оның баламалары (14-ескертпе) 268 (269)

Инвестициялық бағалы қағаздар (11-ескертпе) – 31.755

(1.005.850) 102.063

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Сақтандыру шығыстары (41.664) (30.597)

Жөндеу және қызмет көрсету (40.447) (29.201)

Күзет шығыстары (33.506) (17.870)

Материалдар (32.062) (31.373)

Коммуналдық қызметтер бойынша шығыстар (26.369) (24.946)

Іссапар шығыстары (23.628) (11.575)

Банктік қызметтер (19.596) (11.435)

Байланыс шығыстары (10.704) (10.360)

Сот шығасылары (3.847) (5.199)

Басқасы (49.552) (37.961)

(1.592.844) (1.470.170)

26. ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІС / ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
2020 жыл және 2021 жыл үшін қаржылық кіріс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Қаржы ұйымдарындағы қаражат бойынша пайыздар күйіндегі кірістер 1.496.801 432.580

Бағалы қағаздар бойынша пайыздар түріндегі кірістер 1.005.676 414.180

«Кері репо» шарттары бойынша кірістер 731.657 248.497

Дебиторлық берешек бойынша пайыздар күйіндегі кірістер 202.802 256.694

Берілген қарыздар бойынша пайыздар түріндегі кірістер 38.823 39.301

Тауарлық несиелер бойынша пайыздар түріндегі кірістер (15-ескертпе) 83.057 319.495

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-нан /ҚазАгро-дан қарыз талапта-
рын түрлендіру нәтижесіндегі кіріс – 863.586

Басқалары 12.734 1.468

3.571.550 2.575.801

2020 жыл және 2021 жыл үшін қаржылық шығындар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Кредиттік ұйымдардан алынған қарыздар бойынша пайыздық шығыстар 
(19-ескертпе) (3.147.365) (271.711)

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша пайыздық шығыстар (983.136) –

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-нан / ҚазАгро-дан алынған қа-
рыздар бойынша пайыздық шығыстар (19, 32-ескертпе) (945.148) (570.729)

Басқасы (116.876) (49.516)

(5.192.525) (891.956)
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Мың теңгемен
2020 жылғы 
31 желтоқсан

Пайданың немесе 
зиянның құрамын-
да уақыт айырма-
ларының пайда 
болуы және азаюы

2021 жылғы 
31 желтоқсан

Кейінге қалдырылған салық активтері 39.445 (39.445) –

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-нан / Қаз-
Агро-дан алынған қарыздар (184.511) 184.511 –

Негізгі құралдар (211.160) (234) (211.394)

Басқасы – (11.091) (11.091)

Минусы: кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін 
шегере отырып кейінге қалдырылған салық активтері 222.578 (142.948) 79.630

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері (173.093) 30.238 (142.855)

Кейінге қалдырылған таза салық активтері (133.648) (9.207) (142.855)

Оның ішінде:

Кейінге қалдырылған таза салық активтері 39.445 (39.445) –

Кейінге қалдырылған таза салық міндеттемелері (173.093) 30.238 (142.855)

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі таныл-
маған еншілес ұйымдар мен бірлескен кәсіпорын-
дарға инвес тициялармен байланысты «сыртқы» 
уақыт айыр малары 473.463 мың теңгені (2020 жыл: 
422.246 мың теңгені) құрайды. Топтың жақын арада 

бұл еншілес ұйымдар мен бірлескен кәсіпорындарды 
сатуға ниеті жоқ. Еншілес ұйымдар мен бірлескен 
кәсіпорындардың 2021 жыл үшін, сол сияқты 2020 
жыл үшін дивидендтерді төлеуі пайда салығына қаты-
сты салдарға әкеп соқтырмайды.

Мың теңгемен 2019 жылғы 
31 желтоқсан

Пайданың немесе 
зиянның 
құрамында уақыт 
айырмаларының 
пайда болуы және 
азаюы

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Кейінге қалдырылған салық активтері

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 376.510 (130.618) 245.892

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша 
міндеттемелер 28.289 (13.130) 15.159

Басқасы 574 398 972

Минусы: кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін 
шегере отырып кейінге қалдырылған салық активтері (177.028) (45.550) (222.578)

Кейінге қалдырылған салық активтері 228.345 (188.900) 39.445

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

ҚазАгро-дан қарыздар (121.291) (63.220) (184.511)

Негізгі құралдар (264.438) 53.278 (211.160)

Басқасы 76 (76) –

Минусы: кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін 
шегере отырып кейінге қалдырылған салық активтері 177.028 45.550 222.578

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері (208.625) 35.532 (173.093)

Кейінге қалдырылған таза салық активтері 19.720 (153.368) (133.648)

30. РЕЗЕРВТЕРДІ ҚҰРУДАН ЖӘНЕ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН БОЛҒАН БАСҚА ДА 
(ШЫҒЫСТАР)/ КІРІСТЕР

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Төленген аванстар (8-ескертпе) 326.846 (326.845)

Тауарлық несиелер (15-ескертпе) 440.270 414.693

Негізгі құралдар (5-ескертпе) (18.404) –

748.712 87.848

31. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ
Топ кірістеріне 20% мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынуы тиіс. Шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктегі корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарға мыналар кіреді:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар (1.042.731) (198.629)

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар (9.207) (153.368)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар (1.051.938) (351.997)

Бұл шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарды 
салыстыру және 2021 әрі 2020 жылдар үшін 20% мөлшерінде ресми мөлшерлемеге көбейтілген салық салынғанға 
дейін пайда төменде көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Салық салынғанға дейінгі пайда 4.507.182 1.564.839

20% салықтың ресми мөлшерлемесі бойынша есептелген корпоративтік 
табыс салығы (901.436) (312.968)

Есепке жатқызылмайтын құнсызданудан болған залал (212.562) (54.851)

Бағалы қағаздар бойынша салық салынбайтын кірістер 53.471 60.747

Басқа да тұрақты айырмалар 8.589 (44.925)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар (1.051.938) (351.997)

2021 жылдың 31 желтоқсанына есепті күнге 
қолданылған ресми салық мөлшерлемелерін ак-
тивтер мен міндеттемелер базаларының және 

шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетіл-
ген сомалардың арасындағы уақытша айырмаларға 
келесі позициялар жатады:

Мың теңгемен
2020 жылғы 
31 желтоқсан

Пайданың немесе 
зиянның құрамын-
да уақыт айырма-
ларының пайда 
болуы және азаюы

2021 жылғы 
31 желтоқсан

Кейінге қалдырылған салық активтері

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 245.892 (245.892) –

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша 
міндеттемелер 15.159 (5.775) 9.384

Алынған қарыздар – 69.274 69.274

Басқасы 972 – 972

Минусы: кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін 
шегере отырып кейінге қалдырылған салық активтері (222.578) 142.948 (79.630)
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2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның бірлескен бақылауындағы 
кәсіпорынға берілген қарыздар бойынша берешек былайша көрсетілген:

Берілген қарыздар

В тысячах тенге 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

«Баку астық терминалы» ЖШҚ 928.203 866.330

КНЗ бағалау резерві (734.810) (608.283)

КНЗ бағалау резервін шегере отырып «Баку астық терминалы»  ЖШҚ 193.393 258.047

«Баку астық терминалы» ЖШҚ-ға берілген қарыздардың 2021 жылы өтеу мерзімі және жылдық 0% пайыздық 
мөлшерлемесі бар.

2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бірлескен кәсіпорыннан сауда дебиторлық 
берешек былайша көрсетілген:

Сауда дебиторлық берешек

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

«Баку астық терминалы»  ЖШҚ 415.387 306.024

415.387 306.024

2021 жыл және 2020 жыл үшін байланысты тараптарға сату былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

«Баку астық терминалы» ЖШҚ 1.325.676 1.002.744

1.325.676 1.002.744

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ 
пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша баға-
ланатын бағалы қағаздар ретінде жіктелген 2.141.151 
мың теңге сомаға Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын, 12.081.521 
мың теңге сомаға «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдинг» АҚ-ның бағалы қағаздарын және 9.063.017 
мың теңге сомаға «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат 
қоры» АҚ-ның бағалы қағаздарын сатып алды. 2021 
жыл үшін мемлекетпен байланысты ұйымдардың 
бағалы қағаздары бойынша Топ таныған пайыздық 
кіріс 318.155 мың теңге (2020 жыл үшін: 305.696 мың 
теңге) болды.

Топтың негізгі басқарушы 
персоналының сыйақысы 
Топтың негізгі басқарушы персоналына 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар 
кеңесінің 4 адамнан және Компания Басқармасының 
5 адамнан тұратын мүшелері кіреді (2020 жылғы 31 
желтоқсан: тиісінше 4 және 3 адам).

Топтың 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған тоғыз 
айлық кезең үшін негізгі басқарушы персоналының 
сыйақысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне 6.025 
мың теңгені және Басқарма мүшелеріне 91.176 мың 
теңгені (2020 жыл үшін: Директорлар кеңесінің мүше-
леріне 5.530 мың теңге және Басқарма мүшелеріне 
51.806 мың теңге) құрайды және оған жалақы мен 
тиісті салықтар қосылады.

Мың теңгемен 2019 жылғы 
31 желтоқсан

Пайданың немесе 
зиянның 
құрамында уақыт 
айырмаларының 
пайда болуы және 
азаюы

2020 жылғы 
31 желтоқсан

 

Оның ішінде:

Кейінге қалдырылған таза салық активтері 228.345 (188.900) 39.445

Кейінге қалдырылған таза салық міндеттемелері (208.625) 35.532 (173.093)

32. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

«Байланысты тараптар туралы ақпаратты ашу» 24 ХҚЕС-
ке (IAS) сәйкес, тараптардың бірінің екіншінің қаржылық 
және операциялық шешімдеріне елеулі әсер ету немесе 
бақылау мүмкіндігі бар тараптар байланысты деп са-
налады. Тараптардың байланыстылығы туралы мәсе-
лені шешу кезінде олардың заңды нысаны ғана емес, 
тараптардың өзара қарым-қатынастарының мазмұны 
да ескеріледі.

Байланысты тараптар байланысты емес тараптар ара-
сында жүргізілмейтін мәмілелер жасауы мүмкін. Мұндай 
мәмілелердің бағалары мен талаптары байланыспаған 
тараптардың арасындағы мәмілелердің бағалары мен 
талаптарынан ерекшеленуі мүмкін.

Топты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің 
жанындағы Мемлекеттік мүлік комитеті арқылы әрекет 
ететін Қазақстан Республикасының Үкіметі бақылап 
отырады.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік агенттіктер мен 
басқа да ұйымдар арқылы тікелей немесе жанама түрде 
кәсіпорындардың едәуір санына айтарлықтай ықпал 
етеді. Топ қарыздарды тарту және ақша қаражатын 
орналастыру сияқты, мұндай кәсіпорындармен мәміле-
лерді жасайды.

Байланысты тараптармен 
операциялардың шарттары
Байланысты тараптармен операциялар тараптар ара-
сында келісілген және нарықтық тарифтерді міндетті 
түрде пайдалануды көздемейтін шарттарда жасалды. 
Жыл соңына өтелмеген қалдықтардың қамтамасыз 
етілуі жоқ және есеп айырысулар ақшалай жасалады.

2021 жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ / 
ҚазАгро алдындағы қарыздар бойынша міндеттемелер былайша көрсетілген:

Қарыздар бойынша міндеттемелер

Мың теңгемен 2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ / ҚазАгро – 7.397.007

– 7.397.007

2021 және 2020 жылдарда «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-мен / ҚазАгро-мен операциялар былайша 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2021 жыл 2020 жыл

Қаржылық шығындар 945.148 570.729

945.148 570.729



«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ жылдық есебі  I 2021

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық 
есебі 

Қаржылық жағдай туралы шоғы-
рландырылған есеп 

Жиынтық кіріс туралы шоғырлан-
дырылған есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есеп 

Капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есеп 

Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке ескертпелер

 

ҚОСЫМШАЛАРАЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ 
ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ 
ТУРАЛЫ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

 

қалдықтары үнемі қадағаланып отырады. Тәуекелдің 
ең аз мөлшері активтердің баланстық құнына тең.

Сыртқы рейтингісі бар қаржы құралдары

Топтың бағалы қағаздар портфелінде мемлекеттік 
бағалы қағаздар, сол сияқты корпоративтік қағаздар 
да болуы мүмкін. Халықаралық рейтинг агенттік-
терінің (Fitch Ratings, Moody’s InvestorsService, S&P 
GlobalRatings) интернет-ресурстарында көрсетілген 
сыртқы рейтингісі бар мемлекеттік бағалы қағаз-
дар үшін Топ Moody’s Investors Service кестесіне сай 
(егеменді рейтингтер) дефолт ықтималдылығының 
көрсеткіштерін пайдаланады. Халықаралық рейтинг 
агенттіктерімен білдірілген сыртқы рейтингісі бар 
корпоративтік бағалы қағаздар үшін Топ Moody’s 
Investors Service кестесіне сай (корпоративтік рей-
тингтер) дефолт ықтималдылығының көрсеткіштерін 
пайдаланады.

Халықаралық рейтинг агенттіктерімен немесе басқа 
да қолжетімді дереккөздерімен білдірілген сыртқы 
рейтингісі бар контрагенттердің берешегі үшін Moody’s 
Investors Service кестесіне сай (корпоративтік рей-
тингтер) дефолт ықтималдылығының бағалауы 
пайдаланылады.

Сыртқы рейтингісі жоқ қаржы құралдары

Бағалы қағаздар

Топ сыртқы рейтингісі жоқ облигациялармен мәміле-
лерді жүзеге асырмайды, дегенмен бағалы қағаздар 
портфелі сатып алу сәтіне белгілі бір рейтингісі бар 
және кейіннен дефолт мәртебесі берілуі мүмкін не бол-
маса бағалау кезеңінде рейтингтердің берілуі тоқтаған 
облигацияларды қамтуы мүмкін.

Егер эмитенттердің облигацияларын бағалау сәтіне не-
сиелік рейтингі болмаған жағдайда, Топ шақыртылып 
алынған сәттен алты айдан артық уақыт өте қоймаған, 
соңғы қолжетімді несиелік рейтингіні пайдаланады.

Егер халықаралық несиелік рейтинг агенттіктері обли-
гацияларға алты айдың ішінде және одан артық несие-
лік рейтингіні беруді тоқтатқан жағдайда, Топ мұндай 
эмитенттердің облигацияларын 3-сатыға жіктейді.

Банкаралық қарыздар, депозиттер, ағымдағы 
шоттар

Топтың банкаралық мәмілелерінің портфелі контр-
агенттердің мәмілелерін қамти алады, әрі олардың 
бастапқы мойындау сәтіне белгілі бір рейтингісі 
болды, бірақ соларға, кейіннен, дефолт мәртебесі 
берілді не болмаса рейтингтің берілуі тоқтады. Мұн-
дай жағдайда Топ мұндай контрагенттерді 3-сатыға 
жіктейді.

Сыртқы несиелік рейтингтер болмаған жағдайда, қа-
дағалаудың және сараптамалық талдаудың негізінде 
келесі несиелік рейтингтер берілуі мүмкін:

 ■ бақылау жасайтын құрылымның сыртқы 
рейтингтеріне теңестірілген, бірақ негізгі 
операциялық қызмет (ондай болған жағдайда) 
жүргізілетін егеменді несиелік рейтингтен жоғары 
емес;

 ■ байланысты не болмаса несиелік құнсызданудың 
ұқсас белгілері бар дәл сондай ұйымның 
несиелік рейтингтері (несиелік тәуекелдің 
деңгейі, өтеу тәсілі, несие мерзімі және сыйақы 
мөлшерлемелері, географиялық орналасқан 
жерінің ұқсас келуі, сектор және т.с.с.). Бұл ретте, 
егер мәмілелердің қамтамасыз ету ретінде 
кепілдіктері болса, кепілдік берушінің несиелік 
рейтингісі қолданылады, ондай болған жағдайда;

 ■ егеменді несиелік рейтинг (байланысты 
ұйымдардың рейтингісі болмаған және ұқсас 
белгілерді дәл сондай ұйымдармен бағалау мүмкін 
болмаған жағдайда). Дегенмен, бұл рейтинг 
қаржы ұйымының несиені төлей алу қабілетіне 
жүргізілген зерттеу нәтижелеріне, сондай-ақ 
қаржылық тәуекелдерге, қызмет саласы мен 
бәсекелестік жағдайына қарай 2-тармаққа 
азайтылу жағына қарай түзетілуі тиіс.

Бастапқы мойындау күнінен бастап несиелік тәуекел-
ді айтарлықтай ұлғайту критерийлері және дефолт 
критерийлері

Әрбір есепті күнгі жағдай бойынша, Топ бастапқы мо-
йындау күнінен бастап қаржы құралдары үшін несие-
лік тәуекелдің айтарлықтай өзгеруін бағалайды және 
оларды несиелік тәуекелдің деңгейіне қарай жіктейді.

1-сатыға бастапқы мойындау кезінде несиелік 
тәуекелі төмен болған, олардың тәуекелі иемденген 

33. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
ҚАҒИДАТТАРЫ 

Топтың негізгі қаржы құралдарының құрамына 
берілген және алынған қарыздар, ақша қаражаты мен 
оның баламалары, қаржы ұйымдарындағы қаражат, 
инвестициялық бағалы қағаздар, дебиторлық және 
кредиторлық берешек кіреді. Топтың қаржы құрал-
дарымен байланысты негізгі тәуекелдердің қатарына 
пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі, валюталық 
және несиелік тәуекел жатады. Сонымен бірге, Топ 
барлық қаржы құралдарымен байланысты өтімділік 
тәуекелінің мониторингін жүзеге асырады.

Нарықтық тәуекел

Топ нарықтық тәуекелдің ықпалына ұшырап отырады. 
Нарықтық тәуекел нарықтың жалпы және ерекше 
құбылуларына ұшырайтын валюталар мен бағалы 
қағаздар бойынша ашық позициялардың болуымен 
байланысты туындайды. Топ нарық конъюнктурасы-
ның теріс өзгеруінің, сондай-ақ пайда нормасы мен 
кепілмен қамсыздандыруға қатысты барабар талап-
тардың белгіленуінің нәтижесінде туындауы мүмкін 
әлуетті шығындарды кезең-кезеңмен бағалау арқылы 

нарықтық тәуекелді басқарады. Валюталық позиция-
ларды қоспағанда, Топтың нарықтық тәуекелінің 
едәуір шоғырлануы жоқ.

Валюталық тәуекел

Алынған қомақты қарыздардың, дебиторлық бе-
решектің, ресей рублімен және АҚШ долларында 
көрсетілген ақша қаражаты мен олардың балама-
ларының болуымен байланысты, Топтың қаржылық 
жағдайы туралы шоғырландырылған есебіне теңгенің 
ресей рубліне және АҚШ долларына айырбастау баға-
мының өзгерулері айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

Төмендегі кестеде Топтың салық салынғанға дейінгі 
табысының немесе залалының (монетарлық активтер 
мен міндеттемелердің әділ құнындағы өзгерістерінің 
есебінен) басқа да өзгермелілердің өзгермеуі кезінде 
негізді түрде болжауға болатын айырбастау бағамы-
ның өзгеруіне сезімталдылығы көрсетілген. Көрсетіл-
ген факторлар Топ капиталына әсер етпейді.

2021 жыл 2020 жыл

Мың теңгемен Айырбас бағамының 
ұлғаюы / (азаюы)

Салық салынғанға 
дейін пайдаға әсері

Айырбас бағамы-
ның ұлғаюы / 
(азаюы)

Салық салынғанға 
дейін пайдаға 
әсері

АҚШ доллары +13,00 1.714.255 +14,00 242.580

-10,00 (1.318.658) -11,00 (190.599)

Еуро +13,00 99.858 +14,00 51.099

-10,00 (76.814) -11,00 (40.149)

Ресей рублі +13,00 (9.245.367) +15,00 (2.068.865)

-13,00 9.245.367 -15,00 2.068.865

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі на-
рықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруімен 
туындаған қаржы құралы құнының құбылуымен бай-
ланысты тәуекелді білдіреді. 2020 және 2021 жылдар-
дың 31 желтоқсанына Топтың құбылмалы пайыздық 
мөлшерлемесі бар қаржы құралдары жоқ.

Несиелік тәуекел
Топтың саясаты сауданы несиеге жасағысы келетін 
және тиісінше қарыз алғысы келетін барлық тапсы-
рыс берушiлер мен фермерлер несиені төлей алу қа-
білетін тексеру процедурасынан өтуі, сондай-ақ астық 
немесе басқа да мүлік түрінде қамтамасыз етілген 
екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктерін ұсынуға тиіс 
екендігінде. Дебиторлық берешек пен қарыздардың 
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тартылуы (шағым сомасы контрагенттің меншікті 
капиталының 30%-нан аспауы тиіс);

 ■ есептелген сыйақыны (купонды) және/немесе 
негізгі борышты, 5 күннен астам төлеу мерзімін 
одан әрі ұзарту (бағалы қағаздар үшін 5 күннен 
артық).

Өтімділік тәуекелі

Топ ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын пайда-
лана отырып қаражаттың жетіспеушілік тәуекелінің 
мониторингін жасайды. Осы құрал қаржылық 
инвестициялар мен қаржы активтерін (мысалы, 

дебиторлық берешек пен басқа да қаржы активтерін), 
сондай-ақ операциялық қызметтен болған болжамды 
ақша ағындарын ескереді.

Топтың міндеті қаржыландырудың үздіксіздігі мен 
қарыздарды тарту, қаражатты ақша қаражатының 
ағыны кенеттен тоқтаған жағдайда ақша қаража-
тына өткізілуі мүмкін активтерге орналастыру есебі-
нен икемділік арасындағы балансты қолдау болып 
табылады.

Төмендегі кестеде шарттың талаптарға сәйкес дис-
контталмаған төлемдерге сүйене отырып Топтың 2021 
жылғы және 2020 жылғы 31 желтоқсанға қаржылық 
міндеттемелерін өтеу мерзімдері көрсетілген:

Мың теңгемен 1 айдан 
3 айға дейін

3 айдан 
1 жылға 
дейін

1 жылдан 
5 жылға 
дейін

Жиыны

2021 жылғы 31 желтоқсанға 

Алынған қарыздар 1.372.953 66.875.451 − 68.248.404

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 635.436 635.436 18.584.550 19.855.422

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 1.309.149 − − 1.309.149

3.317.538 67.510.887 18.584.550 89.412.975

Мың теңгемен 1 айдан 
3 айға дейін

3 айдан 
1 жылға 
дейін

1 жылдан 
5 жылға 
дейін

Жиыны

2020 жылғы 31 желтоқсанға

Алынған қарыздар 6.466.991 7.375.000 8.300.000 22.141.991

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 992.922 − − 992.922

7.459.913 7.375.000 8.300.000 23.134.913

Капиталды басқару

Топтың капиталды басқаруға қатысты негізгі мақ-
саты акционерлік құнды барынша көбейту болып 
табылады.

Топ капитал құрылымын басқарады және оны эконо-
микалық шарттардың өзгеруіне әрі шарттық жағдай-
лардың талаптарына сәйкес өзгертеді.

Топ капитал құрылымын сақтау немесе өзгерту 
мақсатында дивидендтердің төленуін реттей алады, 
акционерлерге капиталды қайтара алады немесе 
жаңа акцияларды шығара алады.

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанында 
аяқталған жылдар ішінде капиталды басқару мақса-
ты, саясаты мен процедуралары өзгермеді.

сәттен бастап айтарлықтай өспеген (мойындау сәтіне 
несиелік-құнсызданғандарды қоспағанда) қаржы 
құралдары жіктеледі.

2-сатыға солар бойынша бастапқы мойындау сәті-
нен бастап несиелік тәуекелдің айтарлықтай ұлғаюы 
анықталған қаржы құралдары жіктеледі. Несиелік тә-
уекелдің ұлғаюы өту критерийлеріне сай әрбір қаржы 
құралы үшін дербес айқындалады.

3-сатыға солар бойынша мұндай қаржы құралы бо-
йынша есепті келешек ақша ағындарына теріс әсерін 
тигізген құнсызданудың бір немесе бірнеше оқиға-
сы болған қаржы құралдары жіктеледі. Сондай-ақ, 
бұл СС-ден төмен сыртқы несиелік рейтинг берілген 
қаржы құралдары.

Төменде 1, 2 және 3-сатылардың арасында өту ама-
лын айқындау үшін критерийлер тізімі көрсетілген. 
Кемінде бір критерийдің болуы несиелік тәуекелдің 
ұлғаюын көрсететін жіктеуді өзгерту үшін жеткілікті:

2-сатыға өту критерийлері

Бастапқы мойындау күнінен бастап несиелік тәуекел-
ді айтарлықтай ұлғайту критерийлері (санды және 
сапалық):

 ■ несиелік тәуекелді ұлғайту: сыртқы несиелік 
рейтинг 3-тармаққа, не болмаса бастапқы 
мойындау күнінен бастап ССС+ дейгейіне дейін 
төмендеген кезде 2-сатыға өту (егер есепті 
күнге контрагенттің/эмитенттің инвестициялық 
рейтингісі болмаса); не болмаса сыртқы 
рейтингтің ССС+ деңгейінен СС деңгейіне дейін 
1-тармаққа төмендеу. Қаржы активін бастапқы 
мойындау күніне жетекші халықаралық рейтинг 
агенттіктерінің бірі тағайындаған контрагенттің/
эмитенттің сыртқы несиелік рейтингісі көрсетіледі. 
Бұл рейтинг дәл сол агенттіктің не болмаса дәл 
сондай сыртқы несиелік рейтингісі бар басқа 
рейтинг агенттігінің бұл құралын бағалау күніне 
сыртқы несиелік рейтингімен салыстырылады, 
бірінші болмаған жағдайда не болмаса егер 
екіншісі жаңартылған болып табылса немесе егер 
екіншісі төмен болған жағдайда;

 ■ есептелген сыйақыны (купонды) және/немесе 
негізгі борышты, техникалық себептермен 
мерзімді өткізіп алуды қоспағанда, 1 күннен төлеу 
мерзімін ұзарту;

 ■ контрагентке/эмитентке қатысы бар теріс 
жаңалықтар, ондайлар сыртқы дереккөздерінен 
анықталған жағдайда (контрагенттің/эмитенттің 
қаржылық жағдайының айтарлықтай нашарлауы 
(қатарынан екі тоқсан сайын теріс қаржы 
нәтижелерінің болуы сияқты), (жүргізілген 
мониторингтің нәтижелері бойынша), құрал 
бастапқы мойындалған күннен бастап бұл қаржы 
активтерінің белсенді нарықтағы құнының 
айтарлықтай азаюы (құнның 10%-ға төмендеуі), 
контрагенттің/эмитенттің оның активтерінің 
(10%-дан 30%-ға дейін) асатын шағым сомасына 
сот істеріне тартылуы, реттеуші орган белгілеген 
пруденциялық нормативтерді жүйелі түрде бұзу;

 ■ (қатарынан 2 және одан да көп ай бойы бұзу) 
контрагент/эмитент ретінде несиелік ұйым 
болған жағдайларда, контрагенттің/эмитенттің 
қаржылық жай-күйіне және басқасына теріс 
әсер етуі мүмкін Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарының және Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі талаптарының 
бұзылуы анықталғанда).

3-сатыға өту критерийлері

Құнсыздану критерийлері (санды және сапалық):

 ■ есепті күнге СС-ден төмен рейтингісі бар қаржы 
мекемелері;

 ■ контрагент/эмитент туралы теріс ақпарат: тарату, 
шотты қамауға алу, лицензияны шақыртып 
алу немесе тоқтата тұру, міндеттемелер 
бойынша төлеуге қабілетсіздікпен байланысты 
контрагентті/эмитентті қайта құрылымдау 
немесе өзге де қайта ұйымдастыру, контрагентке/
эмитентке қатысты қадағалау процедурасын не 
болмаса сыртқы басқаруды жүргізу, не болмаса 
қаржылық сауықтыру (санация), арбитраждық 
(конкурстық) басқарушыны тағайындау не 
болмаса өзге де ұқсас әрекеттер мен шараларды 
қолға алу, апатты оқиғалар, солардың нәтижесінде 
контрагенттің/эмитенттің қызметі тоқтата 
тұрылады, контрагенттің/эмитенттің басқа да 
қаржы құралдары бойынша дефолт;

 ■ банкроттықтың жоғары ықтималдылығы 
немесе өзге де қайта ұйымдастыру туралы 
негізделген және расталатын ақпарат, сондай-ақ 
контрагенттің/эмитенттің қаржылық жай-
күйін нашарлатуы мүмкін оның сот істеріне 
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Мың теңгемен Бағалау күні

Пайдалана отырып әділ құнды бағалау 

Белсенді 
нарықтар-
дағы баға 
белгілеулер
(1-деңгей)

Айтарлықтай 
бақыланатын 
бастапқы 
деректер
(2-деңгей)

Елеулі бақы-
ланбайтын 
бастапқы 
деректер
(3-деңгей)

Баланстық 
құн

Әділ құны бойынша бағаланатын активтер 

Пайда немесе зиян арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын баға-
лы қағаздар

2020 жылғы 
31 желтоқсан − − − −

Әділ құны ашылып көрсетілетін 
активтер

Ақша қаражаты мен оның 
баламалары

2020 жылғы 
31 желтоқсан − 9.554.540 − 9.554.540

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 2020 жылғы 
31 желтоқсан − 2.525.941 − 2.525.941

Берілген қарыздар 2020 жылғы 
31 желтоқсан − − 345.979 345.979

Сауда және басқа да дебиторлық 
берешек

2020 жылғы 
31 желтоқсан − − 5.139.503 5.139.503

Амортизацияланған құны бойын-
ша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар

2020 жылғы 
31 желтоқсан − − 750.823 750.823

Әділ құны ашылып көрсетілетін міндеттемелер

Алынған қарыздар 2020 жылғы 
31 желтоқсан − 21.189.438 − 21.189.438

Сауда және басқа да кредитор-
лық берешек

2020 жылғы 
31 желтоқсан − 992.922 − 992.922

Тіркелген және өзгермелі мөлшерлемесі бар қаржы құралдары

Әділ құны шамамен баланстық құнына тең 
болатын активтер

Өтімді болып табылатын немесе өтеу мерзімі қысқа 
(үш айға дейін) қаржы активтері мен қаржылық мін-
деттемелер жағдайында, олардың әділ құны шамамен 
баланстық құнына тең болуы мүмкін. Бұл жорамал 
талап еткенге дейінгі салымдарға, өтеу мерзімі бел-
гіленбеген жинақ шоттарына да қолданылады.

Биржада баға берілетін борыштық құралдар жағдай-
ында, әділ құн жарияланған нарықтық бағаға негіз-
делген. Баға берілмейтін борыштық құралдар жағдай-
ында, ұқсас несиелік тәуекел мен талаптардағы 
борыштық құралдар үшін өтеуге дейін қалған уақыт 
кезеңі ескеріле отырып ағымдағы пайыздық мөлшер-
леме бойынша дисконтталған ақша ағымдарының 
моделі қолданылады.

Әділ құны шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
ашылып көрсетілетін активтер үшін, келешек ақша 
ағындары ҚРҰБ жариялайтын статистикалық де-
ректердің негізінде ұқсас өтеу мерзімдерімен қаржы 
құралдарының орташа нарықтық мөлшерлемесі 
бойынша дисконтталады.

Әділ құны шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
ашылып көрсетілетін міндеттемелер үшін, келешек 
ақша ағындары ұқсас өтеу мерзімдерімен қаржы 
құралдарының орташа нарықтық мөлшерлемесі бо-
йынша дисконтталады.

Келешек ақша ағындарына шартта көзделген пайыз-
дық мөлшерлеме бойынша есептелген негізгі сомалар 
мен пайыздарды өтеу кіреді.

Қаржы құралдарының әділ құны

Төменде көрсетілген қаржы құралдары көпшілігінің 
әділ құны шамамен олардың баланстық құнына тең.

Топ қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпарат-
ты анықтау және жариялау үшін бағалау әдістерінің 
мынадай иерархиялық құрылымын пайдаланады:

 ■ 1-деңгей: тиісті активтер мен міндеттемелер 
үшін белсенді нарықтардағы баға белгілеулер 
(түзетілмеген).

 ■ 2-деңгей: есепте көрсетілген әділ құнға 
айтарлықтай әсер ететін барлық бастапқы 
деректер тікелей немесе жанама бақыланатын 
болып табылатын басқа үлгілер.

 ■ 3-деңгей: солар үшін есептілікте көрсетілетін 
әділ құн сомасына айтарлықтай әсерін тигізетін 
барлық бастапқы деректер нарықта бақыланатын 
болып табылмайтын бағалау модельдері.

2021 жылғы 31 желтоқсанға қаржы құралдарының әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған бастапқы дерек-
тер көздерінің иерархиясы төменде көрсетілген:

Мың теңгемен Бағалау күні

Пайдалана отырып әділ құнды бағалау 

Белсенді 
нарықтар-
дағы баға 
белгілеулер
(1-деңгей)

Айтарлықтай 
бақыланатын 
бастапқы 
деректер
(2-деңгей)

Елеулі бақы-
ланбайтын 
бастапқы 
деректер
(3-деңгей)

Баланстық 
құн

Әділ құны бойынша бағаланатын активтер 

Пайда немесе зиян арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын баға-
лы қағаздар

2020 жылғы 
31 желтоқсан 2.141.151 31.796.755 − 33.937.906

Әділ құны ашылып көрсетілетін активтер

Ақша қаражаты мен оның 
баламалары

2020 жылғы 
31 желтоқсан − 2.376.442 − 2.376.442

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 2020 жылғы 
31 желтоқсан − 7.868.081 − 7.868.081

Берілген қарыздар 2020 жылғы 
31 желтоқсан − − 250.877 250.877

Сауда және басқа да дебиторлық 
берешек

2020 жылғы 
31 желтоқсан − − 6.500.789 6.500.789

Амортизацияланған құны бойын-
ша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар

2020 жылғы 
31 желтоқсан − − 714.942 714.942

Әділ құны ашылып көрсетілетін міндеттемелер

Алынған қарыздар 2020 жылғы 
31 желтоқсан − 64.818.641 − 64.818.641

Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздар

2020 жылғы 
31 желтоқсан − 14.390.328 − 14.390.328

Сауда және басқа да кредиторлық 
берешек

2020 жылғы 
31 желтоқсан − 1.309.149 − 1.309.149

2020 жылғы 31 желтоқсанға қаржы құралдарының әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған бастапқы дерек-
тер көздерінің иерархиясы төменде көрсетілген:
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Тәуелсіз аудитордың аудиторлық 
есебі 

Қаржылық жағдай туралы шоғы-
рландырылған есеп 

Жиынтық кіріс туралы шоғырлан-
дырылған есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есеп 

Капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есеп 

Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке ескертпелер
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35. ШОҒЫРЛАНДЫРУ

Компанияның келесі еншілес ұйымдары осы шоғырландырылған қаржылық есептілікке қосылған:

Қатысу үлесі

Еншілес ұйымдар Қызмет Тіркелген 
елі

2021 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Қазақстан 100,00% 100,00%

«Астық қоймалары» ЖШС Астықты сақтау және өңдеу Қазақстан 100,00% 100,00%

«Эксперттік аграрлық компания» 
ЖШС

Бизнесті сараптау, кепілдік-
тер беру Қазақстан 100,00% 100,00%

«NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС Кәртоп пен пиязды сақтау 
және сату Қазақстан 99,99% 100,00%

«Astana Agro» Агрофирмасы» ЖШС Агроөнімдерді өндіру Қазақстан − 100,00%

2020 жылғы 10 шілдеде Компанияның Директорлар кеңесі «NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС мен «Astana Agro» 
Агрофирмасы» ЖШС жарғылық капиталдарындағы қатысу үлесін сату туралы шешімді қабылдады. 2020 жылғы 
Компания «Astana Agro» Агрофирмасы» ЖШС-тегі қатысу үлесін сатты және «NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС-тың 
активтері мен міндеттемелерін есептен шығарылатын топ ретінде активтер мен міндеттемелерді жіктеді.

36. ШАРТТЫҚ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Саяси және экономикалық жағдайлар
Қазақстанда экономикалық реформа және құқықтық, 
салықтық және әкімшілік инфрақұрылым жалғасуда, ол 
нарықтық экономиканың талаптарына жауап беретін 
еді. Қазақстандық экономиканың тұрақтылығы көбіне-
се осы реформалардың барысына, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Үкіметі экономика, қаржы және 
ақша-кредит саясаты саласында қолға алатын шаралар-
дың тиімділігіне тәуелді болады.

COVID-19 коронавирус пандемиясының жылдам да-
муына орай көптеген елдер, Қазақстан Республикасын 
қоса алғанда, карантин шараларын енгізді, бұл нарыққа 
қатысушылардың іскерлік белсенділігінің деңгейі мен 
ауқымына айтарлықтай әсерін тигізді. Пандемия мен 
оның салдарын азайту шаралары түрлі салалардағы 
компаниялардың қызметіне елеулі әсерін тигізді. 2020 
жылғы наурызда мұнай бағасының төмендеуі мен 
теңгенің АҚШ доллары мен еуроға қатысты бағамының 
төмендеуін қоса алғанда, капитал, валюта және шикізат 
тауарлары нарықтарында айтарлықтай құбылмалылық 
байқалуда, бұл одан кейінгі экономикалық өсімге қатыс-
ты белгісіздіктің артуына әкеп соқтырды, бұл Топтың 
қаржылық жағдайына, қызметінің нәтижелері мен эко-
номикалық перспективаларға теріс әсер етуі мүмкін.

Топ басшылығы ағымдағы жағдайларда Топтың эко-
номикалық тұрақтылығын қолдау бойынша лайықты 
шараларды қолға алып отыр деп санайды.

Сот шағымдары мен талаптары

Топ іскерлік операциялармен байланысты түрлі сот 
талқылауларының әлеуетті нысанасы болып табы-
лады. Топ жеке немесе жиынтық түрде қанағаттан-
дырылмаған немесе қауіп төндіретін талаптардың 
мұндай түрлерінің Топтың қаржылық жағдайына 
немесе қызмет нәтижелеріне елеулі кері әсерін тигізу 
ықтималдылығы бар деп санамайды.

Топ жекелеген міндеттемелер нәтижесінде туындай-
тын елеулі міндеттемелер ықтималдылығын бағалап, 
міндеттеменің туындау себебі болған оқиғалардың 
орын алу ықтималдылығы болған және міндеттеме 
сомасы жеткілікті дәрежедегі нақтылықпен есепте-
луі мүмкін болған кезде ғана шоғырландырылған 
қаржылық есептілігінде резервтер құрады. Жоғарыда 
сипатталған қандай да бір шартты міндеттеме бо-
йынша осы шоғырландырылған қаржылық есептілік-
те бірде бір резерв құрылмады.

34. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН НЕГІЗДЕЛГЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР

Мың теңгемен 2019 жылғы 
31 желтоқсан

Ақша қаража-
тының түсуі

Ақша қара-
жатын өтеу

Валюта 
бағамдары-
ның өзгеруі

Басқасы 2020 жылғы 
31 желтоқсан

Қаржылық міндеттемелер 

«Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдинг» АҚ-
нан алынған қарыздар

7.397.007 − (8.300.000) − 902.993 −

Коммерциялық банктер-
ден қарыздар 13.792.431 84.625.919 (34.222.496) 182.461 440.326 64.818.641

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар − 13.760.607 − 280.670 349.051 14.390.328

Қаржылық қызмет 
бойынша міндеттемелер 
жиыны

21.189.438 98.386.526 (42.522.496) 463.131 1.692.370 79.208.969

Мың теңгемен 2019 жылғы 
31 желтоқсан

Ақша қара-
жатының 
түсуі

Ақша қаража-
тын өтеу

Валюта 
бағамдары-
ның өзгеруі

Басқасы 2020 жылғы 
31 желтоқсан

Қаржылық міндеттемелер 

ҚазАгро-дан қарыздар 7.713.103 − − − (316.096) 7.397.007

Коммерциялық банктер-
ден қарыздар 3.811.800 13.551.091 (4.076.521) 479.085 26.976 13.792.431

Қаржылық қызмет 
бойынша міндеттемелер 
жиыны

11.524.903 13.551.091 (4.076.521) 479.085 (289.120) 21.189.438

«Басқасы» бағаны, есептелген, бірақ есепті кезеңдегі қарыздар бойынша төленбеген пайыздар сомасын білдіреді. Топ 
төленген пайыздарды операциялық қызметте пайдаланылған ақша ағындары ретінде жіктейді.
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Тәуелсіз аудитордың аудиторлық 
есебі 

Қаржылық жағдай туралы шоғы-
рландырылған есеп 

Жиынтық кіріс туралы шоғырлан-
дырылған есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есеп 

Капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есеп 

Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке ескертпелер
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санкциялар жарияланды. Бұл санкциялар Ресей Федера-
циясына теріс экономикалық әсер етуге бағытталған. 

Геосаяси шиеленістің өсуіне орай 2022 жылғы ақпан-
нан бастап қор және валюта нарықтарында құбылма-
лылықтың едәуір өсімі, сондай-ақ АҚШ доллары мен 
еуроға қатысты теңге бағамының айтарлықтай төменде-
уі байқалады. 

2022 жылғы 24 ақпанда ҚРҰБ Ақша-кредит саясаты 
жөніндегі комитеті базалық мөлшерлемені +/- 1% па-
йыздық дәлізбен жылдық 13,5%-ға дейін көтеру туралы 
кезектен тыс шешімді қабылдады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша беріл-
ген аванстар күйінде білдірілген ресейлік контрагент-
терге қойылған талаптардың шоғырлануы 961.403 мың 
теңге болды. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
алынған қарыз және шығарылған борыштық бағалы 

қағаздар күйінде білдірілген ресейлік контрагенттерге 
қойылған міндеттемелердің шоғырлануы 37.673.301 
мың теңге болды.

Топ бұл оқиғаларды есепті кезеңнен кейінгі түзетпейтін 
оқиғалар ретінде қарастырады, әрі оның сандық әсерін 
ағымдағы сәтке жеткілікті болатындай сенімділікпен 
бағалау мүмкін емес.

Қазіргі уақытта Топ басшылығы өзгеріп жатқан ми-
кро- және макроэкономикалық жағдайлардың Топтың 
қаржылық жағдайы мен қызметінің нәтижелеріне ықти-
мал әсер етуін саралауда.

2022 жылғы 21 ақпанда Компания 3 жыл мерзімге және 
жылдық 15,5% купон мөлшерлемесімен 100.000.000 
мың теңге сомаға облигациялық бағдарламаны тіркеді. 
Облигациялық бағдарламаның шеңберінде 20.000.000 
мың теңге сомаға және 40.000.000 мың теңге сомаға 
алғашқы екі шығарылымды орналастыру 2022 жылдың 
сәуір айының соңына дейін жүзеге асыру жоспарлануда. 

Көзделмеген салық төлемдері

Түрлі заңнамалық және нормативтік-құқықтық ак-
тілердің ережелері үнемі нақты тұжырымдала бермейді 
және олардың интерпретациясы жергілікті салық ор-
гандарының инспекторлары мен Қаржы министрлігінің 
лауазымды тұлғаларының пікіріне тәуелді болады. Жер-
гілікті, аймақтық және республикалық салық орган-
дарының арасында пікір қайшылықтары туындайтын 
жағдайлар да аз емес. Қазақстандық заңдарды, қау-
лыларды және тиісті нормативтік-құқықтық актілерді 
мәлімделген немесе анықталған бұзушылықтар үшін 
қолданыстағы айыппұлдар мен өсімпұлдар режимі 
айтарлықтай қатаң. Айыппұл санкцияларына даулы 
соманы (валюта заңнамасы бұзылғаны үшін) тәркілеу, 
сондай-ақ әдетте, төленбеген салықтар сомасының 
50% мөлшеріндегі айыппұлдар жатады.

Топ барлық қолданыстағы салықтарды төледім немесе 
есептедім деп есептейді. Анық емес жағдайларда Топ 
басшылықтың негізделген бағалауларының негізінде 
салық міндеттемелерін есептеді. Топтың саясаты ре-
зервтерді шығын ықтималдылығы бар есепті кезеңде 
тануды көздейді және оның сомасы жеткілікті дәреже-
дегі нақтылықпен анықталуы мүмкін.

Қазақстандық салық салу жүйесіне тән белгісіздік-
ке орай, салықтардың, айыппұл санкциялары мен 
өсімпұлдың әлеуетті сомасы қазіргі уақытқа дейін 
шығыстарға жатқызылған және 2021 жылғы 31 жел-
тоқсанға есептелген сомадан асып кете алады. Мұндай 
сомаларды есептеу мүмкіндігіне және олардың әлеуетті 
елеулі сипатына қарамастан Топ басшылығы оларды 

аз ықтималды не бағалауға келмейтін не болмаса екеуі 
де бір мезгілде болуы мүмкін деп санайды.

Трансферттік баға белгілеу туралы 
заңнаманың сақталуына бақылау жасау

Қазақстанда трансферттік баға белгілеу бойынша 
бақылау кең спектрге ие және байланысты мәміле-
лер тарапы болып табыла ма немесе жоқ па екеніне 
қарамастан, халықаралық мәмілелермен тікелей 
немесе жанама байланысты көптеген операциялар-
да қолданылады. Трансферттік баға белгілеу туралы 
заң операцияларға қолданылатын барлық салықтар 
нарықтық бағалар негізінде есептелуін талап етеді. 
Заң анық белгіленген болып табылмайды және оның 
кейбір ережелері аз қолданылу тәжірибесіне ие. Оның 
үстіне, заңда әзірлеу кезеңінде тұрған егжей-тегжей 
нұсқаулықтар жоқ. Нәтижесінде, операциялардың 
әр алуан түрлеріне трансфертті баға белгілеу туралы 
заңды қолдану нақты көрсетілген болып табылмайды. 
Трансферттік баға белгілеу туралы заңнамамен байла-
нысты белгісіздіктердің салдарынан салық органда-
рының позициясы Топтың позициясынан ерекшеленуі 
мүмкін деген тәуекел бар.

Топ басшылығы 2021 жылғы және 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша оның трансферттік 
баға белгілеу жөніндегі қолданылатын заңнаманы 
талқылауы тиісінше болып табылады және Топтың 
осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
қосымша есептеуге қажетті қандай да бір қосымша 
міндеттемелері жоқ деп есептейді.

37. ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР

2022 жылғы 2 қаңтарда Қазақстанның Маңғыстау 
облысында сұйытылған табиғи газдың бөлшек бағасы-
ның едәуір өсуімен байланысты наразылық акциялары 
басталды. Бұл наразылық шерулері басқа да қалаларға 
таралып, тәртіпсіздіктерге, мүліктің зақымдануына 
және адамдардың өліміне әкеп соқтырды. 2022 жылғы 
5 қаңтарда Үкімет төтенше жағдайды енгізу туралы 
жариялады.

Жоғарыда аталған наразылықтардың және төтенше 
жағдайдың енгізілуі нәтижесінде Қазақстан Президенті, 
салық заңнамасына өзгерістер енгізуді, қаржылық 
тұрақтылықты қолдау шараларын енгізуді, инфляция 
деңгейі мен теңгенің айырбастау бағамын бақылауды 

және тұрақтандыруды қоса алғанда, ықтимал шаралар 
туралы бірқатар жария мәлімдемелер жасады.

2022 жылғы 19 қаңтарда төтенше жағдай режимінің 
күші жойылды. Қазіргі уақытта Топтың Үкімет қабылда-
уы мүмкін кез келген жаңа шаралар Топтың қаржылық 
жағдайына қалайша ықпал ете алатындығын, егер он-
дайлар болса, немесе жоғарыда аталған наразылықтар 
мен төтенше жағдайдың енгізілуі Қазақстан экономика-
сына қандай ықпалын тигізетіндігін санмен бағалауға 
мүмкіндігі жоқ.

2022 жылғы ақпанда Ресей Федерациясы мен Украина 
арасындағы қақтығыстың салдарынан Ресей Федера-
циясына қарсы көптеген батыс елдері тарапынан көп 
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«Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы» ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы

«Экс-
перттік 
аграрлық 
компания» 
ЖШС 

«Эксперттік аграрлық компания» жа-
уапкершілігі шектеулі серіктестігі

АШМ Ауыл шаруашылығы министрлігі  

AMIS

Ауыл шаруашылығы нарығының 
ақпараттық жүйесі (The Agricultural 
Market Information System – ауыл шаруа-
шылығы нарығының жағдайы туралы 
ең ірі біріктірілген дерекқоры)

FAO

Біріккен Ұлттардың Азық-түлік және 
ауыл шаруашылығы ұйымы (The Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations)

GRI Есептілік жөніндегі жаһандық бастама 
(Global Reporting Initiative)

IGC Астық жөніндегі халықаралық кеңес 
(International Grains Council)

PR жұртшылықпен байланыстар (Public 
relations)

ROA активтердің рентабельділігі (Return on 
Assets)

ROE капиталдың рентабельділігі (Return on 
Equity)

USDA
Америка Құрама Штаттарының Ауыл 
шаруашылығы министрлігі  (The United 
States Department of Agriculture)

EXW
«Франко зауыты»: сатушы тауарды өз 
қоймасынан жеткізетінін ойластыра-
тын жеткізу шарттары

АҚ акционерлік қоғам
АӨК агроөнеркәсіп кешені
ҚР СЖ 
және 
РА ҰСБ 

Қазақстан Республикасы Стратегия-
лық жоспарлау және реформалар 
агенттігі Ұлттық статистика бюросы 

ДСҰ Дүниежүзілік сауда ұйымы
ЕБ еншілес банкі
КБ коммерциялық банк
ҚХР Қытай Халық Республикасы
ҚНК қызметтің негізгі көрсеткіші 

ТБКЖ
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы-
ның Тәуекелдерді басқарудың корпора-
тивтік жүйесі 

ХҚЕС халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттары 

ҚБ қоғамдық бірлестік
ЖШҚ жауапкершілігі шектеулі қоғам
ҚР Қазақстан Республикасы 

ІАҚ Азық-түлік келісім шарт корпорациясы-
ның Ішкі аудит қызметі

ӘМАТ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарлары

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары
ТІЖ тауарларға ілеспе жүкқұжат
ТБЖ Тәуекелдерді басқару жүйесі  
АШТӨ ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері  
ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестік
АҚО астық қабылдау орны
ТЖ төтенше жағдай


