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Қарыз тарту
2020 жылдың 15 мамыры Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы «Ситибанк» КБ АҚ-нан 
8,6 млн АҚШ долл. көлемінде қарыз тартты.
2020 жылдың 25 қыркүйегі Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы «Сбербанк России» ЕБ-нен 
1,1 млрд рубль көлемінде қарыз тартты.

2020 жылдың 17 қарашасы Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы РФ «Ситибанк» КБ АҚ-нан 
1,3 млрд рубль көлемінде қарыз тартты.

ҚР «Астық туралы»  
Заңына өзгертулер 
енгізілді
Қазақстан Республикасының «Астық 
туралы» Заңына «астық нарығындағы 
мемлекет операторы» ұғымын, сондай-ақ 
оның функцияларын, «астықтың резервтік 
қоры» ұғымын және оны сақтауға арналған 
шығындарды өтеу тәртібін анықтау бөлігіне 
өзгертулер енгізілді.

Акцияларды 
республикалық  
меншікке беру
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2020 жылғы 27 мамырдағы № 326 қаулысымен 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
акциялары республикалық меншікке берілді, 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
акцияларының мемлекеттік пакетін иелену 
және пайдалану құқықтары Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігіне берілді.

Ауыл шаруашылық 
өнімдерінің бағасын 
тұрақтандыру
Ұн мен әлеуметтік нан бағасын тұрақтандыру 
мақсатында Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы 2020 жылы астық өңдейтін 
кәсіпорындарға өз ресурстарынан тіркелген 
бағамен 85,8 мың тонна астық өткізді.
Ішкі нарықтың жемге деген қажеттілігін 
қамтамасыз ету аясында Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы түпкілікті өнімдердің бағасын ұстап 
тұру үшін құс және мал шаруашылықтарына 33,6 
мың тонна астық жеткізді.

500 мың тонна көлемінде 
астықтың резервтік қорын 
қалыптастыру
Халықты астықпен кепілді түрде қамтамасыз 
ету арқылы елдің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге қатысу шеңберінде 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 500 
мың тонна көлемінде азық-түлік бидайының 
резервтік қорын қалыптастырды.

Форвардтық сатып алу 
бағдарламасын жаңғырту
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
форвардтық сатып алу бағдарламасын сәтті 
жаңартты, ол бүгінгі күні ауыл шаруашылығы 
өндірушілері арасында қаржылық қолдаудың 
ең сұранысқа ие түрі болып табылады. 
Форвардтық сатып алу бағдарламасы 
бойынша 469,7 мың тонна ауыл шаруашылық 
өнімі сатып алынды.

Жаңа Даму стратегиясы 
бекітілді
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
акцияларын республикалық меншікке 
беруге байланысты Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының 2021–2030 жылдарға 
арналған жаңа Даму стратегиясы әзірленді 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 945 
қаулысымен бекітілді.

 НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР
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Жарғылық капиталды 
24,55 млрд теңгеге ұлғайту
Форвардтық сатып алу бағдарламасын 
іске асыру үшін 2020 жылы Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы республикалық 
бюджеттен 24,55 млрд теңге сомасына 
капиталдандырылды.

 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2020 | «АЗЫҚ‑ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» ҰК» АҚ



98 1 | САЛАНЫ ШОЛУ | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |  ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2020 | «АЗЫҚ‑ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» ҰК» АҚ

Құрметті әріптестер, 
серіктестер, оқырмандар!
Сіздердің назарларыңызға «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» Акцио-
нерлік компаниясының 2020 жылғы Жылдық Есебі 
ұсынылады. Биылғы жыл қиын болды, дегенмен 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы үшін айтар-
лықтай жемісті болды. Еліміздің экономикасы үшін 
пандемия салдарынан туындаған ауыр сынақтар 
кезеңінде Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
өзінің ел экономикасындағы рөлі қаншалықты 
маңызды екенін кезекті рет көрсетті.

Төтенше жағдай кезінде Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының жұмыскерлері азық-түлік қауіп- 
сіздігін қамтамасыз ету және азық-түлік бағасын 
тұрақтандыру үшін қажетті барлық іс-шараларды 
жүргізді. 2020 жылдың көктемгі егіс жұмыстарын 
жүргізу аясында Азық-түлік келісім шарт корпора- 
циясы бюджет қаражатының жедел игерілуін қамта-
масыз етті және 300-ден астам АӨК субъектісін 
қаржыландырды.

Ұн мен әлеуметтік нан бағаларын тұрақтандыру 
мақсатында Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
2020 жылы өз ресурстарынан ұн тарту кәсіпорында-
рына 85,8 мың тонна астық жеткізді.

Ішкі нарықтың жемге деген қажеттілігін қамтама-
сыз ету аясында Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы түпкілікті өнімнің бағасын ұстап тұру үшін 
құс және мал шаруашылықтарына 33,6 мың тонна 
астық жеткізді. Өткен жылдың соңына қарай  
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы форвардтық 
сатып алуды өткізу арқылы 500 мың тонна көлемін-
де астықтың резервтік қорын, сондай-ақ 2021 жылы 
операциялық тапсырмаларды шешу үшін көлем 
қалыптастырды.

 БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

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

Есепті жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
үшін де, тұтастай еліміздің астық саласы үшін де 
мерейтойлық жыл болып табылады. 2020 жылы 
отандық астық дайындау жүйесіне 100 жыл толды, 
ал Азық-түлік келісім шарт корпорациясы өзінің 
25 жылдығын атап өтті.

Мерейтойлық жылда бірнеше оқиға атап өтілді, 
мен олардың Компаниямыздың әрі қарай дамуына 
арналған берік ірге болады деп сенемін:

 ▪ Мамыр айында Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясының жарғылық капиталы 24,5 млрд 
теңгеге ұлғайтылды, бұл Компанияның қаржылық 
жағдайына оң әсерін тигізді. Қосымша капитал-
дандыру астықты форвардтық сатып алу бағдар-
ламасын, яғни ауыл шаруашылығы өндірушілері 
арасында ең сұранысқа ие қолдау шараларының 
бірін жаңғыртуға мүмкіндік берді. Қосымша капи-
талдандыру шеңберінде бөлінген қаражат толық 
игерілді, сонымен қатар бағдарламаны іске асыру 
нәтижесінде астықпен ең жоғары қайтарым дең-
гейі қамтамасыз етілді – 90 %-дан астам немесе 
470 мың тоннаға жуық.

 ▪ Маусым айының басында Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы акцияларының 100 %-ы 
республикалық меншікке өтті, бұл Компанияның 
мәртебесін айтарлықтай арттырды және оған со-
ның ішінде астық нарығында саясатты өз бетінше 
жүзеге асыру үшін мүмкіндіктердің өсуімен байла-
нысты жаңа перспективаларды ашты.

 ▪ 2020 жылдың 21 желтоқсанында Қазақстан Рес- 
публикасының «Астық туралы» Заңына «астық 
нарығы бойынша оператор» және «астықтың 
резервтік қоры» ұғымдары енгізілді. Бұл ретте 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы болып 

табылатын астық нарығы бойынша оператор 
функцияларының қатарына астық нарығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға 
қатысу, астықтың резервтік қорын басқару және 
тағы басқалар қосылды. Осылайша, Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының қазақстандық 
астық нарығында, соның ішінде елдің резервтік 
астық қорын қалыптастыру бөлігінде қызметті 
жүргізуі үшін заңнамалық негіз құрылды.

 ▪ 2020 жылдың 30 желтоқсанында Үкімет 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
2021–2030 жылдарға арналған Даму страте-
гиясын бекітті, онда Компанияның миссиясы, 
оның қызметінің басымдықтары, мақсаттары, 
тапсырмалары мен нысаналы индикаторлары 
тұжырымдалды.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 2020 жылды 
оң өндірістік және қаржылық көрсеткіштермен 
аяқтады, бұл көп жағдайда біздің жоғары кәсіби 
және ұйымшыл ұжымымыздың еңбегі болып табы-
лады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының барлық 
жұмыскерлеріне жанкешті еңбектері үшін үлкен 
алғысымды білдіргім келеді, сондай-ақ барлық 
серіктестерімізге жемісті ынтымақтастық үшін 
шынайы ризашылығымды білдіремін!

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

Қарауылов Қанат Серікұлы
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Азық-түлік келісім шарт корпорациясы –  
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 

ішкі астық нарығын тұрақтандыруға,  
сондай-ақ АӨК субъектілерін қаржылық  

қолдау шараларын іске асыруға белсенді 
қатысу арқылы ҚР астық саласында 

мемлекеттік саясатты іске асырушы  
ұлттық компания.
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Өнімдер туралы ақпарат
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының тауарлар 
желісі келесі дәнді дақылдарды қамтиды:

3-сыныпты бидай
Бұл санат Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сының ресурстарындағы негізгі үлесті қамтиды, 
себебі ол ішкі және сыртқы нарықтарда ең үлкен 
сұранысқа ие. Азық-түлік келісі мшарт корпорация- 
сы 3-сыныпты бидайды азық-түлік астығының ре-
зервтік қорын қалыптастыру, жаңарту кезінде пай-
даланады, отандық ұн тарту кәсіпорындарына және 
ішкі нарықтың кез келген басқа қатысушыларына 
шарттар бойынша жеткізіледі, сондай-ақ Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының экспортқа жөнел-
тілетін астығының негізгі көлемін құрайды.

4-сыныпты бидай
Негізінен ішкі нарықтың жемдік астыққа деген 
қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған. 
Әдетте, берілген өтінімдерге сәйкес құс және мал 
шаруашылығы кәсіпорындарына жеткізіледі. Бұдан 
бөлек, 4-сыныпты бидай Орта Азия елдеріне экс-
портқа жіберіледі. Осыған байланысты Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының ресурстарында бұл 
санатты қалыптастыру нарықтың аталған қаты-
сушыларының тарапынан түскен сұранысқа сүйене 
отырып жүзеге асырылады.

HI-Pro сыныпты бидайы
Нысаналы өткізу нарығы – Қытайға байламы бар 
тауарлар желісінің жеке санаты. Осыған байланыс- 
ты Азық-түлік келісім шарт корпорациясы негізінен 
ҚХР серіктестерімен жасалған экспорттық келісім-
шарттарды орындау үшін сатып алады.

2-сыныпты арпа
4-сыныпты бидаймен қатар жемшөп базасына 
мұқтаж құс және мал шаруашылығы кәсіпорында-
ры тарапынан сұранысқа ие. Сонымен бірге, арпа 
сыртқы нарықтарда тұрақты сұранысқа ие және 
соңғы жылдары Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясының Каспий аймағына жүк жөнелтудегі негізгі 
экспорттық тауары болып табылады.

Қарақұмық
2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
өз өнімдерінің желісін кеңейтіп, негізінен ішкі 
нарықтың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 
бағытталған қарақұмықты сатып алды. Қарақұмық 
құнды жармалық дақыл болып табылады, оның дәні 
қарақұмық жармасын өндіру үшін пайдаланылады.

Күнбағыс
Жаңа өнімдер желісіне сондай-ақ күнбағыс кірді, ол 
да ішкі нарықтың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 
бағытталған. Күнбағыс майлы дақыл болып табыла-
ды, ол күнбағыс майын өндіру үшін пайдаланылады.

Компания бейіні
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы – азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ішкі астық нарығын 
тұрақтандыруға, сондай-ақ АӨК субъектілерін 
қаржылық қолдау шараларын іске асыруға белсенді 
қатысу арқылы ҚР астық саласында мемлекеттік 
саясатты іске асырушы ұлттық компания.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы қазақстан-
дық астықтың экспорттық әлеуетін дамыту мақ-

сатында халықаралық ұйымдар мен жобаларға 
қатысу, импорттаушы елдердің мемлекеттік компа-
нияларымен өзара әрекеттесу және ұзақ мерзімді 
сауда байланыстарын нығайту, сыртқы сауда  
қызметін перспективалы өткізу нарықтарында  
ұйымдастыру арқылы сыртқы астық нарықтарын-
да мемлекет мүдделеріне өкілдік етеді.

Бизнес-модель

  КОМПАНИЯ БЕЙІНІ  
ЖӘНЕ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Форвардтық сатып алу
Бюджеттен және қаржы институттарынан тартылатын қаражат есебінен форвард-
тық сатып алу арқылы көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін 
АӨК субъектілерін қаржыландыру

Тікелей сатып алу
Әрі қарай ішкі нарықта өткізуге және экспорттық жүк жөнелту үшін тікелей (күзгі) 
астық сатып алу
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Ішкі нарықтың шикізатқа және қайта өңдеу өнімдеріне деген қажеттілігін қамтамасыз 
ету үшін астықты өткізу, соның ішінде:

 ▪ Астықты қайта өңдейтін кәсіпорындарға өткізу
 ▪ Жемдік астықты мал және құс шаруашылықтарына өткізу

Экспорт
Экспорттық астықты тиеу

Коммерциялық астық
Сатып алынған астықты сақтауды, есепке алуды және сапасын бақылауды  
ұйымдастыру
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Бейжің 

Әмірабад 

Баку

Қазақстан

НҰР-СҰЛТАН

Көкшетау 

Петропавл

Қостанай

АқтауАқтау

Өскемен

«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.)
Шығыс Қазақстан облыстық өкілдігі  
(Өскемен қ.)
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ  
Қытай Халық Республикасы, Бейжің қаласындағы өкілдігі  
(Бейжің қ., ҚХР)

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ,  Ақтау қ.
«Баку астық терминалы» ЖШҚ 
(Говсан к., Әзірбайжан Республикасы)
«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ 
(Киш а., Иран Ислам Республикасы)

  ҚЫЗМЕТ  
ГЕОГРАФИЯСЫ

«Астық қоймалары» ЖШС (орталық аппарат, Нұр-Сұлтан қ.) 
«Астық қоймалары» ЖШС өкілдіктері:
«Астық қоймалары» ЖШС өкілдігі» № 1 нан базасы»–   Ақкөл қ.
«Астық қоймалары» ЖШС өкілдігі» № 2 нан базасы»– Солтүстік Қазақстан облысы, Ғ. Мүсірепов атындағы аудан, Новоишим а.
«Астық қоймалары» ЖШС өкілдігі» № 5 нан базасы» – Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Кенская станциясы
«Астық қоймалары» ЖШС өкілдігі» № 7 нан базасы» – Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Дәуіт станциясы

«Эксперттік аграрлық компания» ЖШС (Нұр-Сұлтан қ., Мәскеу көш., 29, н.п. 6, 19 г пәтер)

«Nur Agro» агрофирмасы» ЖШС (Алматы облысы, Қапшағай қ., 2 ш/а, 37-21 үй)

Өкілдік 

Нан базасы 

Астық терминалы

Агрофирма
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Компания тарихы 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
тарихы 1995 жылы, мемлекеттік ресурстарға астық 
сатып алуды және агроөнеркәсіптік кешенде неси-
елік және төлем тетігін жетілдіруді қамтамасыз ету 
мақсатында Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетінің 1995 жылғы 21 наурыздағы № 309 
қаулысымен Мемлекеттік азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы 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 
Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 24 ақпандағы 
№ 260 қаулысымен мемлекет жарғылық капиталы-
на жүз пайыз қатысатын «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» жабық акционерлік қоғамы болып 
қайта ұйымдастырылды.

2006 жылы «Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы» АҚ акциялар пакеті «ҚазАгро» Ұлттық басқа-
рушы холдингі» АҚ-на берілді (Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы 
№ 1247 қаулысы).

2007 жылы 5 шілдеде «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 
республикалық меншікке берілді, ал Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы акцияларының мем-
лекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  
министрлігіне берілді.

Даму стратегиясы
2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорация- 
сының жаңа Даму стратегиясы қабылданды 
(«Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
2021–2030 жылдарға арналған даму стратегия- 
сын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 30.12.20 жылғы № 945 қаулысы).

Жаңа стратегия Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясының миссиясы мен пайымын, сондай-ақ осы 
мақсаттарды іске асыру шеңберінде компанияның 
стратегиялық мақсаттарын, нақты міндеттері мен 
индикаторларын тұжырымдайды.

2020 жыл Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
үшін терең символикалық мәнге ие: биылғы 
жылы қазақстандық астық дайындау жүйесінің 
құрылғанына тура жүз жыл толды.
1920 жылдың қазанында Қазақ автономиясы 
кеңестерінің съезінде жас мемлекеттік 
құрылымның нан дайындау жүйесін қамтитын 
Азық-түлік жөніндегі халық комиссариаты 
(Наркомпрод) құрылды.

Кейіннен 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 өзгеріссіз 
өзінің басты функциясын – мемлекеттің азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуді орындады.

МИССИЯ
Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге қатысу және астық нарығы бойынша 
оператор функциясын атқару арқылы астық саласын 
дамытуға жәрдемдесу.

ПАЙЫМ
Мемлекеттің астық нарығындағы саясатын іске 
асыратын және корпоративтік басқарудың жоғары 
стандарттарына жауап беретін қаржылай орнықты, 
тұрақты дамып келе жатқан операциялық компания.

Стратегияның толық мәтіні
сілтемеде қолжетімді:

Стратегияда сондай-ақ ішкі стратегиялық мақсат-
тар, міндеттер мен ҚНК көзделген, оларды іске 
асыру Корпорацияның қаржылық орнықтылығын 

қамтамасыз етуге және корпоративтік басқару  
жүйесінің тиімділігін көтеруге бағытталған.

Стратегиялық бағыттар Мақсаттар Міндеттер
1. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге және астық нарығын тұрақтанды-
руға қатысу

1-мақсат. Астықтың резервтік қорын 
ұстау

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

2-мақсат. Астық және әлеуметтік маңы-
зы бар азық-түлік тауарларының бағасын 
тұрақтандыруға қатысу

1-міндет. Астық нарығындағы интервен-
циялар (қажет болған жағдайда)

2-міндет. Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларының қорларын қалып-
тастыру және өңірлердің тұрақтандыру 
қорларын қалыптастыруға жәрдемдесу

2. Егіс алқаптарын әртараптандыруға 
және АӨК субъектілерін қаржылық қол-
дауға жәрдемдесу

1-мақсат. Басым ауыл шаруашылығы 
дақылдарының өндірісін ынталандыру

1-міндет. Ауыл шаруашылық дақылда-
рын форвардтық сатып алу

3. Ауыл шаруашылығы дақылдары-
ның сапасы мен өнімділігін көтеруге 
жәрдемдесу

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

1-міндет. Тұқым қорын қалыптастыру 
және басқару

4. АӨК орнықты жемшөп базасын құруға 
жәрдемдесу

1-мақсат. Ішкі нарықтың жемге қажет-
тілігін қанағаттандыру

1-міндет. Жемдік қорды қалыптастыру 
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 жөнін-
дегі Ислам ұйымы аясында агенттік 
функцияларды іске асыру (қажет болған 
жағдайда)

Жоғарыда аталған мақсаттарға қол жеткізу қызметтің мынадай  
негізгі көрсеткіштерімен өлшенеді (ҚНК):

ҚНК Өлш. 
бірл.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тиісті жылдың 31 желтоқсанына 
арналған азық-түліктік астықтың 
резервтік қорының көлемі

мың  
тонна

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ӘМАТ үшін шикізат болып табылатын 
ауыл шаруашылығы өнімін сатып алу 
көлемі

мың  
тонна

330 335 340 345 350 355 360 365 370 375

Форвардтық сатып алу бағдарламала-
ры бойынша 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

Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы бағдарламалары бойынша 
АШТӨ сатып алған жоғары сапалы 
тұқымдардың көлемі

мың  
тонна

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

Ішкі нарыққа белгіленген баға бойын-
ша жеткізілген жемдік астық көлемі

мың  
тонна

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Стратегиялық өткізу нарықтарына 
астықты тиеп жөнелтудің ең аз көлемі

мың  
тонна

≥ 150 ≥ 175 ≥ 190 ≥ 205 ≥ 220 ≥ 235 ≥ 250 ≥ 265 ≥ 280 ≥ 295
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2020 жылы әлемдік бидай өндірісі 773,84 млн 
тон наны құрады, бұл 2019 жылғы деңгейден 11,88 

млн тоннаға жоғары. Әлемдік бидай саудасы 
190,76 млн тоннаға дейін өсті (2019 жылға 

қараған да 6,55 млн тоннаға жоғары).
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Әлемдік астық нарығы
Халықаралық астық кеңесінің деректері бойынша, 
2020 жылы әлемдік бидай өндірісі 773,84 млн тон-
наны құрады, бұл 2019 жылғы деңгейден 

11,88 млн тоннаға жоғары. Әлемдік бидай саудасы 
190,76 млн тоннаға дейін өсті (2019 жылға қараған-
да 6,55 млн тоннаға жоғары).

Әлемдік астықты тұтыну негізінен жемдік астыққа 
сұраныстың өсуіне байланысты 744,21 млн тон-
надан 766,38 млн тоннаға дейін өсті. 2020/21 жыл 
маусымының соңында соңғы қорлар рекордтық 
284,81 млн тоннаға дейін артады.

Әлемдік сауданың өсуіне негізінен астықты Ресей-
ден экспорттау және Қытай мен Пәкістанға импорт-
тау көлемінің артуы әсер етті.

2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы әлемдік 
өндірістің ұлғаюына себеп болған негізгі фактор – 
Ресейде (73,6-дан 85,3 млн тоннаға дейін), Канадада 
(32,7-дан 35,2 млн тоннаға дейін) және Австралияда 
(15,2-ден 33,0 млн тоннаға дейін) өнімнің өсуі. 
Алайда, басқа елдерде – ірі астық өндірушілерде 
бидай өнімділігінің төмендеуі орын алды: Еуропалық 
Одақта өндіріс 159,2-ден 138,7 млн тоннаға дейін, 
Украинада – 29,2-ден 25,4 млн тоннаға дейін,  
АҚШ-та-52,6-дан 49,7 млн тоннаға дейін төмендеді.

Соңғы жылдары астық экспорты бойынша әлемдік 
нарықта көшбасшы орын алып жүрген Ресей, 
жеткізілім көлемін 2019 жылы 34,0 млн тоннадан 
38,8 млн тоннаға дейін арттырды. ЕО елдерінде және 
Украинада бидай өндірісінің төмендеуі Ресей экспор-
тының көлеміне жағымды әсер етті.

Өткен түсімсіз жылдардан кейін Австралияның экс-
порт көлемі 10,1-ден 19,0 млн тоннаға дейін өсті  

  САЛАНЫ ШОЛУ Австралияда бидай өндірісін қалпына келтіру 
Оңтүстік-Шығыс Азияның астық нарықтарында, 
оның ішінде Қытай нарықтарында бәсекелестікті 
арттырады.

2020 жылдың қорытындысы бойынша Мысыр 
12,9 млн тонна (2019 жылы 12,7 млн тонна) болатын 
импорт көлемімен ең ірі импорттаушы мәртебесін 
сақтап қалды.

2020 жылдың ішінде әлемдік нарықтағы бағалар 
негізінен өсіп отырды. Сонымен, 2020 жылдың 
басынан бастап FOB Новороссийск жағдайларында 
ресейлік бидайдың экспорттық бағасы 205-тен 
260-қа дейін, ал француздық бидайдың экспорттық 
бағасы тоннасына 189 доллардан 215 долларға 
дейін өсті.

Әлемдік астық бағасының өсуіне себеп болған негіз-
гі фактор коронавирус пандемиясы кезіндегі дағда-
рыстық құбылыстар болды. Азық-түлік импортына 
тәуелді көптеген елдер дүрбелеңнің әсерімен жедел 
түрде азық-түлік қорларын қалыптастыра бастады, 
бұл әлемдік нарықта астыққа деген сұраныстың 
өсуіне әкеп соқтырды.

Екінші жағынан, астық экспорттаушы елдер бірінші 
кезекте өз нарықтарының қажеттіліктерін қамтама-
сыз ету мақсатында астық экспортына шектеулер 
енгізу мүмкіндігін қарастыра бастады. Бұндай 
квоталарды енгізу туралы Қара теңіз өңіріндегі 
бидайдың үш негізгі жеткізушісі – Ресей, Украина 
және Қазақстан жариялады. Мысалы, 2020 жылдың 
27 наурызында РФ Ауыл шаруашылығы министрлігі 
РФ ішкі нарығын тұрақтандыру мақсатында дәнді 
дақылдардың, оның ішінде бидай мен арпаның экс-
портын квоталау тетігін енгізуді ұсынды.

2020 жылдың жаз мезгілінде жаңа түсім астығы 
түсер алдында бидай бағасының дәстүрлі төмендеуі 
байқалды: ол тоннасына 186-196 долларға дейін 
төмендеді. Дегенмен, жаңа 2020/21 маркетингтік 
жылының басталуымен әлемдегі бидайдың жоғары 
өндірісі аясында бағалар қарқынды өсе бастады.

Тамыз-қыркүйек айларында бірқатар ірі тендерлер 
жариялаған әлемдік импорттаушылар тарапынан 
болған жоғары сұраныс астық бағасының динами-
касына айтарлықтай әсер етті. Одан кейін бағаның 
өсуіне негізгі экспорттаушы елдердегі, соның ішінде 
АҚШ, Ресей және Украинадағы құрғақшылықтың 
басталуы жөніндегі күдік ықпал етті.

2020 жылы бағаның өсуінің негізгі факторларының 
бірі Қытайдың астық импортын ұлғайтуы болды. 
Халықаралық астық кеңесінің деректеріне сәйкес, 
Қытай бидай сатып алуды 6,6-дан 11,0 млн тоннаға 
дейін, арпа сатып алуды 5,5-тен 9,8 млн тоннаға 
дейін, жүгері сатып алуды 6,7-ден 27,0 млн тоннаға 
дейін арттырған. Қытайдың астық импортын өсіруі 
азық-түлікке де, сондай-ақ мал шаруашылығы сала-
сы үшін жемге деген де қажеттілікті қамтамасыз ету 
қажеттілігімен байланысты болды. Екінші жағынан, 
коронавирус инфекциясының таралу қарқыны 
төмендеген сайын Қытайдағы тамақ тұтыну деңгейі 
қалпына келуде.

Сонымен бірге, Қытайға бағытталған қазақстандық 
астық экспорты логистикалық қиындықтарға тап 
болды. Қытай 2020 жылдың күзінде енгізген шека-
радағы жүктерді қабылдау бойынша карантиндік 
шектеулердің күшеюіне байланысты «Достық – Ала-
шанькоу» шекара өткелінде 12 мың тауар вагоны 
жиналып қалды, оның 2 мыңнан астамына азық-
түлік, атап айтқанда астық тиелген болатын.

Келесі 2021 жылдың болашағы туралы айтатын 
болсақ, Халықаралық астық кеңесі бидай өндірісін 
790,09 млн тонна деңгейінде болжап отыр, бұл әлемдік 
өндірістегі рекордтық көрсеткіш болып табылады.

Сонымен бірге бидайды тұтыну бір уақытта 
787,02 млн тоннаға дейін артады, бұл әлемдік эко-
номиканың пандемиядан шығуы және халық саны 
өсуінің салдары болып табылады. Қазір әлемдік на-
рықта сұраныс жоғары және азық-түлік, соның ішінде 
дәнді дақылды өнімдер бағасының өсуі байқалады.

Солтүстік жарты шардағы елдерде астық жинаудың 
оптимистік күтулеріне қарамастан, әлемдік нарықтағы 
бағалар жоғары деңгейде сақталады. Бұл тенденция 
кем дегенде 2022 жылдың соңына дейін сақталады.

Қазақстандық астық нарығы
2020 жылы Қазақстанда дәнді дақылдарға арналған 
егіс алқабы 15 878,4 мың га құрады, бидай егісі 
12 182,6 мың га құрады. Бидайдың орташа өнімділігі 
11,8 ц/га болған кезде бидайдың жалпы алымы 
14 258,0 мың тоннаға жетті. 2020 күнтізбелік жылы 
қазақстандық бидай мен ұнның астық баламасын-
дағы экспорты 7 813,7 мың тоннаны құрады (өткен 

2019 жылы – 7 613,8 мың тонна). Экспорттың негізгі 
бағыттары, бұрынғыдай, Орталық Азия елдері мен 
Ауғанстан болды, жеткізілімдердің жалпы көлемінің 
89 %-ын солар құрады.

2020 жылдың басынан бастап солтүстік астық 
өндіретін облыстарда 3-сыныпты бидайдың орташа 

7 813,7
МЫҢ ТОННА  

2020 күнтізбелік жылы қазақстандық бидай 
мен ұнның астық баламасын дағы экспорты 

7 813,7 мың тоннаны құрады
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азық-түлік бидайының экспорттық баға-
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нарықтық бағасы тоннасына 75,2 мың теңгені құрады, 
мамырға қарай астық қорының төмендігінің аясында 
ішкі нарықтағы жоғары сұраныстың әсерінен баға тон-
насына 94 мың теңгеге дейін өсті. Сұраныстың өсуіне 
астықты экспорттаушы елдердің, соның ішінде Қа-
зақстанның шетелдік жеткізілімдерді шектеу ниеті ту-
ралы жаңалықтардың әсерінен орта азиялық елдердің 
астық сатып алуды ұлғайтуы ықпал етті.

Бидай қорларының жеткілікті болуына қарамастан, 
2020 жылдың сәуірінде Қазақстанда астық және 
ұн экспортына квоталар енгізілді. Атап айтқанда, 
1 сәуірден 31 тамызға дейін 3 және 4-сыныпты би-
дайдың жұмсақ сұрыптарының экспортын квоталау 
тетігі жұмыс істеді. Шектеу елдің астыққа деген ішкі 
қажеттілігін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде дем 
көлемін сақтау және тамақ өнеркәсібін қайта өңдеу 
үшін енгізілді.

2020 жылдың қыркүйегіне қарай бағалар нарыққа 
жаңа астықтың түсімімен тоннасына 85-89 мың тең-

геге дейін төмендеді. Алайда кейін олар Орта Азия 
елдері белсенді түрде сатып ала бастағаннан кейін 
қайтадан өсті және 2020 жылдың соңына қарай тон-
насына 90-92 мың теңге деңгейіне жетті.

Күзгі сатып алу кезінде Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы стандартты сападағы 3-сыныпты 
бидайдың сатып алу бағасын ҚҚС-ты ескере 
отырып, тоннасына 82 мың теңге деңгейінде бел-
гіледі. Жеке трейдерлік компаниялардың сатып 
алу бағалары Орта Азия мемлекеттері тарапынан 
болған сұраныстың әсерінен тоннасына 81-84 мың 
теңгеден тоннасына 90 мың теңге деңгейіне дейін 
көтерілгеніне қарамастан, Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы бастапқыда белгіленген бағаны 
өзгертпеді. Дегенмен, Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы сатып алу жоспарын орындады, 
себебі негізінен астықтың оның ресурстарына түсуі 
форвардтық сатып алу схемасы бойынша жүзеге 
асырылды.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының астық 
нарығындағы үлесі
2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
экспортқа 76,22 мың тонна астық шығарды, оның 
53,64 мың тоннасы межелі орынға жеткізілді. 
2020 жылдың қорытындылары бойынша Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының қазақстандық 
астық экспортындағы үлесі 1 %-ды құрады, бұл 

2018–2019 жылдардағы ұқсас көрсеткіштен айтар-
лықтай төмен.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының негізгі 
бәсекелестері «Атамекен-Агро» АҚ, «Olzha Grain» 
ЖШС, «АЗК Мирас» ЖШС, «Логос Грейн» ЖШС, 

«ВКЗ-АГРО» ЖШС, «Содружество Казахстан» ЖШС, 
«COFCO International Kazakhstan» ЖШС, «Grain Pool» 
ЖШС, «Grain Agro Trade» ЖШС, «Астана Трейд Агро» 
ЖШС, «Enrichment Trade» ЖШС сияқты астықты ішкі 
нарықта сатып алып, кейін экспортқа жөнелтетін 
жеке трейдерлік компаниялар болып табылады.

Әдетте, сатып алу бағаларын белгілеу кезінде жеке 
трейдерлік компаниялар Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясының баға саясатын басшылыққа алады.

Қазақстандық астық нарығында жұмыс істейтін 
жеке трейдерлік компаниялармен салыстырғанда, 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы бірқатар 
бәсекелес артықшылықтарға ие:

 ▪ мемлекеттік қолдауға сенім артуға және импорттаушы 
елдердегі ұқсас мемлекеттік реттеуші компаниялармен 
серіктес қарым-қатынастарды дамытуға мүмкіндік 
беретін ұлттық компания мәртебесі;

 ▪ ауыл шаруашылығы (астық) нарығындағы көп жылдық 
қызмет тәжірибесі, оның қатысушыларымен ұзақ 
мерзімді серіктес қарым-қатынастар;

 ▪ дамыған астық сақтау және экспорттау инфрақұрылы-
мының болуы;

 ▪ Қазақстан өңірлерінде кең өкілдіктер желісінің, сон-
дай-ақ Қытайда шетелдік өкілдіктің болуы;

 ▪ астықтың ірі көлемдерімен табысты жұмыс істеу тәжіри-
бесі, астықты сатып алу және өткізу бағаларын белгілеу 
арқылы нарықтық конъюнктураға әсер ету;

 ▪ еліміздің негізгі астық егетін өңірлерінде орналасқан 
және өнімді сақтау және экспорттау шығындарының 
құрылымын әртараптандыруға мүмкіндік беретін серік-
тес нан өңдеу кәсіпорындарының кең желісімен ұзақ 
мерзімді қарым-қатынастар.

Сонымен бірге, астық нарығының мемлекеттік 
операторы мәртебесі Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясына кейбір шектеулер салады. Осылайша, 
астық нарығын тұрақтандыру және мемлекеттік 
астық резервін қалыптастыру жөніндегі функция-
ларды атқару кей жағдайларда Компанияның кірісі 
мен түсімін барынша көбейту мүмкіндігін шектеуі 
мүмкін.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 2015–2020 жж. кезеңдегі қазақстандық астық 
және ұн экспортындағы астық баламасындағы экспортының үлесі, мың тонна

Көрсеткіш 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж.

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының экспорты

144,6 190,4 92,1 442,9 167,9 76,2

Қазақстандық экспорт 5 991,4 7 616,7 7 093,7 8 630,5 7 127,8 7 646,3

АТК ҚР экспорына (%) үлесі 2,4 2,5 1,3 5,1 2,4 1,0
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Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
активтерінің баланстық құны 2020 жылы 

40,95%-ға өсіп, жыл соңында 97,84 млрд теңгені 
құрады. 

Активтердің өсуінің негізгі факторы 
айналымдағы активтердің 7,49-дан 28,27 млрд 

теңгеге дейін өсуі болды.
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Операциялық көрсеткіштер
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының негізгі 
қызмет түрі бидай мен өзге де дәнді дақылдарды 
сатып алу және оларды елдің ұн тарту кәсіпорында-
рына өткізу және экспортқа шығару бойынша опе-
рацияларды жүргізу болып табылады. Астықты ішкі 
нарықта өткізу кезінде нан бағасын тұрақтандыру 
мақсатында Компания өз қызметін өңірлік атқа-
рушы билік органдарымен үйлестіреді. Өткізу баға-
лары нарықтық конъюнктураны ескере отырып, 
Қазақстан ішіне де, әлемдік нарыққа да белгіленеді. 
Ішкі нарықтағы барлық астық сату операциялары 
тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады, бұл 
Компанияның өткізу саясаты шеңберінде баға бел-
гілеудің ашықтығының кепілі болады.

Ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу 
2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
жалпы сомасы 40,2 млрд теңгеге 483,02 мың тонна 
ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алды, оның 
ішінде:

 ▪ форвардтық сатып алу шарттары бойынша 469,7 
мың тонна астық жеткізілді, cоның ішінде 435,4 
мың тонна 3-сыныпты бидай, 5,9 мың тонна 4-сы-
ныпты бидай, 28,4 мың тонна 2-сыныпты арпа;

 ▪ бидай мен арпаны форвардтық сатып алу бағдар-
ламасы бойынша АӨК субъектілеріне бидай мен 
арпаның тұқымын сатып алуға алдын ала төлем 
жасау арқылы 2,47 мың тонна жеткізілді;

 ▪ жеткізу фактісі бойынша төлеу шартымен сатып 
алу бағдарламасы бойынша (тікелей күзгі сатып 
алу) 10,86 мың тонна жеткізілді.

Астықтың негізгі көлемі әлеуметтік-кәсіпкерлік кор-
порация кепілдігімен Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
форвардтық сатып алу бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде келіп түсті, оны Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы Мемлекет басшысының 2020 жылғы 
31 наурыздағы тапсырмасын орындау аясында 
2020 жылы сәтті қайта жаңғыртты.

Сондай-ақ 2020 жылы АӨК субъектілерінің бидай 
және арпа тұқымдарын сатып алуын алдын ала 
төлеу арқылы бидай мен арпаны форвардтық сатып 
алу жүзеге асырылды. Бұл бағдарлама бойынша 
2,47 мың тонна астық сатып алынды.

Астықты тікелей сатып алуды Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы меншікті және тартылған қа-
ражат есебінен жеткізу фактісі бойынша төлеу шар-
тымен жүзеге асырды. Тікелей сатып алу бағдарла-
масы бойынша 2020 жылы 10,86 мың тонна сатып 
алынды, оның ішінде: бидай 5,2 мың тонна (48,4 %), 
майлы дақылдар (күнбағыс) 5,3 мың тонна (48,7 %) 
және қарақұмық 0,3 мың тонна (2,7 %).

Сонымен қатар, 2020 жылы Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы 2016 жылы тауарлық несие 
бағдарламасы шеңберінде берілген 18,1 мың тонна 
көлеміндегі астықты қайтарды.

Ауыл шаруашылық өнімдерін өткізу  
(ішкі нарыққа және экспортқа)

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 2020 жылы 
ішкі нарықта 12,2 млрд теңге сомаға 137,1 мың тон-
на ауыл шаруашылық өнімдерін өткізді. Негізгі 
өткізу бағыттары:

 ▪ ұн тарту кәсіпорындарына сату – 85,8 мың тонна;
 ▪ құс шаруашылықтарына сату – 33,3 мың тонна;
 ▪ мал шаруашылығына сату – 0,3 мың тонна;
 ▪ 11,2 мың тонна көлемінде тауарлық несиелеу;
 ▪ 6,5 мың тонна көлемінде басқа сатылымдар.

2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
келесі бағыттарда 149 200 тонна астық жеткізуге 
7 экспорттық келісімшарт жасады:
1. Қытай — 95,2 мың тоннаға 3 келісімшарт;
2. Өзбекстан — 54 мың тоннаға 4 келісімшарт.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы экспортқа 
жіберген астықтың жиынтық көлемі 2020 жылы 
76,2 мың тоннаны құрады. Межелі орынға 53,6 
мың тонна жеткізілді, соның ішінде:

 ▪ Қытай Халық Республикасына («COFCO» компани-
ясы) – 71,2 мың тонна; 2020 жылдың 31 желтоқ-
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Азық-түлік келісім шарт корпорациясының форвардтық 
сатып алу бағдарламасы бүгінгі таңда ауыл 
шаруашылығы өндірушілерін қаржылық қолдаудың 
ең сұранысқа ие түрі болып табылады. Бағдарлама 
егіс жұмыстарын жүргізуге жәрдемдесуге және ауыл 
шаруашылығы өндірушілеріне өз өнімдерін кепілді түрде 
өткізуді қамтамасыз етуге бағытталған. 
Бағдарламаны іске асыру үшін 2020 жылы Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы республикалық бюджет 
қаражаты есебінен қосымша 24,55 млрд теңгеге 
капиталдандырылды. Бөлінген қаражаттың барлық 
көлемі толық игерілді, қаржылай қолдаумен 369 ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер қамтылды. 
Бұл ретте осы бағдарламаны іске асырудың соңғы 
жылдарында астықпен ең жоғары қайтарым 
қамтамасыз етілді (90 %-дан астам немесе 469,7 
мың тонна).

санындағы жағдай бойынша межелі орынға 48,6 
мың тонна жеткізілді, 22,5 мың тонна жолда;

 ▪ Өзбекстан Республикасына 5,0 мың тонна астық 
жеткізіліп, жөнелтілді.

2021 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
жаңа маркетингтік маусым басталғанға дейін ішкі 
нарықта, оның ішінде ұн тарту және құс шаруа- 
шылығы кәсіпорындарына олардың қажеттіліктерін 
қамтамасыз ету үшін 350 мың тонна астықты 
өткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, Каспий 
өңірінің елдері, Қытай, Орта Азия және Күнгей Кав-
каз елдеріне жасалған экспорттық келісімшарттар 
бойынша экспортқа 150 мың тонна астық өткізу 
жоспарлануда.

Экспорттаушылар кепілге берген астық  
пен ұнды үлестіру

2020 жылдың сәуір-мамыр айларында ішкі нарыққа 
жеткізілімдерді қамтамасыз ету мақсатында Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы экспорттаушылар 
кепілге берген астық пен ұнды кәсіпорындар ара-
сында үлестіру бойынша жұмысты жүзеге асырды. 
Астық пен ұнды үлестіруге қатысатын кәсіпорын-
дардың тізбесін әкімдіктер анықтайды. 

2020 жылдың сәуірінде кәсіпорындар экспорттау- 
шылармен салынған 60 мың тонна бидайдың 
53,9 мың тоннасын (90 %), сондай-ақ 9 мың тонна 
ұнның (44 %) 21 мың тоннасын сатып алды. 

2020 жылдың мамырында экспорттаушылар ішкі 
нарыққа өткізу үшін 63,2 мың тонна бидай мен 42,9 
мың тонна ұн берді. Кәсіпорындар 43,5 мың тонна 
бидайды (69 %) және 14 мың тонна ұнды (33 %) са-
тып алды. Күнтізбелік ай өткеннен кейін бидай мен 
ұнның сатып алынбаған көлемі экспорттаушыларға 
қайтарылды.

Астықтың резервтік қорын 
қалыптастыру және сақтау 

2020 жылы 21 желтоқсанда Қазақстан Республика-
сының «Астық туралы» Заңына өзгертулер енгізілді, 
оларға сәйкес астық нарығының мемлекеттік опера-
торының функцияларының бірі астықтың резервтік 
қорын қалыптастыру болып табылады. Корпорация- 
ның Ауыл шаруашылығы өнімін басқару жөніндегі 
комитетінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 174 
шешіміне сәйкес 2021 жылғы 1 қаңтарда астықтың 
500 мың тонна көлеміндегі резервтік қоры қалып- 
тастырылды.
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Қаржылық көрсеткіштер
Негізгі қаржылық көрсеткіштер
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы активтерінің 
баланстық құны, шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке сәйкес, 2020 жылы 40,95 %-ға өсіп, жыл 
соңында 97,84 млрд теңгені құрады. Активтердің 
өсуінің негізгі факторы айналымдағы активтердің 
7,49-дан 28,27 млрд теңгеге дейін өсуі болды.

Жиынтық міндеттемелер бір жылда 66,21 %-ға өсіп, 
22,66 млрд теңгені құрады. Компанияның жиынтық 
міндеттемелерінің өсуі «Ситибанк Қазақстан» АҚ 
мен «Сбербанк России» АҚ ЕБ-нен жалпы сомасы 
13,51 млрд теңгеге астық пен басқа да қорларды 
сатып алуға банктік қарыздарды тартумен байла-
нысты болды.

Компанияның меншікті капиталы 34,78 %-ға өсіп, 
2020 жылдың соңына қарай 75,18 млрд теңгені 
құрады. Меншікті капиталдың ұлғаюы 2020 жылдың 
мамырында жүргізілген 24,55 млрд теңге мөлшерін-
дегі қосымша капиталдандыру есебінен болды.

Компанияның 2020 жылғы жиынтық табысы өткен 
жылмен салыстырғанда 28,22 %-ға төмендеп, 
21,58 млрд теңгені құрады. Таза пайда 55,29 %-ға 
төмендеп, 1,21 млрд теңгені құрады.

Нақты және жоспарланған қаржылық 
нәтижелердің айырмашылығын талдау

2020 жылы жоспарланған қаржылық нәтижелерге 
қол жеткізуге кедергі болған негізгі фактор төтенше 
жағдай режимін енгізу және эпидемияға қарсы 

іс-шаралар жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік дағда-
рысқа қарсы пакет шеңберінде бағаны ұстап тұру 
және отандық астық нарығын қолдау жөніндегі ша-
раларды іске асыру болды. Бұл ретте операциялық 
кірістердің төмендеуі қаржылық қызметтен түсетін 
кірістердің өсуі есебінен ішінара өтемделді.

Астықты экспортқа өткізуден түсетін кіріс бойынша 
жоспардың орындалмауы келесі факторларға бай-
ланысты:

 ▪ астықтың сапалық көрсеткіштерінің 
нашарлауына байланысты, сондай-ақ ұн мен 
нан бағасының өсуі салдарынан Қазақстандағы 
әлеуметтік шиеленістің өсу тәуекелдерін 
төмендету мақсатында берілген, Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің тапсырмасына сәйкес 
2019 жылдың 1 қарашасы мен 2020 жылдың 
10 ақпаны аралағындағы кезеңде экспорттық 
келісімшарттар бойынша астықты өткізуді 
тоқтата тұру;

 ▪ сатып алушының бастамасы бойынша астықты 
жеткізуге арналған келісімшарттардың біреуін 
оның бұзылуы салдарынан ішінара орындау;

 ▪ Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі № 111 
«Қазақстан Республикасының аумағынан 
жекелеген тауарларды әкетудің кейбір мәселелері 
туралы» бұйрығымен ішкі нарықты астықпен 
және ұнмен кепілді түрде қамтамасыз ету және 
әлеуметтік нанның шекті бағаларын ұстап тұру 
мақсатында астық пен ұн экспортына шектеулер 
енгізу;

Көрсеткіш 2020 жыл 2019 жыл Өзгеріс
1. Кезең соңындағы баланс құрылымы (шоғырландырылған негізде)

Активтер, мың теңге 97 838 759 69 413 676 40,95%

Міндеттемелер, мың теңге 22 658 805 13 632 545 66,21%

Меншікті капитал, мың теңге 75 179 954 55 781 131 34,78%

Активтерге меншікті капитал 0,77 0,80 -

Активтерге міндеттемелер 0,23 0,20 -

Меншікті капиталға міндеттемелер 0,30 0,24 -

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

Кірістер 21 577 046 30 060 162 -28,22%

өткізуден түсетін кіріс 18 008 152 29 689 231 -39,34%

Салық салынғанға дейінгі шығындар 20 012 207 26 461 912 -24,37%

өзіндік құны 13 281 463 19 240 631 -30,97%

әкімшілік шығындар 1 470 170 1 681 823 -12,58%

Салық салынғанға дейінгі пайда 1 564 839 3 598 250 -56,51%

Корпоративтік табыс салығы 351 997 885 391 -60,24%

Жыл ішіндегі пайда 1 212 842 2 712 859 -55,29%

3. Рентабельділік коэффициенттері

Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE) 0,05 0,02 -

Активтердің рентабельділігі (ROA) 0,04 0,015 -

 ▪ 2020 жылдың қазан мен желтоқсан айлар 
аралығында қолданыста болған «Достық – 
Алашанькоу» шекара өткелінде Қытайдың 
мемлекеттік органдары Қазақстаннан келетін 
жүктерге қатысты бақылау шараларын қатаңдату 
салдарынан пайда болған вагондардың көптеп 
жиналуы салдарынан Қытай бағытындағы 
жүктерді жөнелтуге тыйым салу.

Астықты ішкі нарықта өткізуден түсетін кіріс бойын-
ша жоспардың орындалмауы келесілерге байланыс- 
ты болды:

 ▪ Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігі салған және 2020 жылдың 10 ақпа-
нына дейін қолданыста болған астықты ішкі 
нарықта өткізуге деген шектеуге;

 ▪ бидайдың ең төменгі есептік өткізу бағаларын тек 
2020 жылдың ақпанында ғана бекітуге;

 ▪ сатып алушылардың астыққа деген ағымдағы 
қажеттілігінің төмендігіне;

 ▪ Қазақстан аумағында 2020 жылдың 16 нау-
рызынан 10 мамырына дейін төтенше жағдай 
режимінің қолданылуы кезеңінде көптеген астық 
қабылдау кәсіпорындарының жабылуына байла-
нысты болды.

Өнімнің нақты өзіндік құнының жоспарланған 
деңгейден ауытқуы астықты сату жоспарының 
орындалмауына байланысты болды. Әкімшілік 
шығындар төтенше жағдай режимінің қолданылу 
кезеңінде қашықтықтан жұмыс режиміне ауысу 
және жасалған шарттар санының жоспарланғанмен 
салыстырғанда аз болуы салдарынан жоспарланған 
деңгейден төмен қалыптасты.

Жоғарыда аталған факторларға байланысты Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының таза кірісі 
2020 жылдың қорытындысы бойынша жоспар-
ланғаннан 92 % деңгейінде қалыптасты.

Қаржылық нәтижелер динамикасын 
талдау

Операциялық қызметтен түсетін кірістердің төмен-
деуі төтенше жағдай режимі қолданылатын кезеңде 
бизнес-белсенділіктің төмендеуіне байланысты ішкі 
нарықта астық жеткізуге арналған келісімшарттар-
дың толық немесе ішінара бұзылуынан болды. Оған 
қоса, 2019–2020 жылдары дәнді дақылдар түсімінің 
төмендеуіне (2019 жыл) байланысты астық экспор-
тына шектеулер енгізілді.

2018 жылы 609 мың тонна көлемінде астықты 
экспортқа өткізу жоспарланған болатын, жедел 
деректер бойынша астықты нақты өткізу көлемі 
441,9 мың тоннаны құрады.

Астық экспорты бойынша жоспардың толық орын-
далмауы сатып алушыларда ақшаның болмауына 
байланысты Каспий өңірінің елдеріне, Орта Азия ел-
деріне бидай жеткізу жөніндегі келісімшарттардың 
ішінара орындалуынан болды.

Өткізілген өнімдердің және көрсетілген қызмет-
тердің өзіндік құны, сондай-ақ өткізу бойынша 
шығыстар астықты экспортқа сату жоспарының 
орындалмауы салдарынан жоспарланғаннан төмен 
қалыптасты. Корпорация шығыстарын оңтайлан-
дыру жұмыстарын жүргізу нәтижесінде шығыстар 
төмендетілді.

2019 жылы Корпорация астықты сыртқы на-
рықтарға шамамен 253 мың тонна көлемінде 
өткізуді жоспарлады. Корпорацияның 2019 жылдың 
12 айында астықты нақты өткізу көлемі 167,9 
мың тоннаны құрады.

Астықты өткізу бойынша жоспардың орындалмауы 
келесілерден болды:

 ▪ астықтың резервтік қорын 500 мың тонна 
көлемінде толықтыру қажеттілігінен;

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 2020 жылғы жоспарлы және нақты 
көрсеткіштерін салыстыру (шоғырландырылған негізде)

Көрсеткіш Жоспар, 
мың теңге

Нақты,  
мың теңге

Жоспарланған  
мәннен %

КІРІСТЕР 34 269 634 23 507 316 69%

Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс 31 991 323 18 008 152 56%

ШЫҒЫСТАР 32 790 135 21 942 478 67%

Өткізілген өнімнің өзіндік құны 22 432 760 13 281 462 59%

Кезең шығыстары, барлығы 7 580 768 5 793 048 76%

Жалпы және әкімшілік шығыстар 1 856 267 1 470 170 79%

Өткізу бойынша шығыстар 4 202 664 3 440 000 82%

САЛЫҚ САЛЫНҒАНҒА ДЕЙІНГІ КІРІСТЕР 1 479 499 1 564 839 106%

Корпоративтік табыс салығы 160 757 351 997 219%

ТАЗА ТАБЫС 1 318 742 1 212 842 92%
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 ▪ Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің астықты экспорттық бағыттарда 
өткізуді тоқтата тұру туралы тапсырмасын 
(01.11.2019 жылғы № 3-1-6/3404-и хат) орындаудан;

 ▪ күнбағысты өткізу бойынша жоспарларды орын-
дамаудан (815 тонна күнбағысты өткізу жоспар- 
ланған, бірақ нақты 400 тонна ғана өткізілді) бол-
ды. Өткізу жоспарының орындалмауы әлеуетті 
сатып алушылардың бастапқыда тауарларды 
Корпорацияның ең төменгі сату бағасынан төмен 

бағамен сатып алуға бағытталғандығына байла-
нысты болды.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
2019 жылғы таза пайдасы 2 712 859 мың теңгені 
құрап, жоспарланған деңгейден екі еседен астамға 
(1 201 083 мың теңге) жоғары болды.

2020 жылы кірістер мен пайданың төмендеуі жоға-
рыда сипатталған факторлардың кешенінен болды.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың негізгі операциялық және 
қаржылық көрсеткіштері

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ Ақтау теңіз портындағы 
Каспий теңізінің шығыс жағалауындағы астық 
терминалы. Компания қазақстандық астықты 
экспортқа жіберу, қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, 
сақтау және жөнелту үшін теңіздегі құрғақ жүк 

тасушыларға ауыстырып тиеу бойынша қызметтер 
көрсетеді.

Компания қызметінің негізгі мақсаты – қазақстан-
дық астықты теңіз жолымен экспорттау кезінде 
Ақтау портында астықты үздіксіз ауыстырып тиеуді 
қамтамасыз ету. 

Атауы 2018 2019 2020
Кірістер, барлығы 53 439 883 33 085 798 23 507 316

Өнімді өткізуден түскен кіріс 44 391 647 29 689 231 18 008 152

Шығыстар, барлығы 52 224 939 29 487 548 21 942 478

Өткізілген өнімнің өзіндік құны 33 576 825 19 240 631 13 281 463

Әкімшілік шығыстар 1 606 233 1 681 823 1 470 170

Өткізу бойынша шығыстар 7 872 373 4 321 343 3 440 000

Салық салынғанға дейінгі кіріс 1 214 944 3 598 250 1 564 839

КТС 222 112 885 391 351 997

ТАЗА ТАБЫС 992 832 2 712 859 1 212 842

Көрсеткіш 2019 2020 Өзгеріс

Операциялық көрсеткіштер

Астықты ауыстырып тиеу, мың тонна 774 432 –44,2 %

Астықты сақтау, мың тонна-күн 2 034 3 862 89,9 %

Жыл соңындағы баланс құрылымы (шоғырландырылған негізде)

Активтер, мың теңге 4 853 495 5 471 978 12,7 %

Міндеттемелер, мың теңге 118 839 982 692 726,9 %

Меншікті капитал, мың теңге 4 734 656 4 489 286 –5,2 %

Бір жылдағы кірістер мен пайда (шоғырландырылған негізде)

Кірістер, мың теңге 1 460 088 2 454 134 68,1 %

өткізуден түскен кіріс, мың теңге 1 178 593 1 685 485 43,0 %

Шығыстар, мың теңге 601 418 1 927 973 220,6 %

өзіндік құн, мың теңге 372 783 1 079 131 189,5 %

әкімшілік шығыстар, мың теңге 152 294 154 073 1,2 %

Салық салынғанға дейінгі пайда, мың теңге 858 670 526 161 –38,7 %

Корпоративтік табыс салығы, мың теңге 142 123 54 984 –61,3 %

Бір жылдағы пайда, мың теңге 716 547 471 177 –34,2 %

Рентабельділік (шоғырландырылған негізде)

Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE), % 15,13 10,49 –

Активтердің рентабельділігі (ROA), % 14,76 8,61 –
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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- 
министрі К. Мәсімов қатысты, олар бұл терминал-
дың екіжақты экономикалық қарым-қатынастарды 
дамыту үшін ғана емес, бүкіл Каспий маңы өңірі 
үшін маңыздылығын жоғары деп бағалады.

2009 жылдың желтоқсанында өнімділігі тәулігіне  
150 тонна және қайта өңдеу қуаты жылына 
50 мың тоннаға дейінгі диірмен кешенінің құрылысы 

аяқталды. Диірмен кешені «Бюлер» неміс фирма-
сының 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 ком-
муникацияларының өндірістік қуаты сағатына 250-
300 тонна астықты құрайды, бұл теңіз кемелерінен 
тәулігіне 2 мың тоннаға дейінгі астықты қабылдауға 
және теміржол вагондарына тиеуге мүмкіндік 
береді.

Терминал мен диірмен тәулік бойы жұмыс істей 
алады, қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін, тұтас технологиялық циклді 
басқарудың автоматтандырылған жүйесімен жаб-
дықталған.

Көрсеткіш 2019 2020 Өзгеріс

Операциялық көрсеткіштер

Астықты ауыстырып тиеу, мың тонна 37 12 –67,6 %

Дайын өнімді өткізу, мың тонна 33 16 –51,5 %

Жыл соңындағы баланс құрылымы

Активтер, мың теңге 1 342 663 1 628 145 21,3 %

Міндеттемелер, мың теңге 417 235 630 247 51,1 %

Меншікті капитал, мың теңге 925 428 997 898 7,8 %

Бір жылдағы кірістер мен пайда

Кірістер, мың теңге 862 202 1 605 804 86,2 %

өткізуден түскен кіріс, мың теңге 859 262 1 598 521 86,0 %

Шығыстар, мың теңге 939 698 1 554 990 65,5 %

өзіндік құн, мың теңге 836 419 1 484 858 77,5 %

әкімшілік шығыстар, мың теңге 42 923 47 681 11,1 %

Салық салынғанға дейінгі пайда/залал, мың теңге –77 496 50 814 –

Корпоративтік табыс салығы, мың теңге 1 762 13 598 671,7 %

Бір жылдағы пайда/залал, мың теңге –79 258 37 216 –

«Амирабад грейн терминал КИШ» ЖШҚ

Кәсіпорын 2007 жылдың қазанында құрылған. 
Оның құрылтайшылары «Бехдиз Теджерат Альборз» 
ЖШҚ (Иран) және «Ақ Бидай-Терминал» АҚ (Қа-
зақстан) болды. Жарғылық капиталдағы қазақстан-
дық әріптестің үлесі 50 %-ды құрады, қазақстандық 
инвестициялардың 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 
жалпы көлемі 53 мың тонна болатын 14 сүрлем 
бар және әлемдік жетекші өндірушілердің заманауи 
жабдықтарымен жабдықталған. Терминалдың 
ауыстырып тиеу бойынша көлік коммуникацияла-
рының 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 
автоматтандырылған жүйесімен жабдықталған.

Көрсеткіш 2019 2020 Өзгеріс

Операциялық көрсеткіштер

Астықты ауыстырып тиеу, мың тонна 338 147 –56,5 %

Астықты сақтау мың тонна-күн 7 694 11 132 44,7 %

Жыл соңындағы баланс құрылымы

Активтер, мың теңге 2 577 981 3 096 482 20,1 %

Міндеттемелер, мың теңге 485 443 865 367 78,3 %

Меншікті капитал, мың теңге 2 092 538 2 231 115 6,6 %

Бір жылдағы кірістер мен пайда

Кірістер, мың теңге 1 209 244 718 711 –40,6 %

өткізуден түскен кіріс, мың теңге 1 181 073 517 555 –56,2 %

Шығыстар, мың теңге 963 878 252 714 –73,8 %

өзіндік құн, мың теңге 883 001 150 684 –82,9 %

әкімшілік шығыстар, мың теңге 80 877 102 030 26,2 %

Салық салынғанға дейінгі пайда/залал, мың теңге 245 366 465 997 89,9 %

Корпоративтік табыс салығы, мың теңге 12 291 113 323 822,0 %

Бір жылдағы пайда/залал, мың теңге 233 075 352 674 51,3 %

Рентабельділік

Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE), % 11,14 15,8 –

Активтердің рентабельділігі (ROA), % 9,04 11,39 –

«Астық қоймалары» ЖШС  
өндірістік көрсеткіштері

«Астық қоймалары» ЖШС – Ақмола, Солтүстік 
Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарындағы 
астық қабылдау кәсіпорындары (астық базалары) 
желісін басқарушы ұйым. Астықты қабылдау, 
кептіру, өңдеу, жөнелту, сақтау және қайта өңдеу 
бойынша қызметтерді ұсынады. 

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

Көрсеткіш 2019 2020 Өзгеріс

Операциялық көрсеткіштер

Астықты қабылдау, мың тонна 342 351 2,6%

Астықты жөнелту, мың тонна 370 284 -23,2%

Астықты сақтау, мың тонна/ай 2 033 2 384 17,3%

Астықты кептіру, мың тонна/% 763 657 -13,9%

Астықты өңдеу, мың тонна/% 945 1 209 27,9%

Жыл соңындағы баланс құрылымы

Активтер, мың теңге 3 719 721 3 794 111 2,0%

Міндеттемелер, мың теңге 449 139 463 001 3,1%
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Компания өткізетін астықтың сапасы туралы ақпарат
Қазақстандық бидай – бұл тартудың керемет сипат-
тамаларына ие, протеин мөлшері жоғары сортты 
бидай. Мұндай бидай жоғары сапалы нан береді 
және «әлсіз» бидаймен қоспаларда нан өнімдерінің 
сапасын жақсарта алады.

Экспорттық келісімшарттар шеңберінде Корпорация 
құрамында жоғары ақуыз, желімше мөлшері жоғары 
сапалы астықты жеткізеді.

Корпорация жеткізетін бидай Қазақстан Республи-
касының ҚР СТ 1046-2008 мемлекеттік стандарты-
на, сондай-ақ ISO, ISIRI, GB халықаралық стандартта-
рының талаптарына сәйкес келеді.

Маркетингтік қызмет, өткізу және баға саясаттары
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы астықты 
ағымдағы және болжалды нарықтық бағаларды 
ескере отырып белгіленетін бағалар бойынша сатып 
алады.

Бағаны анықтауға арналған көздер, әдетте, тауар бир-
жасында жасалған мәмілелердің бағалары, маман-
дандырылған талдау ұйымдарының ақпарат көздері, 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының облыстық 
өкілдіктерінің баға мониторингінің деректері болып 
табылады, сондай-ақ баға сату болжамдарының 
субъективті және объективті әдістері негізінде, соның 
ішінде қазақстандық экспорттаушылар мен ұн тарту 
ұйымдары және қазақстандық астықты негізгі өткізу 
нарықтарының импорттаушыларының пікірлері мен 
болжамдарына негізделген тұтынушылардың болжа-
лы әдісі негізінде анықталады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының өткізу 
бағаларын қалыптастыру, ең алдымен, ішкі және 
әлемдік астық нарығындағы нарықтық конъюнкту-

раға байланысты жүзеге асырылады. Ағымдағы 
нарықтық жағдайды зерттеу үшін Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы тұрақты түрде әлемдік 
тауар биржаларындағы және әлемдік қолма-қол 
астық жеткізу нарығындағы бағаларға мониторинг 
жүргізеді, импорттаушылар нарықтарындағы бидай 
сатып алуға өткізілетін тендерлер бойынша дерек-
терді зерттейді, астықты межелі станцияға дейін 
тасымалдау кезінде немесе теңіз порттарына дейін 
жеткізу кезінде көлік шығыстарының шамасын 
есепке алады, талап етілетін экспорттық бағыттар 
бойынша теңіз тасымалдарының фрахт мөлшерле-
мелері бойынша ақпаратты қадағалап отырады.

Жиналған нарықтық бағалардың ахуалы туралы 
талдамалық ақпараттың негізінде, Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының уәкілетті органы – 
Ауыл шаруашылығы өнімін басқару жөніндегі коми-
тет қолда бар астықтың нақты өзіндік құнын ескере 
отырып, Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
астығын өткізу бағасын анықтайды.

Сатып алу практикасы
2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
және оның еншілес ұйымдары Қазақстан 
Республикасының Премьер-министрінің Бірінші 

орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2019 жылғы 31 қазандағы № 1201 
бұйрығымен бекітілген ұлттық басқарушы 

Көрсеткіш 2019 2020 Өзгеріс

Меншікті капитал, мың теңге 3 270 582 3 331 110 1,9%

Бір жылдағы кірістер мен пайда

Кірістер, мың теңге 1 717 482 1 729 817 0,7%

Негізгі қызметтен түскен кіріс, мың теңге 1 594 661 1 606 122 0,7%

Шығыстар, мың теңге 1 494 175 1 530 574 2,4%

өзіндік құн, мың теңге 1 091 338 1 130 435 3,6%

әкімшілік шығыстар, мың теңге 359 317 351 263 -2,2%

Салық салынғанға дейінгі пайда/залал, мың теңге 367 313 323 666 -11,9%

Корпоративтік табыс салығы, мың теңге 43 701 48 912 11,9%

Бір жылдағы пайда/залал, мың теңге 179 606 150 331 -16,3%

Рентабельділік

Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE), % 5,5 4,5 -

Активтердің рентабельділігі (ROA), % 4,8 4,0 -

холдингтермен, ұлттық холдингтермен, ұлттық 
компаниялармен және дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама 
түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдармен 
тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды 
жүзеге асыру Қағидаларына сәйкес Еуразиялық 
электрондық порталда тауарларды, жұмыстарды 
және қызметтерді сатып алуды жүзеге асырған. 
Сатып алу тендерлер өткізу, баға ұсыныстарын 
сұрату арқылы және заңнамада көзделген 
жағдайларда тікелей шарт жасасу арқылы бір 
көзден жүзеге асырылған.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
және оның еншілес ұйымдарының сатып алу 
көлемі 2020 жылы 2,4 млрд теңгені құрады, 
оның ішінде тауарларды сатып алу – 761,6 млн 
теңге, жұмыстарды сатып алу – 97,3 млн теңге, 
қызметтерді сатып алу – 1,5 млрд теңге.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның еншілес ұйымдарының сатып алуларындағы 
жергілікті қамту үлесі 2020 жылы 67,34 %-ды құрады 
(тауарларды сатып алу – 0,72 %, жұмыстарды сатып 
алу – 97,12 %, қызметтерді сатып алу – 98,34 %).

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 
2020 жылдағы сатып алу көлемі 

Жиынтық 
сатып алу 

көлемі

соның ішінде:
Тауарларды 

сатып алу
Жұмыстар-

ды сатып алу
Қызметтерді 

сатып алу
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, млн теңге 1 274,40 55,63 6,72 1 212,06

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ, млн теңге 190,22 109,32 21,53 59,36

«Астық қоймалары» ЖШС, млн теңге 928,71 596,63 69,09 262,99

«Сарапшы аграрлық компания» ЖШС, млн теңге 9,35 0,06 0,00 9,29

Еншілес ұйымдардың сатып алуын есепке алғанда  
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, млн теңге

2 402,68 761,64 97,34 1 543,70

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 
сатып алуларындағы 2020 жылдағы жергілікті қамту үлесі

Тауарларды, жұмыс- 
тарды және қызмет-

терді сатып алу

Тауарларды 
сатып алу

Жұмыс- 
тарды  

сатып алу

Қызмет-
терді сатып 

алу
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 93,83 % 9,80 % 58,23 % 97,88 %

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ 42,53 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %

«Астық қоймалары» ЖШС 35,76 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %

«Сарапшы аграрлық компания» ЖШС 99,34 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

Еншілес ұйымдардың сатып алуын есепке алғанда 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ

67,34 % 0,72 % 97,12 % 98,34 %
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Корпоративтік басқару жүйесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы корпора-
тивтік басқаруды қызметтің тиімділігін арттыру, 
беделді нығайту және капитал тартуға жұмсалатын 
шығындарды азайту құралы ретінде қарастырады. 
Тиісті корпоративтік басқару жүйесіне Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы Қазақстан Республи-
касында Заңның үстемдігін қамтамасыз етуге үлес 
ретінде және Компанияның қазіргі экономикадағы 
және жалпы қоғамдағы орнын айқындайтын фак-
тор ретінде қарайды. Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясында шешімдер қабылдау жүйесі Жалғыз 
акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма және 
Компанияның өзге де органдары арасындағы өзара 
тиімді әрекеттестікті қамтитын қазіргі заманғы 
корпоративтік басқару жүйесінің қағидаттарына 
негізделген. Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сының корпоративтік басқаруы әділдік, адалдық, 
жауапкершілік, айқындық, кәсіпқойлық және құзы-
реттілік негізінде құрылады. Тиімді корпоративтік 
басқару құрылымы барлық мүдделі тараптардың 
құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді ұйғарады. 

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы корпора-
тивтік басқарудың келесі негіз қалаушы қағидатта-
рын ұстанады:

 ▪ Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін 
қорғау;

 ▪ Директорлар кеңесі мен Басқарманың Компания-
ны тиімді басқаруы;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының дербес 
қызметі;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
қызметі туралы ақпаратты ашу айқындығы мен 
объективтілігі;

 ▪ заңдылық және әдеп;
 ▪ тиімді дивидендтік саясат;
 ▪ тиімді кадрлық саясат;
 ▪ қоршаған ортаны қорғау;
 ▪ корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 

қақтығысын реттеу;
 ▪ жауапкершілік.

  КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Еншілес және тәуелді ұйымдар
2021 жылдың 1 қаңтарында «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ құрылымына 3 еншілес 
және 3 тәуелді ұйым кірген, соның ішінде: «Ақ Би-
дай-Терминал» АҚ (Ақтау портындағы астық терми-
налы), «Астық қоймалары» ЖШС (астық қабылдау 
кәсіпорындары), «Сарапшы аграрлық компания» 
ЖШС.

«Астық қоймалары» ЖШС еншілес компаниясы 
арқылы Корпорация Ақмола, Солтүстік Қазақстан 
және Батыс Қазақстан облыстарындағы бес астық 
қабылдау кәсіпорны (бұдан әрі – АҚК) тиесілі. 
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ Компаниясы арқылы Кор-

порация Каспий теңізіндегі Ақтау, Баку (Әзірбайжан) 
және Әмірабад (Иран) порттарындағы үш астық 
терминалына иелік етеді. Корпорацияның жақын 
уақыттағы жоспарларына «ЭкспАгро» ЖШС тобы 
ұсынған бейінді емес активтерден босатылуды 
аяқтау кіреді.

Корпорацияның өкілдіктері ҚР төрт облыс орталығын-
да орналасқан (Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қоста-
най және Шығыс Қазақстан). Сонымен қатар, Қытай 
Халық Республикасында бір шетелдік өкілдік бар.

Атауы, мекенжайы Қызмет түрі ЖК қатысу 
үлесі

Бірінші басшы

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
Маңғыстау обл, Ақтау қ., өнер-
кәсіптік аймақ, 7, № 43 ғимарат

Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау 
және жөнелту бойынша қызметтер көрсету

75 % Көбейсінов  
Серік Ғинаятұлы

«Астық қоймалары» ЖШС
Нұр-Сұлтан қ., Иманов к-сі, 13

Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызмет-
терін көрсету

100 % Түсіпов  
Қайрат Жетпісбекұлы

«Сарапшы аграрлық компания» 
ЖШС
Нұр-Сұлтан қ., Московская к-сі, 
29, б.п. 6, 19 г пәт.

1. Нарық конъюнктурасын зерттеу және АШТӨ қыз-
метінің мониторингі
2. Ауыл шаруашылығы бизнесін сараптау
3. Агроөнеркәсіптік кешенде инвестициялық жоба-
ларды іске асыру

100 % Омаров  
Әлімхан Рысбайұлы

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ұйымдық құрылымы

«АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» ҰК» АҚ ОБЛЫСТЫҚ ӨКІЛДІКТЕРІ:
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Ақмола облыстық өкілдігі (11 бірл.);
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша өкілдігі (4 бірл.);
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Қостанай облыстық өкілдігі (12 бірл.);
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігі (10 бірл.).

«АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» ҰК» АҚ ШЕТЕЛДІК ӨКІЛДІГІ:
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Бейжің қаласындағы өкілдігі (1 бірл.).

Жалғыз акционер

Директорлар кеңесі

Басқарма Төрағасы

Басқарушы директор – 
Басқарма мүшесі

Басқарушы директор – 
Басқарма мүшесі

Ішкі аудит қызметі

Сатып алуды бақылау жөніндегі 
орталықтандырылған қызмет

Корпоративтік хатшы

Комплаенс-офицер

Стартегиялық даму және жиынтық 
талдау департаменті

Тәуекел-менеджмент және ішкі 
бақылау департаменті

Корпоративтік даму және еншілес 
және тәуелді ұйымдармен жұмыс 

істеу жөніндегі департамент

Қазынашылық департаменті

Қаржы департаменті

Бухгалтерлік есепке 
алу департаменті

Проблемалы борыштармен жұмыс 
істеу жөніндегі департамент

Құқық департаменті

Ауыл шаруашылық өнімдерін сатып 
алу және өткізу департаменті

Әкімшілік департаменті

 Өкілдіктер 
(облыстық және шетелдік)

Ауыл шаруашылық өнімдерін есепке 
алу және сақтау департаменті
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Корпоративтік басқару құрылымы
Жалғыз акционер – Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясының жоғарғы органы.
1. Директорлар кеңесі – Азық-түлік келісім шарт 

корпорациясының стратегиясын әзірлеуге, жалпы 
оның қызметін басқаруға және Басқарма қыз-
метін бақылауға жауап беретін басқару органы.

2. Басқарма – Азық-түлік келісім шарт корпорация- 
сының ағымдағы қызметін басқаратын және 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының даму 

стратегиясы мен даму жоспарын іске асыратын 
алқалы атқарушы орган.

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

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

Акционер туралы ақпарат
2007 жылы 17 сәуірде Компаниядағы қатысу 
үлесінің 100 %-ы «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы хол-
дингі» АҚ-на (бұдан әрі – «ҚазАгро») берілді.

2020 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2020 жылғы 27 мамырдағы № 326 

қаулысына сәйкес Компаниядағы қатысу үлесінің 
100 %-ы республикалық меншікке өтеусіз берілді. 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компанияның Жалғыз акционері Қазақстан Рес-
публикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі болып 
табылады.

Директорлар кеңесінің құрамы
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Ди-
ректорлар кеңесіне тиісті саланың уәкілетті орга-
нының өкілі – Қазақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы Вице-министрін, Мемлекеттік мүлік 
жөніндегі уәкілетті органның өкілін, төрт тәуелсіз ди-
ректорды және Басқарма Төрағасын қоса алғанда, 
7 адам кіреді.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерді із-
деу, 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 талаптары 
мен тәуелсіздік критерийлеріне сәйкес келетін үміт-
керлердің тізімін құрастырады. Жалғыз акционер 
Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін тиісті 
үміткерді қарастырады.

Үміткерлерді қарастыру қорытындылары бойынша 
Жалғыз акционер оларды резервке алу немесе 
оларды Директорлар кеңесінің мүшелерінің қатары-
на сайлау туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Тойбаев Амангелді Сағынбайұлы
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қа-
зақстан 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: 13.12.1966
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Кострома ауыл шаруашылық институты (1992), «Инженер-механик»
• Қырғыз мемлекеттік ұлттық университеті (1996), «Құқықтану»

Дайырбеков Нұрбек Слямханұлы
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы Вице-министрі, тиісті саланың 
уәкілетті органының өкілі

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Туған күні: 11.05.1973 
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Ленин комсомолы атындағы Новосибирск мемлекеттік университеті 

(1994), «Физика»
• Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан менедж-

мент, экономика және болжау институты (КИМЭП, 1996), іскерлік әкімшілік 
ету магистрі

Еңбек өтілі:
Еңбек жолын «ИТМ-Алатау» сервис орталығы» АҚ ин-
женер-электроншы лауазымынан бастады (1994-1995). 
Кейінірек коммерциялық құрылымдарда «Астана-Моторс» 
қазақ мотор компаниясы» ЖШС мониторинг бөлімінің ме-
неджерінің ассистенті (1995-1996) және «Ақ-Бидай» ЖШС 
менеджері (1996-1997) лауазымдарында жұмыс істеді.
1997 және 2002 жылдар аралығында Мемлекеттік азық-
түлік келісім шарт корпорациясының Сыртқы экономика-
лық қызмет департаментінің директоры болды.
Одан кейін коммерциялық құрылымдарда жұмыс істеді: 
«Агронефтеснаб» ЖШС директоры (Алматы қ., 2002–2006), 
«Қазақстан астық компаниясы» ЖШС бас директоры 

(Алматы қ., 2006–2009), «Green Energy Almaty» ЖШС дирек-
торы (Алматы қ., 2010–2012) болды.
2012-2016 жылдары «Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы» ҰК» АҚ-дағы қыз метін Басқарушы директор – коммер-
циялық директор лау азымында жалғастырды. 2016 және 
2019 жылдар аралығында «Самал-Транс» ЖШС-де кеңесші, 
Басқарма мүшесі болды (Алматы қ.).
2019 жылдың сәуірінде «Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры лауазымына 
қайта қабылданып, одан 2019 жылдың қараша айында Қа-
зақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Вице-министрі 
лауазымына тағайындалды.

Еңбек өтілі:
Еңбек жолын Қазақстан Республикасының Қаржы мини-
стрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 
мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік емес заңды 
тұлғалармен жұмыс істеу басқармасының бас маманы, 
бас сарапшысы, кейіннен бөлім бастығы лауазымымен 
бастады (1996-2014).

2014 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру коми-
тетінің мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік емес заңды 
тұлғалармен жұмыс істеу басқармасының басшысы болып 
табылады.
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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 
сапасын бағалау технологиясы» мамандығы бойынша біліктілікті арттыру 
курстары (2009)

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 тұқымы-

ның бірлескені авторы)

Еңбек өтілі:
Еңбек жолын 1977 жылы Алматы облысы Жамбыл ау-
данының Райзаготконторасының Қайталама жануарлар 
шикізаты мен ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындаушы 
ретінде бастады.
1985 және 1997 жылдар аралығында Алматы облысы 
Іле аудандық райзаготконторасының директоры, Талғар 
аудандық тұтынушылар одағының Басқарма Төрағасы, 
Мәскеу ауданы Көтерме-бөлшек саудалық жеміс-көкөніс 
бірлестігінің директорының орынбасары, дайындау жөнін-
дегі директоры болған. 1997 және 2000 жылдар аралығын-
да «Мақсат» ЖШС (Алматы қ.) басқарды.

2000 және 2006 жылдар аралығында «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» АҚ Оңтүстік өңір бойынша директоры 
болып жұмыс істеді (Алматы қ.).
2006 жылдан 2018 жылға дейін ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің «Қазақстандық аграрлық сараптама» АҚ 
Президенті болды (Астана қ.).
Мемлекеттік марапаттары, сыйлықтары, құрметті 
атақтары:
«Құрмет» ордені (2016)

Еңбек өтілі:
Еңбек жолын 1975 жылы зоотехник-селекционер, бас зоо- 
техник ретінде бастады. Одан кейін совхоз директорының 
орынбасары, Ақтөбе ААӨБ Төрағасы, Ақтөбе облсүтбірігу 
(облмолобъединение) Бас директоры қызметтерін атқар-
ды. 1989 жылдан 1992 жылға дейінгі кезеңде Ақтөбе 
облыстық аграрлық өнеркәсіп комитеті (АӨК) Төрағасы-
ның орынбасары, бірінші орынбасары болды.
Содан кейін, 1992 жылдан 1994 жылға дейін Ақтөбе облыс- 
тық әкімшілігі басшысының (әкімнің) орынбасары – Ауыл 
шаруашылығы басқармасының (АӨК) бастығы болып жұ-
мыс 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 аралығында ҚР Жер ресурстарын басқару 
агенттігінің Төрағасы болып жұмыс істеді.

2014 жылдан 2017 жылға дейін Ақмола облысы әкімінің 
орынбасары, бірінші орынбасары болды.
Өзге лауазымдар:
ҚР Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселелері жөніндегі 
қоғамдық кеңестің Төрағасы;
«ҚР Ауыл шаруашылығы ардагерлерінің кеңесі» қоғамдық 
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 универси-
тетінің 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»

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 комитетінің нұсқаушысы болып тағайындалды.

Еңбек өтілі:
Еңбек жолын 1997 жылы ҚР Ұлттық Банкінің Көкшетау-
дағы 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 Ақ-
мола филиалының тексеру бөлімі бастығының орынбасары 
болып жұмыс істеді.
2001–2007 жылдары «Азық-түлік келісім шарт корпорация- 
сы» ҰК» АҚ-да келісімшарт бөлімінің жетекші маманы, бас 
маманы, келісімшарт бөлімінің бастығы, Коммерциялық 
ресурстармен жұмыс істеу басқармасының бастығы 
лауазымдарын атқарды. Одан кейін, «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Ақмола облыстық өкілдігіне 
басшылық етті.
2007–2008 жылдары «Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сы» АҚ-ның «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 басқармасының 
бастығы болып жұмыс істеді. Кейіннен Сатып алуды 
ұйымдастыру департаментінің директоры, Басқарушы 
директоры – «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарма мүшесі және 
«KazMeat» ЖШС директоры болды.
2015 жылдан 2020 жылға дейін «ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің АЕО» ШЖҚ РМК Қолдау 
департаментінің директоры, Әкімшілік ету департаментінің 
директоры болды.
2020 жылдың ақпанынан тамызына дейін «Агроөнер-
кәсіптік кешендегі экономикалық саясатты талдау орта-
лығы» ЖШС-ның аға талдаушысы болды.

Кейін «Путь к коммунизму» колхоз комсомолы коми-
тетінің кәсіподақ Төрағасы, Каменское ауылдық атқару 
комитетінің Төрағасы, «Алғабас» қой совхозының партком 
хатшысы, Жамбыл облысы Луговой ауданының Жам-
был атындағы колхоздың Төрағасы, Жамбыл облысы 
Т. Рысқұлов атындағы ауданның Ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы, «Қорағаты» совхозының дирек-
торы сияқты лауазымдарда болған.
2001 және 2015 жылдар аралығында коммерциялық 
құрылымдарда жұмыс істеді, «Бірлік» кәсіпорнының 
бастығы, «Казексим-Мерке» кәсіпорнының бастығы, сон-
дай-ақ « MOLBAL» ЖШС директоры болды.
2015 жылдан 2019 жылға дейін «Қазақстан фермерлер 
одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Жамбыл 
облысындағы филиалының төрағасы болып жұмыс істеді.

2019 жылы желтоқсанда «Қазақстан фермерлер қауымдас- 
тығы» қауымдастық нысанындағы Заңды тұлғалар мен 
жеке кәсіпкерлер бірлестігінің Басқарма Төрағасы болып 
сайланды.
Мемлекеттік және халықаралық марапаттары, сый-
лықтары, құрметті атақтары:
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» ме-
дальдарымен және Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Алғыс хатымен 
марапатталған. «Қазақстан Республикасының Еңбек 
ардагері», «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» төс 
белгілерімен марапатталған.
Жамбыл облысының Т. Рысқұлов атындағы ауданының 
құрметті азаматы.
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Қараулов Қанат Серікұлы
Басқарма Төрағасы, «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Туған күні: 16.02.1971
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:
• Қазақ тұтыну кооперациясы институты, «Қаржы және несие»
• РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік 

қызмет академиясының магистратурасы, «Мемлекеттік және муниципал-
дық басқару»

Еңбек өтілі:
Еңбек жолын 1999 жылы бастады. «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
еншілес ұйымдарында («Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроГарант» АҚ) басшы және басқару 
лауазымдарында, орталық мемлекеттік және жергілікті 
атқарушы органдарда мемлекеттік қызметте басшы лауа-
зымдарда жұмыс істеді.
2019 жылдың шілдесінен бастап «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы болып сай-

ланғанға дейін Басқарушы директор – «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
Басқарма мүшесі лауазымын атқарды.
2019 жылдың 18 қазанынан бастап «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы болып 
табылады.
2019 жылы 30 қазанда «Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланды.

Директорлар кеңесінің қызметі 
2020 жылы Директорлар кеңесінің 2020 жылға 
арналған жұмыс жоспарында белгіленген міндеттер 
толық көлемде орындалды. Жалпы Директорлар 
кеңесінің 13 отырысы өткізілді, оның 12-сі күндізгі 
және 1-еуі сырттай отырыс.

Директорлар кеңесінің отырыстары аясында 
2020 жылы 144 мәселе қаралды, оның ішінде:

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
жарияланған акцияларының санын ұлғайту,  
жарияланған акциялардың саны шегінде орна- 
ластырылатын акциялардың саны, оларды 
орналастыру тәсілі мен бағасы туралы» мәселені 
Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
міндеттемелерін оның меншікті капиталының өл-
шемінің он және одан да көп пайызын құрайтын 
шамаға ұлғайту туралы»;

 ▪ «Облигацияларды шығару талаптарын анықтау, 
сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабыл-
дау»;

 ▪ «2019 жылға 2017–2026 жылдарға арналған 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
Даму стратегиясын орындау туралы Есепті бекіту 
туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы Есепті 
алдын ала тыңдау туралы мәселені «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акцио- 
нерінің қарауына шығару туралы;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2019 жылғы 2017–2021 жылдарға арналған 
Даму жоспарын орындау жөніндегі Есепті бекіту 
туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2019 жылғы бюджетін орнату туралы Есепті 
бекіту туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2019 жылғы жылдық есебін бекіту туралы».

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2021–2030 жылдарға арналған Даму стратегия-
сының жобасын мақұлдау туралы».

 ▪ «Сарапшы аграрлық компания» ЖШС жарғылық 
капиталын азайту туралы»;

 ▪ «ЭкспАгро» ЖШС-нің «Astana Agro» Агрофир-
масы» ЖШС-не жарғылық капиталындағы 
97,09870303807141 % мөлшеріндегі қатысу үлесін 
иеліктен шығару арқылы қатысуы туралы»;

 ▪ «Астық қоймалары» ЖШС және «ЭкспАгро» ЖШС 
Ревизиялық комиссиялары туралы Қағидаларды 
бекіту туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
резервтік астық қорын қалыптастыру, жаңарту, 
пайдалану және сақтау қағидаларын бекіту 
туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2021–2026 жылдарға арналған тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесінің және ішкі 
бақылау жүйесінің Ұзақ мерзімді Стратегиясын 
бекіту туралы».

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
Жалғыз акционерінің қарауына «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Корпора-
тивтік басқару кодексін бекіту туралы» мәселені 
шығару туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында 
Корпоративтік басқаруды диагностикалау әдісте-
месін бекіту туралы».

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
Жалғыз акционерінің қарауына «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар 
кеңесі туралы қағиданы бекіту туралы» мәселені 
шығару туралы;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
Жалғыз акционерінің қарауына «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 2019 жылғы 
жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» 
мәселені шығару туралы»;

 ▪ «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
2019 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша 
оның таза кірісінен төленуге жататын дивиденд-
тердің мөлшері бойынша Жалғыз акционерге 
ұсыныстар беру туралы»;

 ▪ «Жалғыз акционердің қарауына «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ таза табысын бөлу 
тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер 
төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққан-
дағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы шешім 
қабылдау туралы» мәселені шығару туралы»;

 ▪ «Жалғыз акционердің қарауына «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ таза табысын 
бөлу тәртібі туралы қағиданы бекіту туралы (диви-
дендтік саясат)» мәселені шығару туралы».

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын 
мәселелер Директорлар кеңесі мүшелері – тәуелсіз 
директорлардың қатысуымен Директорлар кеңесі 
Комитеттерінің отырыстарында алдын ала қаралады.

Директорлар кеңесі Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясының алдына қойылған міндеттерге қол 
жеткізу үшін Жалғыз акционермен және атқарушы 
органмен, сондай-ақ корпоративтік қарым-қаты-
настардың барлық мүдделі тараптарымен өзара 
белсенді әрекеттесті.

2020 жылы Директорлар кеңесінің жұмысы бағалан-
бады.

Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Директорлар кеңесінің жанында үш Комитет жұмыс істейді.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 
комитеті

Комитет құрамы
ТАӘ Қатынасы
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

Комитет түбегейлі талдау жүргізу және Директор-
лар кеңесіне аудит мәселелері, сондай-ақ келесі 
мәселелер бойынша ұсынымдар беру мақсатында 
құрылған:

 ▪ 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 диви-
дендтің 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 қыз-
метін реттейтін өзге де нормативтік құжаттарды 
бекіту, ІАҚ аудиторлық есептерін және Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының Директорлар 
кеңесінің құзыретіне кіретін ішкі аудит саласын-
дағы өзге де мәселелер бойынша есептерді қарау;

 ▪ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау;
 ▪ Тәуекелдерді басқару саясатын, Ішкі бақылау жүйе- 

сінің 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 кар-
тасын, тәуекелдер тізілімін, тәуекел тәбетін бекіту;

 ▪ Корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесінің 
және ішкі бақылау жүйесінің ұзақ мерзімді стра-
тегиясын, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау саласындағы өзге де мәселелер бой-
ынша ұзақ мерзімді стратегияны бекіту.

2020 жылы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 
комитетінің 7 отырысы өткізілді, Комитеттің құзы-
ретінің аясында 25 мәселе қаралды және Директор-
лар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.
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Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі комитеті

Комитет құрамы
ТАӘ Қатынасы
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

Комитет Директорлар кеңесіне стратегиялық 
жоспарлау мәселелері бойынша ұсынымдар береді, 
соның ішінде:

 ▪ Даму стратегиясын мақұлдау, Даму жоспарын 
бекіту;

 ▪ Стратегиялық жоспарлау процестерін регламент-
тейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясы қызметінің 
басым бағыттарын анықтау, стратегиялық шешім-
дерді анықтау;

 ▪ бюджет қаражаты есебінен ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сатып алу талаптарын, астықтың ре-
зервтік 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.

Комитет сондай-ақ Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясының инвестициялық және инновациялық 
қызметінің мәселелерін қарастырады, соның ішінде:

 ▪ заңнамаға сәйкес, ірі мәмілелерді немесе жаса-
суға мүдде бар мәмілелерді жасау;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының өзге 
заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қыз-
метіне қатысуы не қосындысы Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясына тиесілі барлық активтердің 
оннан жиырма бес пайызға дейінгі мөлшерін 
құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше 
бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалар-
дың қатысушылары (акционерлері) құрамынан 
шығуы туралы шешімдер қабылдау;

 ▪ жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды 
орналастыру (өткізу), оларды орналастыру (өткізу) 
тәсілі мен бағасы;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
орналастырылған акцияларды немесе басқа да 
бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды 
сатып алу бағасы;

 ▪ облигациялар мен туынды бағалы қағаздар 
шығару талаптарын анықтау;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
міндеттемелерін Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясының меншікті капиталы мөлшерінің он және 
одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту.

2020 жылы Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі комитетінің 9 отырысы өткізіл-
ді, Комитеттің құзыреті аясында 31 мәселе қаралды 
және Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар 
берілді.

Директорлар кеңесінің Әлеуметтік 
мәселелер, кадрлар мен сыйақылар 
жөніндегі комитеті

Комитет құрамы
ТАӘ Қатынасы
Отаров Қ.М. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәсе-

лелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі 
комитетінің Төрағасы

Оспанов А.А. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәсе-
лелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі 
комитетінің мүшесі

Бөрібаев А.Қ. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәсе-
лелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі 
комитетінің мүшесі

Дайрабаев Ж.М. Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәсе-
лелер, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі 
комитетінің мүшесі

Комитет Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 
Директорлар кеңесінің құзыреті аясында әлеуметтік 
саладағы, кадр саясатындағы және қызметкерлерге 
сыйақы беру мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу 
және беру қызметін жүзеге асырады.

2020 жылы Әлеуметтік мәселелер, кадрлар және 
сыйақылар жөніндегі комитеттің 6 отырысы өт-
кізілді, 23 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;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясы Басқарма-
сы мүшелерінің сандық құрамын және лауазым-
дық жалақыларының мөлшерін анықтау туралы;

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

Басқарма құрамы

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

1971 жылы 16 ақпанда Целиноград облысында дүниеге келген.

Қазақ тұтыну кооперациясы институтын «Қаржы және несие» мамандығы 
бойынша және РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы 
және мемлекеттік қызмет академиясының магистратурасын «Мемлекеттік 
және муниципалдық басқару» мамандығы бойынша бітірген.

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

1963 жылы 11 қаңтарда Қостанай облысында дүниеге келген.

Жамбыл технологиялық жеңіл және тамақ өнеркәсібі институтының 
Алматы филиалын «Астықты сақтау және қайта өңдеу технологиясы» 
мамандығы бойынша, Заманауи гуманитарлық институтты (Ресей 
Федерациясы, Мәскеу) «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. Техника 
ғылымдарының кандидаты.

Еңбек жолын 1986 жылы Қостанай Ленин ордені Нан өнімдері комбина-
тында шебер болып бастаған.

Еңбек жолын 1999 жылы бастаған. «ҚазАгро 
«ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарында («Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроГарант» АҚ) 
басшылық және басқару лауазымдарында, орталық 
мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарда 
мемлекеттік қызметте басшылық лауазымдарда 
жұмыс істеді.

• 2019 жылдың шілдесінен бастап «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма 
Төрағасы болып сайланғанға дейін «ҚазАгро» 

ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма 
мүшесі лауазымын атқарды.

• 2019 жылдың 18 қазанынан бастап «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма 
Төрағасы болып табылады.

• 2019 жылдың 30 қазанында «Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі болып сайланды.

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

Әртүрлі жылдары «Тобольск элеваторы» АҚ 
(Қостанай қ.) президенті; «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» 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 
министрлігінде: Ауылдық аумақтар істері жөніндегі 
комитет төрағасының орынбасары, Аппарат 
басшысы, Жауапты хатшы болып жұмыс істеді.

• 2012–2019 жылдары «ҚазАгро» ҰБХ» 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.

«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» 
төсбелгісімен марапатталған.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының және 
оның үлестес компанияларының акцияларына иелік 
етпейді.
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Закарьянов Төлеген Қабыкенұлы
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарушы директоры – 
Басқарма мүшесі

1961 жылы Ақмола облысында дүниеге келген.

1983 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін «Құқықтану» 
мамандығы бойынша бітірді, біліктілігі – заңгер, 2006 жылы С. Сейфуллин 
атындағы қазақ мемлекеттік агротехникалық университетін «Экономика» 
мамандығы бойынша бітірді, біліктілігі – экономика бакалавры. Экономика 
ғылымдарының кандидаты.

1983–1985 жылдары – Кеңес Әскерінің қатарындағы қызмет.

Еңбек қызметі: 
• 07.1985–08.1991 – ІІМ органдарында және 

Прокуратурада әртүрлі лауазымдарда жұмыс 
істеді;

• 08.1991–08.2002 – коммерциялық құрылымдарда 
басшылық лауазымдарда болды;

• 08.2002-03.2007 – Солтүстік Қазақстан облысы 
Тимирязев ауданының әкімі;

• 04.2007–10.2008 – Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы;

• 10.2008–11.2010 – Павлодар облысы әкімінің 
орынбасары;

• 11.2010–03.2012 – «Москворецкое» ЖШС Бас 
директоры;

• 07.2012–02.2013 – ҚР Экономика және бюджеттік 
жоспарлау министрлігінің Өңірлік даму комитеті 
Төрағасының орынбасары;

• 02.2013–05.2013 – Қазақстан Республикасы 
Премьер-министрінің бірінші орынбасарының 
кеңесшісі;

• 05.2013–10.2014 – Петропавл қаласының әкімі;

• 10.2014–03.2015 – «Москворецкое» ЖШС Бас 
директоры;

• 04.2015–09.2015 – Қазақстан Республикасы 
Парламенті ШБ «Автошаруашылық» РМК 
директоры;

• 09.2015–12.2015 – «Астана қаласының Дін істері 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы;

• 12.2015–02.2018 – «Астана қаласының 
коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 
басшысы;

• 02.2018–07.2019 – Астана қаласы «Есіл» 
ауданының әкімі;

• 09.2019–12.2019 – «Москворецкое» ЖШС өңірлік 
директоры, Нұр-Сұлтан қ.

Мемлекеттік марапаттары: «Ерен еңбегі үшін» ме-
далі (2003 жыл), «Құрмет» ордені (2015 жыл).

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

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, тәжірибеге 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 жоспар-
лау және өткізу мәселелері бойынша көмектесу;

 ▪ Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібін-
дегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін 
жеткілікті, өзекті және уақтылы ақпарат беру;

 ▪ Директорлар кеңесі мен Комитеттердің отырыста-
рын хаттамалау.

Қазіргі уақытта «Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы» ҰК» АҚ корпоративтік хатшысы 
1982 жылы туған Нашкенов Қанағат Болатұлы 
болып табылады.

Қ.Б. Нашкеновтың жоғары білімі бар, 2004 жылы 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынас- 
тар және әлем тілдері университетін «Халықаралық 
құқық» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – 
ағылшын тілін білетін халықаралық заңгер.

Еңбек жолын 2005 жылы ҚР Индустрия және сауда 
министрлігінің Сауда саясатын дамыту және ДСҰ-ға 
кіру департаментінің Сауданы дамыту басқармасы-
ның Ішкі және сыртқы сауданы талдау және дамыту 
бөлімінің жетекші маманы лауазымынан бастады. 
Кейін, 2011 жылға дейінгі кезеңде ҚР Экономикалық 
даму және сауда министрлігінің Сыртқы сауда сая-
саты департаменті кедендік-тарифтік реттеу басқар-
масының бас маманы, сарапшысы, бас сарапшысы, 
бастығы болып жұмыс істеді.

2011 жылы шілдеде Азық-түлік келісім шарт корпо-
рациясына Еншілес ұйымдармен жұмыс жөніндегі 
департаментінің директоры лауазымына қабылдан-
ды, 2012 жылы ақпанда Корпорацияның Әкімшілік 
департаментінің директоры лауазымына ауысты-
рылды. Корпоративтік хатшы болып 2020 жылы 
наурызда тағайындалды.

Корпоративтік әдеп
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
корпоративтік әдептің нормалары мен қағидаттары 
Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 8 қыркүйектегі 
№ 12 шешімімен бекітілген Корпоративтік әдеп 
кодексінде бекітілген.

Кодекстің қағидаларына сәйкес, Қоғамның негізгі 
корпоративтік құндылықтарына келесілер жатады:
1. жұмыскерлердің сапалы біліміне және қойылған 

міндеттерді тиімді шешу, өзін өзі тұрақты түрде 
жетілдіруге ұмтылысын ескере отырып, өз қыз-
метін адал, уақтылы жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін шешімдер қабылдау үшін, оларда қажетті 
тәжірибенің болуына негізделген құзыреттілік 
және кәсібилік;

2. коммерциялық қорғанысты және заңмен өзге де 
заңмен қорғалатын құпияны қорғауды қамтама-
сыз ету кезінде Қоғамда қабылданған ақпаратты 
ашу саясатына сәйкес істердің адал жүргізілуін 
және барлық өзара кәсіби және іскерлік қа-
рым-қатынастарда шыншылдықты және Қоғам 
қызметінің барынша айқындығын білдіретін, 
Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, 
мемлекеттік органдармен, іскерлік серіктестер-
мен және жұмыскерлермен өзара іс-қимылдың 
негізге алынатын қағидаттары ретіндегі адалдық 
және әділдік;

3. заңдылық пен әділеттілік – Қазақстан Республи-
касының заңнамасын, халықаралық құқықтың 
жалпы жұрт таныған қағидаттары мен нормала-
рын, Қоғамның Жарғысының және өзге де ішкі 

құжаттарының қағидаларын мүлтіксіз сақтау 
және әріптестерге деген, оның ішінде Қоғам ұжы-
мы ішіндегі әріптестеріне қатысты, қандай да бір 
жеке артықшылықтарсыз немесе қандай да бір 
кемсітусіз әділ, риясыз қарым-қатынас, олардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеу;

4. жауапкершілік – қойылған міндеттерді орындау, 
Қоғам миссиясын орындау және жоғары жауап-
кершілік дәрежесімен стратегиялық мақсаттарға 
қол жеткізу, өзіне алған міндеттемелерді, Қа-
зақстан Республикасы заңнамасының, шарттық 
қарым-қатынастардың талаптарын мүлтіксіз 
орындау және моральдық-адамгершілік қағидат-
тарды сақтау;

5. нәсіліне, тіліне, саяси және діни сенімдеріне, жы-
нысына, ұлттық және мәдени тегіне қарамастан, 
Қоғамның барлық жұмыскерлері мен әріптес- 
терінің өзіне адал және әділ қарым-қатынас ету 
құқығын тануды қамтитын, жеке тұлғаның құн-
дылықтары мен қадір-қасиеттерін құрметтеу;

6. патриотизм – өз қызметін мемлекеттің гүлде-
нуіне, оның бүгіні мен болашағының игілігіне 
бағыттау;

7. бірыңғай «командалық» рух – қойылған міндет-
терді табысты шешуге және ұжым ішінде өзара 
түсіністік, сенім мен өзара көмекке негізделген 
қарым-қатынастар орнатуға мүмкіндік беретін, 
әрбір жұмыскердің ісіне деген берілгендігі және 
команданың үмітін ақтауға деген талпынысы.
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Қоғам жұмыскерлерінің мінез-құлқының негізгі 
қағидаттары:
1. тәртіптілік – барлық кәсіби және іскерлік қатынас- 

тардағы өзара әділ қарым-қатынасты, шыншыл-
дықты және адалдықты білдіретін;

2. объективтілік – кәсіби немесе бизнес-пікірді өз-
герту мақсатында үстірттікке, мүдделер қақтығы-
сына, басқа тұлғалардың қысым көрсетуіне жол 
бермейтін;

3. кәсіби құзыреттілік –  кәсіби білімді Қоғамда 
білікті кәсіби жұмысты жүзеге асыруға қажетті 
деңгейде үнемі сақтау, кәсіби дамуға және білік-
тілікті арттыруға ұмтылу;

4. құрмет – Жалғыз акционерге, серіктестерге және 
әріптестерге, азаматтардың құқықтары мен заң-
ды мүдделеріне тиісті көңіл бөлу;

5.  ынтымақтастық және нәтижелілік – страте-
гиялық және күнделікті міндеттерді шешу үшін 
күш-жігерді біріктіру, алға қойылған мақсаттарға 
қол жеткізу үшін ұйымшыл командадағы жұмыс;

6. құпиялылық – Қоғамның және оның серіктес- 
терінің құпия ақпаратына жауапкершілікпен қа-
рау, оны қорғау және санкцияланбаған таралуына 
жол бермеу бойынша шаралар қабылдау;

7. мінез-құлық қағидаттарына бейілділік  – Қоғам-
ның негізгі құндылықтары мен қағидаттары осы 
Кодекс пен басқа да ішкі құжаттарда жай бекітіліп 
қана қоймай, Қоғамның басшылығымен және 
жұмыскерлерімен толық көлемде қадағаланады.

Ішкі аудит және ішкі бақылау
Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) жұмысының негізгі мақсаты 
Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару, ішкі бақы-
лау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге 
бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен 
консультациялар беру болып табылады.

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

ІАҚ тікелей Директорлар кеңесіне бағынады, 
сондай-ақ оның алдында тоқсан сайын және жыл 
сайынғы негізде өз жұмысы туралы есеп береді.

ІАҚ өз қызметінде Кәсіби әдеп кодексін, Халықа-
ралық ішкі аудиторлар институты (The Institute of 
Internal Auditors) белгілеген ішкі аудиттің халықара-
лық кәсіби стандарттарын қолданады.

Директорлар кеңесі бекіткен Жылдық аудиторлық 
жоспарға сәйкес, 2020 жылы астықтың сандық-са-
палық ахуалын бақылау, әкімшілік шығыстардың 
жекелеген түрлері лимиттерінің сақталуы, несиелік 
желі шеңберінде қаржылық міндеттемелерді орын-
дау, астықты сатып алу, өткізу және орнын ауысты-
ру, оның ішінде астықтың сатып алу және өткізу 
бағасын қалыптастыру, стратегиялық және жеке 
ҚНК орындау, корпоративтік басқару жүйесін, «Ақ 
Бидай-Терминал» АҚ Қаржы-шаруашылық қызметін 
диагностикалау, персоналды басқару, ЖАТ басқару 
(орналастыру) процестеріне аудит жүргізілді.

Жүргізілген ІАҚ аудиттерінің нәтижелері бойынша 
тәуекелдерді азайтуға, Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясының ішкі бақылау тиімділігін арттыруға 
және корпоративтік басқаруын дамытуға бағыт-
талған 190 ұсыным берілді.

ІАҚ жүргізген жұмысы Корпорацияның Директор-
лар кеңесінің 2021.02.25 жылғы № 4 шешімімен 

қаралған ІАҚ 2020 жылғы қызметі туралы есепте 
ұсынылған.

ІАҚ берген ұсынымдардың нәтижелері бойынша  
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының құры- 
лымдық бөлімшелерімен түзету және/немесе алдын 
алу іс-қимылдарының Жоспарлары әзірленіп, іске 
асырылуда.

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

Саясат ішкі бақылауды үш негізгі бағыт бойынша 
қойылған мақсаттарға жету үшін ішкі бақылау 
жүйесінің Қатысушылары жүзеге асыратын процесс 
ретінде анықтайды:
1. операциялық қызмет;
2. қаржылық есептілікті дайындау;
3. нормативтік және заңнамалық талаптарды 

сақтау.
Ішкі бақылау стратегиялық және операциялық 
мақсаттарға қол жеткізуге негізделген Орынды 
сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталған және 
Корпорацияда ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру 
арқылы жүзеге асырылады, оның негізгі міндеттері:
1. операциялық қызметтің тиімділігін арттыру;
2. активтердің сақталуын және ресурстарды тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету;
3. қаржылық және басқарушылық есептіліктің 

толықтығын, сенімділігі мен дұрыстығын қамта-
масыз ету;

4. Қазақстан Республикасы заңнамасының және 
ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын 
сақтау;

5. тәуекелдер ықтималдығын және мүмкін болатын 
шығындар мөлшерін азайту (соның ішінде шығын-
дар, несиелік рейтингтің төмендеуі және т. б.);

6. негізгі және қосалқы Бизнес-процестердің тиімді 
жұмыс істеуін бақылау және қызмет нәтижелерін 
талдау;

7. оңтайлы Ұйымдастыру құрылымын құруға және т. б. 
көмек көрсету.

Корпорацияның ішкі бақылау жүйесі корпоративтік 
басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады, 
барлық басқару деңгейлерін, корпорацияның бар-
лық ішкі процестері мен операцияларын қамтиды.

Директорлар кеңесі Корпорация Басқармасымен 
бірлесіп Корпорацияның құрылымдық бөлімшелері-
не ішкі бақылаудың елеулілігін, маңыздылығы мен 
қажеттілігін және қызметтің барлық деңгейлерінде 
әдептік нормалардың сақталуын білдіретін және 
көрсететін Бақылау ортасын құруды қамтамасыз 
етеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңна-
масында және ішкі нормативтік құжаттарда көздел-
ген ішкі бақылау жүйесін басқару жөніндегі өзге де 
функцияларды орындайды. Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының Директорлар кеңесі мен Басқар-
масы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және 
қамтамасыз ету бойынша жауапты болады.

Корпорацияның Директорлар кеңесі тәуекелге 
бағдарланған тәсілді қолдана отырып, Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының ішкі бақылау жүйе- 
сінің тиімділігін бағалауға жауапты болып табылады 
және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйе- 
сінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыруға және 
қадағалауға ерекше назар аударады.

Корпорацияның Директорлар кеңесі Ішкі бақылау 
жүйесінің саясатын, оған енгізілген барлық өзгерту-
лер мен толықтыруларды бекітеді және ішкі бақылау 
жүйесін жетілдіру бойынша шаралар қабылдайды.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Дирек-
торлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті ішкі бақы-
лау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бақылауға 
және оны одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар 
жасауға жауапты болып табылады.

Корпорацияның Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау 
жүйесінің тиімділігін тікелей бағалауға, Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының Директорлар 
кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне және Корпора-
цияның Директорлар кеңесіне тиісті есептерді дай-
ындауға және ұсынуға жауапты болып табылады.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Басқар-
масы Корпорацияның Директорлар кеңесі бекіткен 
Саясатты әзірлеуге және іске асыруға, ішкі бақылау 
жүйесінің сенімді және тиімді жұмысына, ішкі бақы-
лаудың мониторингіне, процестердің, ішкі бақылау 
процедураларының жетілдірілуіне жауап береді 
және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 
ұйымдастыру саласындағы Директорлар кеңесінің 
шешімдері мен Аудит жөніндегі комитеттің ұсы-
нымдарын орындауға жауапты болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы мен оның ен-
шілес ұйымдарының қызметі әділеттілік, адалдық, 
жауапкершілік, айқындық, кәсіпқойлық, құзырет-
тілік негізінде және Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, іскерлік әдептің жалпы қабылданған 
қағидаттарына, Жарғыға және өзінің шарттық мін-
деттемелеріне 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 
байланысты, сондай-ақ Корпорация қызметіндегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шеңберінде 
Корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 
28 ақпандағы № 2 шешімімен ішкі нормативтік құжат-
тар бекітілді, олар:

 ▪ комплаенс-саясат;
 ▪ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат;
 ▪ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар;
 ▪ Корпорациядағы бұзушылықтар туралы хабарлау 

саясаты;
 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының 

және оның еншілес ұйымдарының қызметіндегі 
2020 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша іс-шаралар жоспары.
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Корпорацияның Директорлар кеңесі Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының және оның еншілес 
ұйымдарының қызметінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша іс-шараларды көздейтін 
комплаенс-офицердің 2020 жылға арналған қызмет 
жоспарын бекітті:
1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалып-

тастыру;
2. сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу;
3. сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;
4. ішкі нормативтік базада сыбайлас жемқорлық 

нормаларын анықтау;
5. сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер;
6. өзге комплаенс-тәуекелдердің алдын алу.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және ком-
плаенс-мәдениетті енгізу мақсатында Компанияның 
құрылымдық бөлімшелерінің барлық басшыларына 
Корпорация жасасатын барлық шарттарда сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы ескертпенің тармағын мін-
детті түрде көздеу қажеттігі туралы хат жолданды.

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

Клиенттерге арналған сенім телефондары көрсетіл-
ген шағымды жіберу бойынша ұсынымдар бар 
жадынама әзірленіп, бекітілді. Жадынама Басқа-
рушы директор – Басқарма мүшесі Т.Е. Омаровтың 
төрағалығымен өткен кеңесте корпоративтік интер-
нет-ресурста, сондай-ақ орталық аппараттағы және 
облыстық өкілдіктердің кеңселеріндегі ақпараттық 
тақтада орналастыру үшін бекітілді.

Жұмыскермен еңбек қатынастарын тоқтату кезінде 
қаржылық, имидждік және бедел тәуекелдеріне 
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 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімі әзірленіп, 
Компанияның интернет-ресурсына орналасты-
рылды. Бөлім бастамашылық ақпараттандыру 
арналары туралы ақпаратты, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ішкі норма-
тивтік 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 Компанияның сенім теле-
фоны көрсетілген.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының 
алдын алу, алаяқтыққа және мүдделер қақтығысы-
на қарсы әрекет ету мақсатында жұмыскерлер ара-
сында «Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа 
қарсы іс-қимыл» тақырыбында түсіндіру жұмыс-
тары жүргізіледі. «Астық қоймалары» ЖШС және 
«Сарапшы аграрлық компания» ЖШС жұмыскер-
лерімен «Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа 

қарсы іс-қимыл» тақырыбында түсіндіру сипатын-
дағы көшпелі кеңестер өткізілді. Сонымен қатар, 
«Астық қоймалары» ЖШС № 7 астық базасының 
жұмыскерлерімен кездесу барысында Қазақстан 
Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
және еңбек заңнамасының нормалары түсіндірілді.

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы «Қа-
зақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігі жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі қосымша шаралар туралы» № 26 
бұйрығына сәйкес, соған ұқсас 2019 жылғы 21 қара-
шадағы «Корпорациядағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі қосымша шаралар туралы» 
№ 53 бұйрық әзірленді және енгізілді. Бұйрық Корпо-
рацияның, өкілдіктердің және еншілес және тәуелді 
ұйымдардың жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылығын жасағаны туралы хабарланған 
жағдайда іс-қимылдардың тәртібін айқындайды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мониторинг жүргізу

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іске асыру 
ықтималдығын азайту мақсатында Компанияның 
комплаенс-офицері тұрақты негізде шағымдарды 
қабылдауды, қарауды және талдауды жүргізеді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
талдау

Корпорация персоналын жалдау, бағалау, ілгерілету 
және жұмыстан шығару кезінде орын алуы мүмкін 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу 
мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 
ішкі талдау жүргізілді, оның нәтижелері Басқарма 
Төрағасына жеткізілді. Осы жұмыс шеңберінде 
астықты сатып алу және өткізу саласындағы ішкі 
нормативтік базаға талдау жүргізілді, оның нәтиже-
лері Басқарма Төрағасына талдамалық анықтама 
нысанында жіберілді.

Ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас 
жемқорлық нормаларын анықтау

Іс-шара аясында келесі ішкі нормативтік актілерге 
талдау жүргізілді:

 ▪ Корпорация Басқармасының 2019 жылғы 
11 сәуірдегі № 12 шешімімен бекітілген «Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ ауыл 
шаруашылығы өнімдерін сатып алу қағидалары;

 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының Ди-
ректорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 шілдедегі № 9 
шешімімен бекітілген «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ астық (Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің резервінен алынған қаражат 
есебінен) сатып алу шарттары;

 ▪ Корпорация Басқармасының 2017 жылғы 22 қа-
рашадағы № 98 шешімімен бекітілген «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тауар несие-
лерін беру қағидалары;

 ▪ Корпорация Басқармасының 2017 жылғы 4 ма-
мырдағы № 31 шешімімен бекітілген «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ ауыл шаруа- 
шылығы өнімдерін пайдалану қағидалары;

 ▪ Корпорация Басқармасының 2013 жылғы 12 шіл-
дедегі № 39 шешімімен бекітілген, «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ қосарланған 
қарсы анонимдік аукцион режимінде биржалық 
сауда-саттықты өткізу процедуралары;

 ▪ Корпорация Басқармасының 2012 жылғы 
1 наурыздағы № 14 шешімімен бекітілген, Кор-
порацияның астықты өткізу бағаларын анықтау 
қағидалары.

Жоғарыда аталған нормативтік құжаттардың тал-
дауы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін немесе 
сыбайлас жемқорлық туғызушы нормаларды 
анықтамады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шектеулер

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының нормала-
ры квазимемлекеттік сектордың компанияларында 
басқарушылық функцияларды орындайтын тұлға-
ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
өзіне қабылдауын көздейді.

Заңның 12-бабының 3-тармағына сәйкес сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісім 
тиісті ұйымдардың персоналды басқару қызмет-
терімен (кадр қызметтерімен) жазбаша нысанда 
тіркеледі. Заңның 12-бабының 4-тармағына сәйкес 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылда-
мау лауазымға қабылдаудан бас тартуға немесе лауа-
зымнан шығаруға (лауазымнан босатуға) әкеп соғады. 
Осыған байланысты, Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясында Басқарма Төрағасының, Басқарушы дирек-
торлар – Басқарма мүшелерінің, еншілес ұйымдардың 
директорларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шектеулерді қабылдауына келісімнің болуын растау 
мақсатында салыстырып тексеру жүргізілді.

Сыртқы аудит
2020 жылы 16 қаңтарда Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының Жалғыз акционері «Эрнст энд 
Янг» ЖШС-ын (Ernst & Young) Корпорацияның 
қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын 
аудиторлық ұйым деп анықтады. Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының аудиторлық ұйымын таңдау 

Аудитті ұйымдастыру және жүргізу және/немесе 
қаржылық есептілікті шолу қағидаларына сәйкес 
жүзеге асырылады.

Қағидалар Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
Басқармасының шешімімен бекітіледі. 
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Аудиторлық ұйымды таңдаудағы негізгі айқындау- 
шы критерийлер қызметтердің сапасы мен құны 
болып табылады:

 ▪ Егер аудитті және/немесе шолуды жүзеге асыра-
тын аудиторлық ұйым немесе оның жұмыскерлері 
(бұдан әрі – орындаушылар) Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының кредиторлары болған;

 ▪ Егер аудиторлық ұйым соңғы үш жылда Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының қызмет бей-
іні бойынша қалпына келтіру, оның ішінде бухгал-
терлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті 
құрастыру бойынша қызметтер көрсеткен;

 ▪ Егер аудиторлық ұйымның орындаушылары 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының лау-
азымды тұлғаларымен еңбек қатынастарында 
немесе олардың жақын туыстары немесе жек-
жаттары болған;

 ▪ Егер аудиторлық ұйым орындаушыларының 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясында жеке 
мүліктік мүдделері болған;

 ▪ Егер қызметтерді сатып алу шарты бойынша мін-
деттемелерді қоспағанда, аудиторлық ұйымның 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы алдында 
немесе Азық-түлік келісім шарт корпорация-
сының оның алдында ақшалай міндеттемелері 
болған;

 ▪ Егер Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
мен аудиторлық ұйым мүдделерінің қақтығысы 
туындаған немесе жасасқан жария шарттардан 
туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, осын-
дай қақтығыстың туындау қаупі пайда болған 
жағдайда, осы Қағидалар аясында аудит және/
немесе шолу жүргізуге аудиторлық ұйым ретінде 
тартуға жол берілмейді.

Тәуелсіз тіркеуші
Аудит және/немесе шолу қызметтерін сатып алуды 
жүргізу шеңберінде аудитке және/немесе қаржылық 
есептілікті шолуға жауапты аудиторлық ұйымның 
серіктестері мен аға персоналының қатарынан бес 
жылдан астам қатысуына жол берілмейді.

«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-ның 
негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының баға-
лы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес 
жүзеге асырылуы тиіс бағалы қағаздарды ұстаушы-
лар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қыз-
метті және өзге де қызметті жүзеге асыру болып 
табылады. Бірыңғай тіркеуші өз қызметі бойынша 
қызмет көрсетуді 2012 жылы 1 ақпаннан бастады. 
2019 жылдың 1 қаңтарынан «Бағалы қағаздардың 
орталық депозитарийі» акционерлік қоғамына қо-
сылу арқылы қайта ұйымдастырылды.

Ақпараттық саясат 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ақпарат-
тық саясаты «Азық-түлік келісім шарт корпорация- 
сы» ҰК» АҚ Қызметі туралы ақпаратты ашу және 
коммерциялық және қызметтік құпияның сақта-
луын қамтамасыз ету қағидаларында көрсетілген.

Ережелер:
 ▪ ақпаратты ашу мақсаттары, тәртібі мен тәсілдерін;
 ▪ мүдделі тараптарға ашылатын ақпараттың тізбесін, 

ақпаратты ашу тәсілдері мен мерзімдерін;
 ▪ Азық-түлік келісім шарт корпорациясының ком-

мерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын 
ақпарат тізбесін;

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

Ақпаратты ашу мақсаттары:
1. Корпорацияның ақпараттық ашықтығы мен ай-

қындығын 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 
нормаларды, 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 уақыт-

тылығы қағидаты заңнамада және Корпорация- 
ның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген 
ақпаратты ұсынудың мерзімдері мен жүйелілігін 
сақтауға қатысты Корпорацияның жауапкер-
шілігін білдіреді. Корпорация мүдделі тараптарға 
ақпаратты жүйелі түрде берудің, олардың жалпы 
Корпорация қызметін түсінуінің қажетті шарты 
ретіндегі маңыздылығын түсінеді. Ақпарат 
оқиғаның басталу фактісіне сәйкес оның маңыз-
дылық дәрежесі бойынша және оны көпшілікке 
жария етудің уақыттылығын ескере отырып 
ұсынылады;

2. ақпараттың ашықтығы мен қол жетімділігі 
қағидаты Азық-түлік келісім шарт корпора-
циясының қол жетімділігі еркін, ауыртпалық 
салынбайтын және аз шығынды болып табы-
латын ақпаратты тарату арналарын таңдауын, 
сондай-ақ Корпорацияның коммерциялық және 
қызметтік құпиясын құрайтын ақпаратқа қатыс- 

ты құпиялылық режимінің сақталуын ескере 
отырып, Корпорацияның өз қызметі туралы 
ақпараттың барынша ашықтығын қамтамасыз 
ету ниетін білдіреді;

3. дәйектілік және толықтық қағидаты Корпора-
цияның мүдделі тараптарға шындыққа сәйкес 
келетін және ашылатын фактіні немесе оқиғаны 
толық көлемде түсінуге жеткілікті ақпарат ұсы-
нудағы жауапкершілігін білдіреді. Корпорация 
ұсынылатын ақпараттың үшінші тұлғалармен 
бұрмаланбауын қадағалайды және осындай 
факт анықталған жағдайда, бұрмалаулар мен 
қателерді жою бойынша шаралар қабылдайды. 
Егер Азық-түлік келісім шарт корпорациясы тура-
лы теріс ақпарат коммерциялық және қызметтік 
құпия болып табылмаса және мүдделі тараптар-
дың инвестициялық және басқа да шешімдер қа-
былдауына ықпал ете алатын болса, Корпорация 
мұндай ақпаратты ашудан жалтармайды;

4. теңгерімділік қағидаты Корпорацияның ком-
мерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын 
ақпаратқа қол жетімділікті шектеу бөлігінде 
Корпорацияның, оның Жалғыз акционерінің мүд-
делері қатаң сақталады деген шартпен, мүдделі 
тараптардың ақпарат алу құқықтарын барынша 
іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында, 
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының, 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 ақпаратқа қол жеткізе алуын 
қамтамасыз етеді;

2. Корпорация жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты 
электрондық түрде мемлекеттік және/немесе орыс 
тілдерінде, сондай-ақ мына ресурстарда орналасты-
рады 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 пор-
талында мемлекеттік органдар (бұдан әрі – МО) 
және квазимемлекеттік сектор ұйымдары бас-
шыларының блог-платформасына келіп түсетін 
өтініштерге жауаптар ұсынады;

4. Корпорация өз қалауы бойынша жалпыға бірдей 
қолжетімді ақпаратты бұқаралық ақпарат құрал-
дарында 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.

Корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның 
Комитеттерінің мүшелері Корпорацияның Дирек-

торлар кеңесінің (Комитеттерінің) отырыстарында 
қаралған мәселелерге, сондай-ақ Корпорацияның 
коммерциялық және қызметтік құпияларының 
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптардың 
қадағалануын ескере отырып, Корпорацияның Ди-
ректорлар 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 Респуб- 
ликасының мемлекеттік органдарының жұмыс 
органдарының отырыстарында, өзге де қоғамдық 
іс-шараларда көпшілік алдында сөз сөйлеуге (ақпа-
рат беруге), баспасөз конференцияларына, телефон 
және бейнеконференцияларына қатысуға, Корпора-
цияның коммерциялық және қызметтік құпиясын 
сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарының 
қадағалануын ескере отырып, қазақстандық және 
шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары, қаржылық 
және инвестициялық компаниялар үшін сұхбат, 
түсініктемелер беруге құқық табыстауға құқылы.

Белгіленген тәртіпте Корпорация атынан көпшілік 
алдында сөз сөйлеуге уәкілеттік алмаған жұмыскер-
лердің Азық-түлік келісім шарт корпорация қызметі-
не қатысты сұрақтар мен өтінімдерге түсініктемелер 
мен жауаптар беруге құқығы жоқ.
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Тәуекелдерді басқару жүйесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясында Тәуе-
келдерді басқарудың корпоративтік жүйесі (ТБКР) 
жұмыс істейді, оның шеңберінде нақты рөлдер мен 
міндеттер анықталды, сондай-ақ Жалғыз акционер, 
Директорлар кеңесі, Басқарма, тәуекел менеджменті 
мен ішкі бақылауды жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімше, Ішкі аудит қызметі және құрылымдық 
бөлімшелер (тәуекелдердің иелері) арасында жауап-
кершілік бөлінді. Тәуекелдерді басқару Корпораци-
яның әрбір 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 страте-

гиялық мақсаттар мен қойылған міндеттер туралы 
толық көлемде хабарланады. ТБКР сонымен қатар 
тәуекел менеджменті және ішкі бақылау бөлімше-
лерімен үйлестірілетін, құрылымдық бөлімшелер 
арасында көлденең ақпарат алмасуды көздейді.

 ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

ТБКР бірінші деңгейі

Корпорацияның Директорлар кеңесі

ТБКР үшінші деңгейі

Құрылымдық бөлімшелер – тәуекелдердің 
иелері

ТБКР екінші деңгейі

Корпорация Басқармасы

Тәуекелдерді басқару ортасын анықтау
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Тәуекелдерді басқару схемасы

Негізгі тәуекелдер
Нарықтық тәуекелдер
Корпорацияның қызметі сыртқы факторлардың 
әсері жағдайында орындалады, олардың ішінде ең 
елеулілері:

 ▪ ауа райы-климаттық;
 ▪ демографиялық;
 ▪ экономикалық;
 ▪ технологиялық.

Табиғи-климаттық фактордың теріс әсері Корпо-
рацияға контрагенттердің форвардтық жасалған 
сатып алу шарттары бойынша астық жеткізу 
бойынша міндеттемелерді орындамауына, пробле-
малық дебиторлық берешектің өсуіне, түсетін астық 
сапасының төмендеуіне, тікелей (күзгі) сатып алу 
бағдарламаларына қатысу үшін өтінімдердің болма-
уына әкеп соқтыруы мүмкін.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы, астық на-
рығының белсенді қатысушысы ретінде, астық қа-
былдау кәсіпорындарына сапалы қызмет көрсетуге 
де тәуелді. Корпорация астығын ұрлау/бүлдірудің 
тұрақты негізде жоғары тәуекелі болады.

Тұтыну нарықтарының өсуі тамақ өнімдері мен 
шикізаттық азық-түлік тауарларын өндіру және 
экспорттау саласында жұмыс істейтін ұйымдар үшін 
жаңа мүмкіндіктер ашады. Әлем халқы санының өсу 
факторы және осыған байланысты азық-түлік тұты-
ну көлемінің өсуі Корпорацияға, сондай-ақ отандық 
жеке экспорттаушыларға қазақстандық астықтың 
экспорттық әлеуетін дамыту бойынша ұзақ мерзімді 
жоспарлар құруға мүмкіндік береді.

Басқа да қазақстандық компаниялар сияқты, 
Корпорация экономикалық фактордың ықпалында 
және капитал нарықтарында несиелерді тарту шарт-
тарының өзгеруі, валюта бағамдарының ауытқуы, 
өндіріс құралдарының бағаларының артуына, 
көлік тарифтерінің көтерілуіне, әлемдік бағалардың 
құлдырауына және экспорттық нарықтардағы 
сұраныстың төмендеуіне, өз өнімін ішкі нарықта 
өткізу кезінде сатып алу қабілетінің төмендеуіне 
байланысты сатып алынатын ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің өзіндік құнының 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 
фактор Корпорацияның операциялық қызметіне, 
экспорттық жеткізілімдерді тұрақтандыру жөніндегі 
жоспарларды іске асыруға және қазақстандық 
астықтың әлемдік нарықтағы позицияларын бекіту-
ге әсер етеді.

Баға тәуекелдері
Баға тәуекелдері – Корпорация пайдаланатын 
шикізат, қызметтер бағаларының ықтимал өзге-
руіне байланысты тәуекелдер. Азық-түлік келісім 
шарт корпорациясының баға тәуекелдерін басқару 
тәуекелдің алдын алуға, оны оңтайландыруға не-
месе қабылдауға байланысты. Баға тәуекелдерінің 
туындау мүмкіндігінің алдын алу іс-қимылдан бас 
тартуды немесе баға тәуекелімен қатар жүруі және 
пайданың жоғалуына әкелуі мүмкін әсерлердің 
туындауын барынша азайту бойынша іс-шараларды 
енгізуді көздейді.

Қаржылық тәуекелдер
Операциялық қызметті қамтамасыз ету үшін Кор-
порация қаражатты республикалық бюджеттен, 
сондай-ақ қарыздарды капитал нарықтарынан 
тартады. Практика көрсеткендей, Компанияның 
қаржылық тұрақтылығына отандық банк сек-
торының тұрақсыздығы да айтарлықтай әсерін 
тигізеді. Корпорацияның сондай-ақ халықаралық 
қаржы институттарымен ұзақ мерзімді серіктестік 
қарым-қатынастары бар.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы барлық 
қаржы құралдарымен байланысты өтімділік тәуе- 
келінің мониторингін жүзеге асырады. 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 орналас- 
тыру есебінен қаржыландырудың үздіксіздігі мен 
икемділігі арасындағы теңгерімді сақтау болып 
табылады, оларды ақшалай қаражат ағыны күтпе-
ген жерден тоқтап қалған жағдайда, тез өткізуге 
болады.

Саяси тәуекелдер
Корпорация 100 пайыз мемлекет қатысатын акцио- 
нерлік 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 
байланысты тәуекелдерді іске асыру ықтималдығы 
айтарлықтай төмен деңгейде. Бюджеттік инвести-
циялар есебінен Корпорацияның капиталдандыру 
деңгейін ұлғайту, сондай-ақ Корпорацияға астық 
нарығында оператор мәртебесін заңнамалық тұрғы-
да беруді ескере отырып, оны таратуға немесе қайта 
ұйымдастырумен байланысты тәуекелдерді өткізу 
ықтималдығы төмен деңгейде.
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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 өңір-

лердің қатарына кіреді. Сонымен бірге, республика 
аумағының аз бөлігі ғана өсімдік өсіруге жарамды 
ауыл шаруашылығы жерлеріне жатады. Қазіргі 
уақытта жер құнарлылығының нашарлау проблема-
сына көп көңіл бөлінуде.

Тәуекелдің және ықтимал салдарының 
сипаттамасы

Тәуекелді азайту және тәуекелді басқару үшін  
қолданылатын шаралар

Бәсекелестіктің күшею, сатып алу және өткізу 
көлемінің төмендеу тәуекелдері

1.  Тиімді баға саясатын жүргізу;
2. Нарықтағы бағалардың тұрақты мониторингі, бағалардың өзгеруін болжау;
3. Өткізу бойынша маркетингтік қызмет жүргізу;
4.  Астықты уақтылы сатып алуды, оның ішінде форвардтық сатып алуды 

қамтамасыз ету.

Салалық тәуекелдер, стратегиялық міндеттерді 
орындамау (өңірлік конъюнктураның өзгеруі, сала-
лық төмендеу және басқа да сыртқы факторлар 
салдарынан залалдардың туындау тәуекелдері)

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

Форвардқа байланысты несиелік тәуекел (бо-
рышкердің шарт талаптарына сәйкес Корпорация 
алдындағы қаржылық міндеттемелерін орын-
дамауы, уақтылы емес орындауы немесе толық 
орындамауы салдарынан шығыстардың (залал-
дардың) пайда болу тәуекелі)

Міндеттемелердің орындалу мүмкіндігін тексеру процедурасы, сондай-ақ 
өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың, екінші деңгейдегі 
банктердің кепілдіктерін беру, кепілдемені қабылдау.

Астықты АҚО-да жоғалту тәуекелі (с.і. астық сапа-
сының АҚО-да нашарлауы)

Астық сапасының сараптамасын қоса алғанда, астық қабылдау орындары-
на жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргізу.

Баға тәуекелі (нарықтық жағдайлар өзгерген 
кезде туындайтын, Корпорацияның кіріс әкелетін 
активтерінің бағасының өзгеруі салдарынан 
шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелі)

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

2.  Баға тәуекелдерін ішкі сақтандыру; сатып алушылар/жеткізушілер міндет-
темелерді бұзған жағдайда шарттардың талаптарына айыппұлдардың, 
өсімпұлдардың, тұрақсыздық айыбы мен басқа да қаржы санкциялары-
ның қажетті деңгейлерін енгізуді көздейтін айыппұл санкциялары жүйесі 
есебінен, мүмкін қаржы шығындарын өтеуді қамтамасыз ету.

Валюталық тәуекел (Корпорация өз қызметін жү-
зеге асырған кезде шетел валюталары бағамда-
рының өзгеруіне байланысты шығыстардың 
(залалдардың) туындау тәуекелі)

1.  Хеджирлеу тетігі жоқ валюталық қарыздарды тарту көлемін шектеу;
2.   Валюталық позицияны түзету; валюталық қарыздарды ұлттық валюта-

дағы қаражат көздері есебінен қайта қаржыландыру; тарту валютасымен 
экспорттық келісімшарттар жасасу.

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

1.  Ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын пайдалана отырып, ақша қара-
жатының тапшылығы тәуекелін мониторингтеу;

2.  Ұзақ мерзімді қаржыландыруды тарту, соның ішінде облигациялар 
шығару.
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Персонал құрамы
Персоналдың орташа тізімдік саны 2020 жылы 
123 штаттық бірлікті құрады, оның ішінде 8 қызмет-
кер 30 жасқа толмаған, 96 қызметкер 30 жастан 
50 жасқа дейінгі жас тобына кіреді, 19 қызметкердің 
жасы 50 жастан асқан. Компанияда 58 ер адам 
және 65 әйел адам еңбек етеді. Базалық сыйақы 
мөлшерлемесі жынысқа қарамастан бірдей  
төленеді. 

Жұмыскерлерден гендерлік және жыныстық бел-
гілер бойынша кемсіту жөнінде шағымдар түспеген.
Кадрлардың тұрақтамау деңгейі 2020 жылы 22 %-ды 
құрады.

Қызметкерлерді жұмыстан шығарудың негізгі себеп-
тері жұмыскерлердің бастамасы бойынша, тараптар-
дың келісімімен, еңбек шартының қолданылу мерзімі 
аяқталғаннан кейін, сондай-ақ қызметкердің қайтыс 
болуы нәтижесінде еңбек шартының тоқтатылуы 
болды. Барлық қызметкерлер Қазақстан Республи-
касының еңбек заңнамасында және еңбек шартта-
рында белгіленген мерзімдерде құрылымның өзгеруі 
шеңберінде алдағы штат санының қысқаруы және 

еңбек жағдайларының өзгеруі туралы 2020 жылдың 
желтоқсанында хабарландырылды.

2020 жылы жүктілік және босану бойынша, сон-
дай-ақ бала күтімі бойынша демалыстар үш қызмет-
керге берілді, екі қызметкер декреттік демалыстан 
оралды.

Компания персоналды дамыту, оның ішінде жұмыс-
керлердің біліктілігін арттыру бойынша шаралар 
қабылдайды. Компанияда кадрлық және әлеуметтік 
саясат, персоналды басқару, еңбек тәртібі және ісса-
пар, еңбекақы төлеу, материалдық көтермелеу және 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін реттейтін 
ішкі құжаттар бекітілген және қолданылады.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 
талаптарына сәйкес Компания қызметкерлер жұ-
мысынан айырылған, іссапарларға шыққан кезде, 
еңбекке уақытша жарамсыз болған кезеңде және 
т. б. жағдайларда қызметкерлерді кепілдіктермен 
және өтемақы төлемдерімен қамтамасыз етеді.

Бағалау және ынталандыру жүйесі
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы қызметкер-
лерді ынталандыруға және олардың еңбек өнімділі-
гін арттыруға ерекше көңіл бөледі. Осы мақсатта 
Компанияда материалдық және материалдық емес 
ынталандырулар: сыйлықақылар, материалдық 
көмек, естелік сыйлықтар, алғыс жариялау, грамота-
лармен марапаттау кеңінен қолданылады.

Персоналды ынталандыру мақсатында сыйлықақы 
төлемдері жүргізіледі және Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы 

№ 1266 қаулысымен көзделген әлеуметтік қолдау 
шаралары қолданылады.

Корпорацияда бала туу, бала асырап алу, неке 
қию, ауыр сырқат түрлері, жұмыскердің немесе 
оның жақын туыстарының қайтыс болуы кезінде 
материалдық көмек төлеу жүйесі қарастырылған. 
2020 жылы 13 жұмыскерге материалдық көмек 
көрсетілді: бала тууына байланысты – 6 жұмыскерге, 
жақын туыстарының қайтыс болуына байланысты – 
5 жұмыскерге, жұмыскердің қайтыс болуына байла-
нысты – 1 жұмыскерге, ауыр сырқатқа байланысты – 
1 жұмыскерге.

 КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Персонал құрылымы
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Азық-түлік келісім шарт корпорациясында жұмыс- 
керлерге жұмыстан қол үзбей білім алу үшін және 
өзге де әлеуметтік мақсаттар үшін, жалақысы 
сақталмайтын демалыстар, оқу демалысы түрінде 
немесе бала (балаларды) тууға, жаңа туған нәрес-
тені (нәрестелерді) асырап алуға байланысты қажет-
ті әлеуметтік демалыстар беру жүйесі қолданылады. 
2020 жылы жалақысы сақталмайтын демалыс 
30 жұмыскерге берілді.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы және «Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы жұмыскерлерінің 
кәсіподағы» ҚБ («Береке АТК» ҚБ) жұмыскерлеріне 
әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету мақсатын-
да, әлеуметтік-еңбектік қарым-қатынастарды рет-
тейтін ұжымдық шарт жасалды. Әлеуметтік саясат-
ты іске асыру шеңберінде Корпорацияда жұмыскер 
еңбек міндеттерін орындау кезінде оның өмірі мен 
денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, 
сондай-ақ жұмыскерлерді Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының қаражаты есебінен ерікті меди-
циналық сақтандыру шаралары жүргізіледі.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясында өтемақы 
және ынталандырма төлемдері қарастырылған. 
Сынақ мерзімінен өткен жұмыскерлерге жыл 
сайынғы ақылы еңбек демалысы берілген кезде, 
жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының берілген 
күндеріне пропорционалды түрде екі лауазымдық 
жалақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдем- 
ақы төленеді.

Корпорация жұмыскерлерін бағалау және ынталан-
дыру үшін «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» 
ҰК» АҚ жұмыскерлеріне есепті кезеңде Сыйлықақы 
беру әдістемесі қолданылады. Бұл Әдістеме Азық-
түлік келісім шарт корпорациясының жұмыскер-
леріне есепті кезеңдегі сыйлықақы төлемдерінің 
түрлерін, әрбір жұмыскер үшін қызметтің негізгі 
көрсеткіштеріне қол жеткізу дәрежесін белгілеу 
және бағалау тәртібін, сондай-ақ есепті кезеңдегі 
жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы есеп-
теу және төлеу тәртібін айқындайды. Сыйлықақы 
беру жүйесі Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 
Стратегиясын табысты іске асыру шеңберінде 
әрбір жұмыскердің ағымдағы міндеттерді орындау 
тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.

Қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру
Азық-түлік келісім шарт корпорациясының қызмет-
керлері жұмыскерлерді оқыту мен кәсіби дамыту-
дың жылдық күнтізбелік жоспарына сәйкес түрлі 
біліктілікті көтеру курстарынан өтеді. 2020 жылы 
жоспарлы оқудан 31 қызметкер, оның ішінде орта-
лық аппараттың 28 қызметкері және өкілдіктердің 
3 қызметкері өтті. Оқу келесі тақырыптар бойынша 
жүргізілді:

 ▪ «2020 жылғы Салық кодексіндегі өзгерістер»;
 ▪ «Корпоративтік құқық: ЖШС үшін маңызды және 

өзекті мәселелер»;
 ▪ «2020 жылға арналған НН және ҚЕХС, сондай-ақ 

жалақыдағы өзгерістер»;
 ▪ «Стратегиялық менеджмент»;
 ▪ «ҚЕХС өзекті мәселелері. Қаржы құралдары. Сатып 

алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім»;
 ▪ «Электрондық шот-фактуралар»;
 ▪ «Бизнестің тиімділігін басқару»;
 ▪ «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау»;
 ▪ «Құқықтық аудит»;
 ▪ «Операциялардың тиімділігін басқару»;

 ▪ «Алаяқтық. Алаяқтыққа қарсы іс-қимылдағы ішкі 
аудиттің рөлі»;

 ▪ «HR бизнес академиясының 1-модулі»;
 ▪ «Халықаралық HR мектебі».

Сонымен қатар, Компанияның 13 қызметкері мем-
лекеттік тілді оқудан өтті.

Азық-түлік келісім шарт корпорациясының бір жұ-
мыскерін оқытудың орташа ұзақтығы 2020 жылы 41 
академиялық сағатты, оның ішінде орталық аппарат 
қызметкерлерін – 39 сағатты, өкілдіктерді – 71 
сағатты құрады. Әйел қызметкерлер орта есеппен 
55,9 академиялық сағат, ерлер 32,1 сағат оқыды.

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

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясат 
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» 
ҰК» АҚ еңбекті қорғау
Компания жұмыскерлерінің еңбегін қорғау са-
ласындағы заңнама талаптарын сақтау үнемі 
басшылықтың назарында болады және «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ қызметін басқа-
рудың жалпы жүйесінің маңызды әрі ажырамас 

бөлігі болып табылады. 2020 жылы Жұмыскерлер-
дің еңбек қауіпсіздігі және еңбегін қорғау жөніндегі 
нұсқаулық 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.
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Жұмысқа қабылданған кезде қызметкерлер мін-
детті түрде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
жөніндегі қағидалармен танысады, пайдаланы-
латын жабдықты, дербес компьютерлерді және 
көшіру-көбейту аппараттарын білу және пайдалану 
бойынша алғашқы нұсқамалар алады.

Жыл сайын барлық қызметкерлерге медициналық  
тексеру жүргізіледі, ал зиянды және қауіпті өндіріс- 
терде жұмыс істейтін қызметкерлерге (ҚР заңнама-
сына 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. 2020 жылы 
өрт шығу жағдайлары болған жоқ.

2020 жылы Азық-түлік келісім шарт корпорациясы-
ның қызметкерлері арасында жарақат алу жағдай-
лары, жазатайым оқиғалар және кәсіби аурулар 
тіркелген жоқ.

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ еңбекті қорғау
Есепті кезеңде Қоғамда, оның ішінде шарт негізінде 
Қоғам мүддесі үшін қандай да бір жұмыстарды не 
қызметтерді жүзеге асыратын тәуелсіз мердігерлер-
де өндірістегі жазатайым оқиғалар, кәсіби аурулар, 
өндірістік жарақаттану жағдайлары, сондай-ақ дәнді 
дақылдарды ауыстырып тиеу бойынша өндірістік 
қызметке байланысты авариялар мен оқыс оқиға-
лар тіркелмеді.

Астық терминалы, өрт және жарылыс қауіпсіздігі 
бойынша орынжайлардың жіктелуіне сәйкес «В» 
санатына жатқызылған (өртке қауіпті кәсіпорын). 
Өрт шығу мен өртті болдырмау бойынша жүргізіліп 
жатқан іс-шаралар өндірістік қызмет процесінде 

штаттан тыс жағдайларға әкеп соғуы мүмкін, 
бірде-бір өрт қауіпсіздігі қағидаларының бұзылу 
жағдайының орын алмауына мүмкіндік берді.

Есептік кезеңде, Оқу-жаттығу дабылдарының 
жоспарына сәйкес, персоналды өрт сөндіру және 
эвакуация жөніндегі дағдыларға үйретуге бағыт-
талған 4 өртке қарсы жаттығу өткізілді. Қазақстан 
Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» 
Заңының 67-бабына сәйкес, Қоғам өрттердің алдын 
алу және оларды сөндіру, сондай-ақ авариялар мен 
өрт туындаған кезде авариялық-құтқару жұмыста-
рын жүргізу мақсатында мемлекеттік емес өртке 
қарсы қызметпен шарт жасасқан. Астық терминалы 
автоматты өрт дабылымен жабдықталған және 
әр түрлі маркалы (ОП-2, ОП-5, ОП-8, ОП-10, ОУ-4) 
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен және өрт 
қалқандарымен жабдықталған.

«Астық қоймалары» ЖШС еңбекті 
қорғау
Еңбекті қорғау мақсатында Серіктестік жыл сайын 
жеке қорғаныс құралдары мен арнайы киімдерді 
сатып алады, сондай-ақ жұмыс берушінің азамат-
тық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтанды-
руды жүзеге асырады. Орындарда қауіпсіздік техни-
касы және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар 
жүргізіледі. Астық базаларының барлық басшыла-
ры еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
оқудан және аттестаттаудан өтті.

Барлық астық базаларының қызметкерлері заңна-
мада және ішкі нормативтік актілерде белгіленген 
тәртіппен үнемі еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
саласындағы оқу семинарларынан өтеді.

Серіктестіктің барлық қолданыстағы өкілдіктерінде 
қауіпсіздік техникасы инженерінің штаттық бірлігі 
қарастырылған, оның лауазымдық міндеттеріне 
Еңбек қатынастары тәжірибесі және еңбек дауларын 
шешу бойынша кіріспе нұсқамалық беруді өткізу 
кіреді.

Еңбек қатынастары практикасы және еңбек дауларын шешу
Туындайтын еңбек дауларын Келісім комиссиясы 
еңбек заңнамасында белгіленген тәртіппен қарай-
ды. Еңбек дауы туындаған кезде жұмыскерлер 
аталған комиссияға еңбек дауының мәні баяндала-
тын тиісті арызбен жүгіне алады. Арызды жеке бе-
руге немесе электрондық пошта, пошта байланысы 
және факс арқылы жіберуге болады.

2020 жылы Келісім комиссиясына үш өтініш келіп 
түсті, олар белгіленген тәртіппен қаралды, – қарау 

нәтижелері бойынша еңбек заңнамасы шеңберінде 
тиісті шешімдер қабылданды. Келісу комиссиясына 
және Қазақстан Республикасының соттарына қай-
талама өтініштер түскен жоқ.

Корпорация бала еңбегі мен мәжбүрлі еңбекті 
пайдалануға, сондай-ақ жас жұмыскерлердің қауіпті 
жұмысты орындауларына жол бермейді.

Демеушілік және қайырымдылық
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы түрлі ұйым- 
дар мен жеке тұлғаларға қайырымдылық және 
демеушілік көмек көрсету мәселелеріне көп көңіл 
бөледі. Компания балалар мекемелеріне, Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне, мүгедектерге, зейнет-
керлік жасқа жеткен және Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясында 8 жылдан астам жұмыс істеген 
тұлғаларға, сондай-ақ басқа да ұйымдарға кезеңді 
түрде көмек көрсетіп тұрады. 2020 жылы Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы қайырымдылық және 

демеушілік көмекке 3 млн теңгеден астам қаражат 
бөлді, атап айтқанда:

 ▪ Ұлы Отан соғысының ардагері Г.Н. Трелецкийге 
қайырымдылық көмек көрсетілді;

 ▪ «Ауыл шаруашылығы ардагерлерінің кеңесі» ҚБ 
1 млн теңге мөлшерінде көмек көрсетілді;

 ▪ «Қазақстан фермерлерінің қауымдастығы» жеке 
кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар бірлестігіне 
500 мың теңге мөлшерінде демеушілік көмек 
көрсетілді.
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Пайдаланылатын материалдар
Азық-түлік келісім шарт корпорациясы және оның еншілес құрылымдары шаруашылық қызметтің эколо-
гиялық 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 табылады, 
терминалға құрғақ және тазартылған күйінде, шет елдерге жеткізуге дайын күйінде келіп түседі.

Қалдықтарды басқару
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
Санитарлық-қорғау аймағының белгіленген мөл-
шері 100 м құрайды. ШРШ нормативтерінің сақта-
луын бақылауды тоқсан сайын шарттық негізде 
мамандандырылған зертханалар жүзеге асырады. 
Кәсіпорында атмосфералық ауа сынамаларын 
алу тәртібі мен кезеңділігі Қоғамның Басқарма 
Төрағасы бекіткен «Ақ Бидай-Терминал» АҚ үшін 
2020–2028 жылдарға арналған Өндірістік эко-
логиялық бақылау бағдарламасымен реттеледі. 
Кәсіпорында пайдалануда сенімді және өндірістің 
заманауи даму деңгейіне жауап беретін шетел 
өндірілген технологиялық жабдық пайдаланыла-
ды. Есепті кезеңде қоршаған ортаға, персоналға, 
бөгде кәсіпорындарға және Қоғам объектілерінің 
жанында тұратын халыққа теріс әсер ету фактілері 
тіркелген жоқ.

Қоғамның қызметі табиғатты ұқыпты пайдалану 
және персоналдың денсаулығына теріс әсер ету 
жағдайларын болдырмау бөлігінде Қазақстан 
Республикасы Экологиялық кодексінің нормаларын 

қатаң сақтауға негізделеді. Ластаушы заттардың 
атмосфераға түсетін шығарындылары астықты  
ауыстырып тиеу процесінде шаңның бөлінуін  
болдырмауға мүмкіндік беретін заманауи аспира-
циялық жабдықты пайдалану арқылы барынша 
азайтылды. Өндіріс қалдықтарымен байланысты 
операциялар қазақстандық экологиялық заңнама-
ның 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 қалдықтарды шығаруға 
шарттар жасады. Есепті кезеңде «Астық қоймала-
ры» ЖШС астық қалдықтарының жиынтық көлемі 
Серіктестік бойынша жалпы 1 160 тоннаны құрады. 
2021 жылы заңнама талаптарына сәйкес қатты 
тұрмыстық қалдықтарды көмуге арналған полигон 
салу жоспарлануда.

Суды тұтыну
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
2020 жылы суды тұтыну көлемі 375 м3 құрады. Ауыз 
сумен жабдықтауды, сондай-ақ сарқынды суларды 
бұруды Қоғам шарт негізінде астық терминалының 
аумағындағы «АТСП» 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
2020 жылы суды тұтыну көлемі бөгде ұйымдардың 
орталықтандырылған сумен жабдықтау көздерінен 
4,99 мың м3 құрады. Су қайта пайдаланбайды және 
су көздеріне тұтыну әсер етпейді.

  ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ  
САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ

Энергияны тұтыну және энергия тиімділігі
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
2020 жылы электр энергиясын тұтынудың жиынтық 
көлемі 357,6 мың кВт құрады, оның 25,3 мың кВт-ын 
жалға алушылар пайдаланды, ал 145 мың кВт-
ын ауыстырып тиеумен байланысты емес өз 
мұқтаждықтарына пайдаланды. Дәнді дақылдарды 
ауыстырып тиеуге жалпы алғанда 187,3 мың кВт 
(бір тоннаны ауыстырып тиеуге орташа шығыс 
0,43 кВт болғанда 432 173 тонна) жұмсалды. Авто-
матты басқару жүйесін ауыстыр- 
ғанға дейін бір тоннаны ауыстырып тиеуге кететін 
электр энергиясының шығындары 0,76 кВт құрады.

«Астық қоймалары» ЖШС
2020 жылы электр энергиясын тұтыну 1,9 млн кВт 
құрады. Электр энергиясын үнемдеудің ең сезi-

нерлiк оң нәтижелеріне өндірістің технологиялық 
процестерін жетілдіру, автоматтандыру, технологи-
ялық, көліктік және энергетикалық жабдықтарды 
жөндеу сапасын көтеру, элеваторда жұмыс істейтін 
машиналардың электр қозғалтқыштарын (қуаты 
бойынша) дұрыс таңдау арқылы қол жеткізіледі. 
Энергияны үнемдеу мақсатында серіктестіктің 
өкілдіктерінде энергия үнемдейтін шамдар жыл 
сайын ауыстырылады.

2020 жылы энергияны көп тұтынатын жабдықты 
энергия үнемдейтін жабдыққа ауыстыру мақ-
сатында энергия аудиті жүргізілді. Жыл сайын 
сараптамалық қорытынды беру арқылы энергия 
қондырғыларына профилактикалық сынақ жүргізу 
бойынша қызметтер сатып алынады.

Ластаушы заттардың авариялық және тұрақты емес төгінділері
Ластаушы заттардың авариялық және дүркінді 
шығарындыларының фактілері болған жоқ.

Ағынды сулардың төгінділері
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
Ауыз сумен жабдықтауды, сондай-ақ ағынды сулар-
ды бұруды Қоғам шарт негізінде астық терминалы-
ның аумағында «АТСП» ҰК» АҚ инфрақұрылымы 
арқылы жүзеге асырады.

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

Парниктік газдар мен басқа да ластаушы заттардың 
атмосфераға түсетін шығарындылары
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
2019 жылдың 5 ақпанында мемлекеттік экологи-
ялық сараптама нәтижелері бойынша Маңғыстау 
облысының Табиғи ресурстар және табиғат пай-
далануды реттеу басқармасы Қоғамға қолданылу 
мерзімі 2028 жылға дейінгі Қоршаған ортаға эмис-
сияларға рұқсат берді.

Парниктік газдар мен өзге де ластаушы заттардың 
атмосфераға түсетін шығарындылары тіркелмеген. 

Қоғам кәсіпорны үшін парниктік газдар шыға-
рындылары бойынша есептер ҚР заңнамасында 
көзделмеген.

«Астық қоймалары» ЖШС
Серіктестік 2020 жылы қоршаған ортаға эмиссия 
үшін 10,2 млн теңге мөлшерінде, оның ішінде  
ластанудың жылжымалы көздері бойынша  
(бензин – 42 тонна, дизель отыны – 127 тонна) 
төлем жүргізді.

Қоршаған ортаны қорғау
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ
«Ақ Бидай-Терминал» АҚ теңіз кемелеріне астықты 
ауыстырып тиеу қызметтерін көрсетеді. Өндірістік 
процестердің қоршаған ортаға 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;
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 ▪ экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, қолда-
ныстағы технологияларды жетілдіру және жаңа 
технологияларды енгізу;

 ▪ алдын алу және түзету шараларын орындау арқылы 
қоршаған ортаға теріс әсер ететін экологиялық 
аспектілерді уақтылы анықтау және осы аспектілер-
мен байланысты авариялық 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 
эмиссияларға рұқсат жобасына 2019 жылғы 
5 ақпандағы № KZ55VDD00111714 мемлекеттік эко-
логиялық сараптама қорытындысын алды.

Қоғам Маңғыстау облысы бойынша Табиғи ресурс- 
тар 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. 2020 жылы 
ластаушы заттардың шекті рұқсатты шығарындыла-
рынан асып кету жағдайлары болған жоқ.

«Ақ Бидай-Терминал» АҚ-да электр энергиясын 
тұтынуды қысқарту үшін жабдықтарды жаңғырту 
жұмыстары тұрақты жүргізіледі.

2020 жылы пайда болған қатты тұрмыстық 
қалдықтардың көлемі 161,5 м3 құрады. Металл 
қоқыстың көлемі 9 тоннаны құрады. Бұл қалдықтар 
өндіріс және тұтыну қалдықтарын көму полигонына 
тасымалдау үшін мамандандырылған ұйымға беріл-
ді. 2020 жылғы кезеңде ағынды суларды төгу (бұру) 
көлемі 383 м3 құрады.

«Жасыл экономика» саясаты шеңберінде «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 дәл-
дікті электрондық таразылармен және жоғары сапа-
лы 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 эко-
логиялық таза жарықдиодты элементтерге ауысып, 
люминесценттiк шамдардан толықтай бас тартты.

Қоршаған ортаға түсетін экологиялық ауыртпа-
лықты азайту үшін Компанияда келесі іс-шаралар 
көзделген:

 ▪ Қызметтік машиналардағы СО2 мөлшерін жыл 
сайын бақылау;

 ▪ Аккредиттелген зертхананың топырақ сынамала-
рын алуы және мұнай өнімдерінің бар-жоқтығына 
талдауы;

 ▪ Аккредиттелген зертхананың атмосфералық ауа 
сынамаларын алуы және талдауы;

 ▪ Жасыл желектерді суару;
 ▪ Бөгде ұйымдардың өндіріс қалдықтарын жинауын 

және шығаруын бақылау.

Компанияның атмосфералық ауаны негізгі ластау 
көзі астық шаңы болып табылады. Қоғамда зама-
науи аспирация жүйесі арқылы ауадағы шаңның 
таралуына жол бермеуге арналған барлық шаралар 
қабылданады. Сондай-ақ, астықты ауыстырып 
тиеу көлемінің ұлғаюына байланысты 2028 жылға 
дейін қоршаған ортаға эмиссияларға жаңа рұқсат 
алынды. Тікелей жану көздері жоқ. Электрмен 
қоректендіру – орталықтандырылған, осылайша, 
қоршаған ортаға зиянды заттардың шығу ықтимал-
дығы толығымен сейіледі.

Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі ақаусыз 
технологиялық жабдықты пайдалану, өрт қа-
уіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі ҚР заңнамасының қағидалары мен нор-
маларын сақтау, астықтың зақымдануына талдау 
жүргізуді қамтамасыз ету, астықты қабылдау және 
экспортқа тиеудің регламенттелген процестері 
арқылы қамтамасыз етіледі.

«Астық қоймалары» ЖШС
Астық базаларында жоспарлы түрде қоршаған 
ортаны қорғау бойынша жұмыстар жүргізіледі. 
Барлық өндірістік объектілердің аспирациялық 
желілерінің жұмыс тиімділігі артады. Жыл сайын 
жөндеу және қайта құру жұмыстары орындалады.

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 экологиялық заңнамасының 
талаптарына сәйкес келеді. Ұйым табиғатты қорғау 
органдарына барлық қажетті есептілікті тапсырады. 
Есепті кезеңде қандай да бір шектеу шаралары, 
шағымдар, айыппұлдар, ластаушы заттардың төгін-
ділері тіркелген жоқ. Қоғамның өндірістік объектісін-
дегі экологиялық жағдайды ұлттық МЕМСТ-тар мен 
экологиялық аудит және мониторинг саласындағы 
стандарттарға сәйкес сенімді газталдағыштардың 

көмегімен аккредиттелген экологиялық зертхана 
бақылайды.

«Астық қоймалары» ЖШС
Экологиялық бақылау саласындағы заңнама талап-
тарына сәйкес ұйым жыл сайын өндірістік-экология- 
лық шекті рұқсатты атмосфераға түсетін шығарын-
дыларды бақылау бойынша қызметті сатып алуды 
жүргізеді. 2020 жылы экологиялық қауіпсіздікті бұзу 
фактілері болған жоқ.
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1-қосымша. Есеп туралы
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
Жылдық Есебі мүдделі тараптардың кең ауқымы 
үшін Компанияның қызметі туралы маңызды ақпа-
ратты ашуға арналған. Жылдық Есепті дайындау 
кезінде Қазақстан заңнамасының нормалары, 
Қазақстан қор биржасының талаптары, сондай-ақ 
үздік қазақстандық және әлемдік практика 
ескеріледі.

Есепте тұрақты даму туралы ақпарат GRI Standards 
халықаралық стандарттарына сәйкес ашылған. Бұл 
жағдайда сәйкестіктің негізгі нұсқасы таңдалады.

Жылдық Есеп жыл сайын шығарылады және бұл құ-
жат 2020 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына 

дейінгі кезеңді қамтиды. Көрсеткіштер өткен жыл-
мен салыстырғанда өзгерген жоқ және Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының алдыңғы жылдық 
есептерінде келтірілген деректермен салыстыруға 
келеді. Тұрақты даму саласындағы қызмет туралы 
ақпарат сыртқы куәландырудан өтпейді.

Есеп мазмұнын анықтау
Ақпаратты ашудағы маңыздылық қағидатына 
сәйкес осы Жылдық Есеп Компания қызметінің тек 
неғұрлым маңызды аспектілерін ғана қамтиды. 
Маңыздылығын анықтау үшін қызметтің барлық 
аспектілері екі критерий бойынша талданды: мүд-
делі тараптардың шешімдері мен бағалауларына 
әсер ету дәрежесі бойынша және Корпорация тара-
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Мүдделі тараптардың шешімдеріне және бағаларына әсері
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Картаның мағынасын ашу (маңызды деп танылған тақырыптар жасыл түспен бөлектелген)
Экономика 3 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

1 Бәсекелестікке кедергі келтіру 5 Байырғы және саны аз халықтардың құқықтары

15 Нарықтарда болу 6 Жария саясаты

21 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 7 Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық

27 Сатып алу практикасы 8 Кемсітушілікке жол бермеу

20 Экономикалық нәтижелілік 10 Адам құқықтарының сақталуын бағалау

30 Тікелей емес экономикалық әсерлер 9 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету практикалары

Экология 13 Қауымдастық еркіндігі

4 Биоалуантүрлілік 14 Жергілікті қоғамдастықтар

11 Жеткізушілердің қоршаған ортаны қорғау критерий-
лерін сақтауын бағалау

17 Жеткізушілердің әлеуметтік критерийлерге сәйкестігін 
бағалау

12 Материалдар 18 Әлеуметтік-экономикалық заңнаманы бұзу

16 Су 19 Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

25 Шығарындылар 23 Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі

29 Төгінділер мен қалдықтар 24 Өнімдер мен қызметтердің таңбалауы

28 Энергия 22 Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы

31 Экологиялық талаптарға сәйкестік 26 Алуантүрлілік және тең мүмкіндіктер

Қоғам 33 Дайындау және білім беру

2 Балалар еңбегі 32 Жұмыспен қамтылу

пынан әсер етудің маңыздылығы бойынша. Осы екі 
критерий бойынша бағалар он балдық шкала бой-
ынша қойылды, мұнда «10» деген ең жоғары әсерді, 
ал «1» – ең төменгі әсерді білдіреді. Алынған бағалар 
негізінде төменде келтірілген маңыздылық матри-
цасы қалыптастырылады. Матрицаның жоғарғы оң 
жақ бұрышына енгізілген мәселелер ең маңызды 
деп танылды және осы құжатта көрініс тапты.

Елеулі экономикалық аспектілер ұйымнан тыс үлкен 
маңызға ие және саланы қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламаларының бағыттаушысы 
бола тұра, Азық-түлік келісім шарт корпорациясы-
ның АӨК секторына келтіретін әсерімен байланыс- 
ты. Әлеуметтік салада персоналды басқарудың 

аспектілері ең маңызды болып саналады, олар 
ұйым ішінде үлкен әсерге ие және Корпорацияның 
барлық ұйымдарында лайықты еңбек жағдайларын 
қамтамасыз етумен байланысты. Су, шығарын-
дылар, қалдықтар сияқты тұрақты дамудың 
экологиялық аспектілері көбінесе Корпорацияның 
мамандандырылған өндірістік активтері бар еншілес 
ұйымдары үшін өзекті. 

Олар үшін кейбір әлеуметтік тақырыптар, соның 
ішінде өнімнің таңбалауы және тұтынушыны қорғау 
өзекті болып табылады. Экологиялық талаптарға 
сәйкестік және энергия тұтынуды төмендету мәсе-
лелері Корпорацияның барлық құрылымдары үшін 
үлкен маңызға ие.
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Мүдделі тараптармен өзара  
әрекеттесу

Азық-түлік келісім шарт корпорациясы стейк-
холдерлермен өзара әрекеттесу процесіне үлкен 
көңіл бөледі және әрқашан диалогқа ашық. Негізгі 
мүдделі тараптарды анықтау екі факторды бағалау 

негізінде жүзеге асырылды: Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының тиісті мүдделі тараптарға әсер 
ету дәрежесі және мүдделі тараптардың Корпора-
ция қызметіне әсер ету дәрежесі. Негізгі мүдделі 
тараптардың болжалдары ақпаратты ашу кезінде, 
сондай-ақ Азық-түлік келісім шарт корпорациясын-
да шешімдер қабылдау кезінде ескеріледі.

Негізгі мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу
Мүдделі тараптар Болжалдар Өзара әрекеттесу процесі

Клиенттер Ынтымақтастықтың қолайлы шарттарын ұсыну Келіссөздер, кездесулер өткізу, кері 
байланыс нысандары

Жеткізушілер Ұзақ мерзімді серіктестік қарым-қатынастарды 
сақтау, іскерлік әдепті сақтау

Тендерлер, кездесулер өткізу

Мемлекеттік органдар Заңнаманы сақтау, бюджетке төленетін төлем-
дердің өсуі, мемлекеттік даму бағдарламалары 
шеңберіндегі тиімді қызмет

Өтініштер, қадағалау органдары тара-
пынан болатын тексерулер, кездесулер 
өткізу

Серіктестер Ұзақ мерзімді серіктестік қатынастарды сақтау, 
іскерлік әдеп нормаларын сақтау, заңнама мен 
халықаралық нормаларды сақтау

Іскерлік кездесулер өткізу, іскерлік 
іс-шаралар шеңберіндегі талқылаулар 
және келіссөздер

Жалғыз акционер Компанияны дамыту, корпоративтік басқаруды 
дамыту, қойылған міндеттерді тиімді іске асыру

Есептер, кездесулер, бірлескен талқы-
лаулар өткізу, Директорлар кеңесі мен 
Комитеттердің жұмысы

Жұмыскерлер Жақсы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, жа-
лақыны уақтылы төлеу, әлеуметтік пакет, мансап-
тық өсу мүмкіндіктері

Ішкі корпоративтік өзара әрекеттестік, 
кәсіподақ жұмысы

БАҚ, жұртшылық Ақпаратты ашу, айқындық БАҚ сауалдарына берілетін жауаптар, 
PR-және маркетингтік іс-шаралар өткізу

GRI стандарты 
және оның 
жарияланған 
күні

Көрсеткіш Бет нөмірі, бөлім  
және/немесе URL

Сирек жайттар/
пікірлер

GRI 101: Есептілікті дайындау қағидаттары (2016)

GRI 102: Жалпы 
ақпарат (2016)

Ұйым бейіні
102-1 Ұйым атауы «Компания бейіні» бөлімі

102-2 Қызметтің бағыты «Компания бейіні» бөлімі

102-3 Бас кеңсенің орналасқан жері «Байланыстар» бөлімі

102-4 Қызмет географиясы «Қызмет географиясы» бөлімі

102-5 Меншік нысаны «Компания бейіні» бөлімі

102-6 Өткізу нарықтары «Операциялық көрсеткіштер» бөлімі

102-7 Ұйым ауқымы «Негізгі көрсеткіштер» бөлімі

102-8 Персонал туралы ақпарат «Кадрлық саясат» бөлімі

102-9 Жеткізілімдер тізбегі «Бизнес-модель» бөлімі

102-10 Компанияның жұмысындағы 
елеулі өзгерістер

«Азық-түлік келісім шарт корпорация- 
сының корпоративтік құрылымы» 
бөлімі

Корпорация жұмысында 
елеулі өзгерістер болмады.

102-11 Сақтанушылық қағидаттары «Тәуекелдерді басқару жүйесі» бөлімі

102-12 Сыртқы бастамаларды 
қолдау

Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы сыртқы баста-
маларды қолдауды жүзеге 
асырмайды.

102-13 Қауымдастықтардағы 
мүшелік

Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы «Қазақстан-
ның астық одағы» ЗТБ және 
«Атамекен» ҰКП мүшесі 
болып табылады.

Стратегия

102-14 Менеджмент мәлімдемесі «Басқарма Төрағасының жолдауы» 
бөлімі

Әдеп және адалдық

102-16 Құндылықтар, қағидаттар, 
стандарттар және мінез-құлық 
нормалары

«Корпоративтік әдеп» бөлімі

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару құрылымы «Корпоративтік құрылым» бөлімі

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу

102-40 Мүдделі тараптардың тізбесі «Мүдделі тараптармен өзара әрекет-
тесу» бөлімі

102-41 Ұжымдық шарттар «Бағалау жүйесі және ынталандыру» 
бөлімі

102-42 Мүдделі тараптарды анықтау 
және таңдау

«Мүдделі тараптармен өзара әрекет-
тесу» бөлімі

102-44 Негізгі көтерілген тақырып-
тар мен алаңдаушылықтар

«Мүдделі тараптармен өзара әрекет-
тесу» бөлімі

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырландыру негізі «Есеп туралы» бөлімі

102-46 Есеп мазмұнын және шекара-
ларды анықтау

«Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

102-47 Маңызды тақырыптар тізімі «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

2-қосымша. GRI индексі
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GRI стандарты 
және оның 
жарияланған 
күні

Көрсеткіш Бет нөмірі, бөлім  
және/немесе URL

Сирек жайттар/
пікірлер

102-48 Өткен кезеңдердің деректерін 
қайта есептеу

- Көрсеткіштер өзгертілмеді 
және Компанияның бұған 
дейінгі жылдардағы есеп-
терінде келтірілген дерек-
терге сай келеді.
Елеулі өзгерістер болған 
жоқ.

102-49 Есеп мазмұнындағы 
өзгерістер

- Елеулі өзгерістер болған 
жоқ.

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі

102-51 Соңғы жарияланым күні «Есеп туралы» бөлімі

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі

102-53 Есептің мазмұны бойынша 
сұрақтар үшін байланыс ақпараты

«Байланыстар» бөлімі

102-54 GRI стандарттарына сәй-
кестік деңгейі

«Есеп туралы» бөлімі

102-55 GRI мазмұн индексі «GRI индексі» бөлімі

102-56 Сыртқы куәландыру «Есеп туралы» бөлімі

Маңызды тақырыптар

Экономика

Экономикалық нәтижелілік

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Даму стратегиясы» бөлімі

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

GRI 201: Экономи-
калық нәтижелілік 
(2016)

201-1 Экономикалық құндылықты 
қалыптастыру және бөлу

«Қаржылық көрсеткіштер» бөлімі

201-4 Мемлекеттен алынған 
қаржылық көмек

«Қаржылық көрсеткіштер» бөлімі

Тікелей емес экономикалық әсер

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Стратегиялық даму» бөлімі

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

GRI 203: Тікелей 
емес экономика-
лық әсер (2016)

203-1 Инфрақұрылымға инвестиция 
және сервистерді қолдау

«Компания бейіні» бөлімі Компания АӨК секторын 
дамытуды қолдауға және 
елдің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге бағыт-
талған қызметті жүргізеді.

Сатып алу практикасы

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Сатып алу практикасы» бөлімі

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

GRI 204: Сатып алу 
практикасы (2016)

204-1 Жергілікті жеткізушілерге 
кететін шығыстардың үлесі

«Сатып алу практикасы» бөлімі

GRI стандарты 
және оның 
жарияланған 
күні

Көрсеткіш Бет нөмірі, бөлім  
және/немесе URL

Сирек жайттар/
пікірлер

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл» бөлімі

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

GRI 205: Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
(2016)

205-1 Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелінің болуы бағаланатын 
операциялар

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл» бөлімі

205-3 Сыбайлас жемқорлықтың 
расталған жағдайлары

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл» бөлімі

Экология

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Экологиялық әсерді басқару 
саясаты қоршаған ортаны 
қорғаудың барлық негізгі 
мәселелерін қамтиды.

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

Энергия

GRI 302: Энергия 
(2016)

302-3 Энергия тұтынуды төмендету «Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Су

GRI 303: Су (2016) 303-2 Ұйымның су бұруы айтар-
лықтай әсер ететін су көздері

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Шығарындылар

GRI 305: Шыға-
рындылар (2016)

305-5 Парниктік газдар шығарынды-
ларын азайту (СОR2R)

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

305-7 NOx, SOx және басқа да 
елеулі ластаушы заттардың 
шығарындылары

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Қалдықтар

GRI 306: Төгінділер 
және қалдықтар 
(2016)

306-2 Түрі мен орналастыру тәсілі 
бойынша қалдықтардың жалпы 
массасы

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Талаптарға сәйкестік

GRI 307: Талаптар-
ды сақтау (2016)

307-1 Экологиялық заңнаманың 
және нормативтік талаптардың 
сақталмауы туралы ақпарат

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Әлеуметтік санат

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Кадрлық саясат» бөлімі Кадрлық саясат персонал-
ды басқарумен байланысты 
тұрақты дамудың әлеумет-
тік аспектілерін қамтиды.

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

Жұмысбастылық

GRI 401:  
Жұмысбастылық 
(2016)

401-1 Жалданған қызметкерлер 
және кадрлардың тұрақтамауы

«Кадрлық саясат» бөлімі

401-3 Аналық/әкелік демалыс «Бағалау және ынталандыру жүйесі» 
бөлімі
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GRI стандарты 
және оның 
жарияланған 
күні

Көрсеткіш Бет нөмірі, бөлім  
және/немесе URL

Сирек жайттар/
пікірлер

Қызметкерлер мен басшылықтың өзара әрекеттестігі

GRI 402: Қыз-
меткерлер мен 
басшылықтың 
өзара әрекеттесті-
гі (2016)

402-1 Ұйым қызметіндегі елеулі 
өзгерістерге қатысты хабарлаудың 
минималды кезеңі

«Кадрлық саясат» бөлімі

Денсаулық және қауіпсіздік

GRI 403: Денсау-
лық және қа-
уіпсіздік (2016)

403-2 Өндірістік жарақаттанудың 
түрлері мен деңгейі, кәсіби ауру-
лардың деңгейі, жоғалған күндер 
коэффициенті және жұмыс орнында 
болмау коэффициенті, сондай-ақ 
жұмысқа байланысты өлімнің 
жалпы саны

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

403-3 Кәсіптерінің түріне байланыс- 
ты жарақаттанушылығы жоғары 
және сырқаттану тәуекелі жоғары 
жұмыскерлер

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Оқыту 

GRI 404: Тренинг 
және оқыту (2016)

404-2 Дағдыларды дамыту 
бағдарламалары

«Оқыту» бөлімі

Алуантүрлілік және тең мүмкіндіктер

GRI 405: Алу-
антүрлілік және 
тең мүмкіндіктер 
(2016)

405-1 Басшылық органдарының 
құрамы

«Персонал құрамы» бөлімі

Тұтынушының денсаулығы және қауіпсіздігі

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

GRI 416: Тұты-
нушының ден-
саулығы және 
қауіпсіздігі (2016)

413-1 Тұтынушы үшін өнімнің қа-
уіпсіздігін бағалау

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Маркетинг және өнімді таңбалау

GRI 103: Бағалау 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Есеп мазмұнын анықтау» бөлімі

103-2 Басқару тәсілдері «Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

103-3 Менеджмент бағасы - 2020 жылы жүргізілмеді.

GRI 417: Марке-
тинг және өнімді 
таңбалау (2016)

417-1 Өнімдер мен қызметтерді 
таңбалауға қойылатын талаптар

«Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы саясат» бөлімі

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебі 84

Шоғырландырылған қаржылық есептілік 88

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп  88

Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп  90

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп  91

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп  93

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  94-131

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 
2020 жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен

3-қосымша. Қаржылық есептілік
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Мың теңгемен Ескерт. 2020 жылғы 

31 желтоқсан
2019 жылғы 

31 желтоқсан
Активтер

Айналымнан тыс активтер

Негізгі құралдар 7 2.399.749 5.036.638

Гудвил 41.300 41.300

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 8 3.111.602 3.017.998

Астықтың азаймайтын қорлары 18 33.388.369 29.662.567

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер 30 39.445 228.345

Берілген қарыздар 10 87.932 335.651

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 11 605.010 2.698.389

Амортизациялық құн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздар

12 750.823 807.772

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 13 − 2.433.124

Басқа да айналымнан тыс активтер 347.369 370.800

Айналымнан тыс активтер жиыны 40.771.599 44.632.584

Айналымдағы активтер

Тауар-материалдық қорлар 16 28.265.118 7.494.888

Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала 
төлем

17 6.210.723 3.103.460

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 438.680 231.299

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 11 4.534.493 4.062.900

Тауарлық несиелер 15 485.568 703.669

Төленген аванстар 9 818.282 16.536

Берілген қарыздар 10 258.047 −

Амортизациялық құн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздар

12 − 7.334.676

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 13 2.525.941 1.312.323

Ақша қаражаты мен оның баламалары 14 9.554.540 468.582

53.091.392 24.728.333

Сатуға арналған активтер 6 3.975.768 52.759

Айналымдағы активтер жиыны 57.067.160 24.781.092

Активтер жиыны 97.838.759 69.413.676

94-131 бет аралығындағы қоса берілген ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің  
ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Мың теңгемен Ескерт. 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Капитал және міндеттемелер

Капитал

Жарғылық капитал 18 105.809.548 81.259.548

Есептілік валютасын қайта есептеу резерві 333.947 199.349

Жинақталған зиян (30.964.372) (25.678.598)

Бас компанияның акционеріне келетін капитал 75.179.123 55.780.299

Бақыламайтын қатысу үлестеріне 831 832

Капитал жиыны 75.179.954 55.781.131

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Жалдау бойынша міндеттемелер 13.674 12.786

Алынған қарыздар 19 7.377.446 7.693.543

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша 
міндеттемелер

30 173.093 208.625

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 7.564.213 7.914.954

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Алынған қарыздар 19 13.811.992 3.831.360

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер 86.217 64.031

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 20 992.922 1.523.210

Жалдау бойынша міндеттемелер 1.159 3.364

Төленуге жататын корпоративтік табыс салығы 15.329 −

Төленуге жататын басқа да салықтар 79.393 153.101

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 76.017 142.525

15.063.029 5.717.591

Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер 6 31.563 −

Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны 15.094.592 5.717.591

Міндеттемелер жиыны 22.658.805 13.632.545

Капитал мен міндеттемелер жиыны 97.838.759 69.413.676

Басқарма Төрағасы
К.С. Караулов

Бас бухгалтер
А.С. Корабаева

94-131 бет аралығындағы қоса берілген ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің  
ажыратылмас бөлігі болып табылады.
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ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Ескерт. 2020 жыл 2019 жыл
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім 21 18.008.152 29.689.231
Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны 22 (13.281.463) (19.240.631)
Жалпы пайда 4.726.689 10.448.600
Жалпы және әкімшілік шығыстар 24 (1.470.170) (1.681.823)
Өткізу шығыстары 23 (3.440.000) (4.321.343)
Операциялық (залал)/пайда (183.481) 4.445.434
Қаржылық кіріс 25 2.575.801 1.760.846
Қаржылық шығындар 25 (891.956) (780.353)
Бірлескен кәсіпорындардың пайдасындағы үлесі 8 273.416 270.323
Шетел валютасымен операциялар бойынша кірістерді шегере отырып 
шығыстар

(470.199) (171.754)

Сату шығындарын шегере отырып әділ құнды қайта бағалау нәтижесінде 
танылған құнсызданудан болған залал

(352.768) −

Несиелік залалдар бойынша шығыстар 28 102.063 (1.155.885)
Резервтерді құрудан және құнсыздануынан болған басқа да кірістер/
(шығыстар)

29 87.848 (1.146.038)

Басқа да кірістер 26 529.766 641.685
Басқа да шығыстар 27 (105.651) (266.008)
Салық салынғанға дейінгі пайда 1.564.839 3.598.250
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 30 (351.997) (885.391)
Бір жылғы пайда 1.212.842 2.712.859
Мыналарға келетін:
Бас компанияның акционеріне 1.212.843 2.712.859
Бақыламайтын қатысу үлестеріне (1) −

1.212.842 2.712.859
Басқа да жиынтық кіріс/(залал)
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жата-
тын басқа да жиынтық кіріс/(залал)
Шетелдік бөлімшелер есептілігінің валютасын қайта есептеу 8 134.598 (22.392)
Салықтар шегерілген бір жылғы басқа да жиынтық кіріс/(залал) 134.598 (22.392)
Салықтарды шегере отырып, бір жылғы жиынтық кірістің жиыны 1.347.440 2.690.467
Мынаған келетін:
Бас компанияның акционеріне 1.347.441 2.690.467
Бақыламайтын қатысу үлестеріне (1) −

1.347.440 2.690.467
Акцияға теңгемен пайда
Бас компанияның жай акцияларын ұстаушыларға келетін бір жылғы 
базалық пайда

12,63 33,39

Басқарма Төрағасы
К.С. Караулов

Бас бухгалтер
А.С. Корабаева

94-131 бет аралығындағы қоса берілген ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ажыратылмас бөлігі болып табылады.

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Ескерт. 2020 жыл 2019 жыл*
Операциялық қызмет

Тауарларды өткізуден түскен түсімдер 19.542.633 29.233.099

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін өнім берушілерге 
төлемдер

(46.580.963) (34.227.381)

Жалақы бойынша төлемдер (1.564.368) (1.554.014)

Алынған пайыздар 1.286.595 1.439.407

Төленген пайыздар (277.679) (126.009)

Төленген корпоративтік табыс салығы (398.171) (365.514)

Бюджетке жасалатын төлемдер (800.932) (847.832)

Басқа да түсімдер 930.697 2.167.386

Басқа да төлемдер (213.790) (454.377)

Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары (28.075.978) (4.735.235)

Инвестициялық қызмет

Қаражатты қаржы ұйымдарында орналастыру (5.286.002) (3.615.333)

Қаржы ұйымдарындағы қаражатты өтеу 4.383.401 3.269.308

Негізгі құралдарды сатудан түскен түсімдер 238.066 298.761

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу (249.560) (90.295)

Инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу (13.658.000) (43.249.429)

Сатып алынған инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу 20.977.828 35.796.524

Сатып алынған инвестициялық бағалы қағаздардан түскен түсім 196.773 64.088

Есептен шығарылған ақша қаражатын шегергенде, еншілес ұйымды 
сатудан түскен түсімдер

6 550.476 −

Байланысты тарапқа берілген қарыздарды өтеу − 127.081

Басқа да түсімдер 105.193 −

Басқа да төлемдер (17.901) (14.966)

Инвестициялық қызметтен түскен/(пайдаланылған) таза ақша 
ағындары

7.240.274 (7.414.261)

Қаржылық қызмет

Акцияларды шығарудан түскен түсім 18 24.550.000 −

Акционерге игерілмеген нысаналы ақша қаражатын төлеу (3.996.441) −

Кредиттік ұйымдардан алынған қаражаттың түсуі 33 13.551.091 3.871.400

Кредиттік ұйымдардан алынған қаражатты өтеу 33 (4.076.521) −

ҚазАгро-дан алынған қаражатты өтеу 33 − (16.200.000)

Дивидендтерді төлеу 18 (69.052) (231.791)

Басқа да түсімдер 41.280 46.683

Басқа да төлемдер (144) (24.736)

94-131 бет аралығындағы қоса берілген ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ажыратылмас бөлігі болып табылады.
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Мың теңгемен Ескерт. 2020 жыл 2019 жыл*
Қаржылық қызметтен түскен/(пайдаланылған) таза ақша 
ағындары

30.000.213 (12.538.444)

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі 9.164.509 (24.687.940)

Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның 
баламаларына әсері

(78.178) (71.184)

Күтілетін несиелік зиянның ақша қаражаты мен оның баламалары-
на әсері

14 (269) 483

Сатуға арналған активтердің құрамына қайта жіктелген ақша қара-
жаты мен оның баламалары

6 (104) −

Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары 468.582 25.227.223

Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары 14 9.554.540 468.582

Басқа да операциялар

Қаржы ұйымдарындағы пайдалануы шектелген қаражатты акци-
онерге төлеу

13 (2.433.124) −

* Осы бағанда келтірілген кейбір сомалар 2019 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілікпен үйлеспейді, 
өйткені жасалған түзетулерді көрсетеді, олар туралы толық ақпарат 5-ескертпеде келтірілген.

Басқарма Төрағасы
К.С. Караулов

Бас бухгалтер
А.С. Корабаева

94-131 бет аралығындағы қоса берілген ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ажыратылмас бөлігі болып табылады.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Бас компания акционеріне келеді Бақыла-

майтын 
қатысу 

үлестері

Жиыны
Жарғылық 

капитал
Есептілік 

валютасын 
қайта есеп-
теу резерві

Жинақ- 
талған 
залал

Жиыны

2019 жылғы 1 қаңтарға 81.259.548 221.741 (28.159.666) 53.321.623 832 53.322.455

Бір жылғы таза пайда − − 2.712.859 2.712.859 − 2.712.859

Бір жылғы басқа да жиынтық 
залал

− (22.392) − (22.392) − (22.392)

Бір жылғы жиынтық кіріс 
жиыны

− (22.392) 2.712.859 2.690.467 − 2.690.467

Дивидендтер (18-ескертпе) − − (231.791) (231.791) − (231.791)

2019 жылғы 31 желтоқсанға 81.259.548 199.349 (25.678.598) 55.780.299 832 55.781.131

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 
(13-ескертпе)

− − (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

Басқарма Төрағасы
К.С. Караулов

Бас бухгалтер
А.С. Корабаева

94-131 бет аралығындағы қоса берілген ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
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ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ 
ЕСКЕРТПЕЛЕР
2020 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 % қаты-
суымен құрылды. 2004 жылғы 17 маусымда Ком-
пания «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» АҚ 
болып қайта тіркелді. 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. ҚазА-
гро-ның жалғыз акционері Қазақстан Республика-
сының Ауыл шаруашылығы министрлігі арқылы 
Үкімет болып табылады.

2020 жылғы 4 маусымда Компаниядағы қатысу 
үлесінің 100 %-ы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2020 жылғы 27 мамырдағы № 326 Қаулысына 
сәйкес республикалық меншікке өтеусіз берілді. 
Компанияның 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша жалғыз акционері Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 
болып табылады.

Компанияның тіркелген кеңсежайы мына ме-
кенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан қ., Московская көшесі, 29/3.

Астық дақылдарын және оны қайта өңдеу өнім-
дерін ішкі және сыртқы нарықтарда сатып алу, 
сақталуын ұйымдастыру және сату арқылы ауыл 
шаруашылығы тауарларын өндірушілерді қолдауды 
көздейтін астық нарығында тұрақтандыру функция- 
сын 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 
34-ескертпеде көрсетілген. Компания мен оның 
еншілес ұйымдары (бұдан әрі бірлесіп − «Топ»), 
өзгесінен басқа, астықты және басқа да аграрлық 
өнімді шетелдік әрі ішкі нарықтарда сақтаумен, 
тасымалдаумен, өндірумен және өткізумен байла-
нысты коммерциялық қызметті жүзеге асырады.

Топтың 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 
жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін 
шығаруды Компанияның Басқарма Төрағасы мен 
Бас бухгалтері 2021 жылғы 12 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.

Сәйкестілік туралы мәлімдеме
Топтың осы шоғырландырылған қаржылық 
есептілігі Халықаралық қаржылық есептілік стан-
дарттары жөніндегі Кеңес («ХҚЕС жөніндегі Кеңес») 
жариялаған редакцияда Халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес әзірленді.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-
ке сәйкес дайындау белгілі бір сыни есептемелік 
бағалауды, сондай-ақ есеп саясатын қолдану бары-
сында жол берулер бойынша пікірлерді талап етеді. 
Жоғары күрделілік деңгейі мен жол берулерді қолда-
нуды қамтитын қолданылу саласы, сондай-ақ баға-
лау мен жол берулерді қолдану шоғырландырылған 
қаржылық есептілік үшін елеулі болып табылатын 
салалар 4-ескертпеде ашылған.

Шоғырландыру негізі
Еншілес ұйымдар, яғни қызметіне бақылауды Топ 
жүзеге асыратын компаниялар шоғырланады. Егер 
Топ инвестициялау объектісіне қатысудан болатын 
ауыспалы кіріспен байланысты тәуекелдерге ұшы-
раған жағдайда бақылау жасалады немесе мұндай 
кірісті алуға құқығы, сондай-ақ инвестициялау 

объектісіне қатысты өз өкілеттіктерін іске асырудың 
көмегімен осы кіріске әсер ету мүмкіндігі бар. Атап 
айтқанда, Топ тек келесі талаптар орындалса ғана, 
инвестициялар нысанын бақылайды:

 ▪ Топтың инвестициялар нысанына қатысты өкілет-
тіктерінің болуы (яғни, инвестициялар нысанының 
маңызды қызметін ағымдағы басқару мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін қолдағы құқықтар);

 ▪ Топтың инвестициялау объектісіне қатысудан 
болатын кірістердің өзгеру тәуекеліне ұшы-
рағыштығының немесе мұндай кірістерді алуға 
құқығының болуы;

 ▪ Топтың кірістердің көлеміне әсер ету үшін инве-
стициялар объектісіне қатысты өз өкілеттіктерін 
пайдалану мүмкіндігінің болуы.

Әдетте, дауыс беру көпшілігі бақылаудың болуымен 
негізделеді деп болжануда. Мұндай жорамалды 
растау үшін және Топтың инвестициялар объектісі-
не қатысты дауыс беру құқықтарының көпшілігі 
немесе ұқсас құқықтары болған кезде Топ мұндай 
инвестициялар объектісіне қатысты өкілеттіктердің 
болуын бағалау кезінде барлық маңызды фактілер 
мен жағдайларды ескереді:

 ▪ инвестициялар объектісінде дауыс беру құқықта-
ры бар басқа ұстаушылармен келісім(дер);

 ▪ басқа келісімдермен көзделген құқықтар;
 ▪ Топта бар дауыс беру құқығы және әлеуетті дауыс 

беру құқықтары.
Еншілес ұйымдардың шоғырлануы Топқа соларға 
бақылау өткен күннен басталады және бақылаудан 
айырылған күннен бастап тоқтатылады. Барлық 
топішілік операциялар, мұндай операциялар бойын-
ша қалдықтар мен жұмсалмаған пайда толығымен 
алынып тасталады; іске асырылмаған залалдар, 
тиісті операция берілетін активтің құнсыздануын 
растайтын жағдайдан басқа, алынып тасталады. 
Қажет болғанда еншілес ұйымдардың есеп саясаты-
на оны Топтың есеп саясатына сәйкес келтіру үшін 
өзгерістер енгізіледі.

Бақылауда айырылмастан еншілес ұйымдағы қа-
тысу үлесін өзгерту меншікті капиталмен операция 
ретінде ескеріледі. Еншілес ұйымның шығындары, 
тіпті егер бұл теріс сальдоға әкеп соқтырған жағдай-
да да бақыламайтын қатысу үлестеріне жатады.

Егер Топ еншілес ұйымға бақылаудан айырылса, ол 
еншілес ұйымның активтері мен міндеттемелерін 
(оның ішінде соған қатысты гудвилді), бақыланбай-
тын қатысу үлестерінің баланстық құнын, меншікті 
капиталда көрсетілген жинақталған бағамдық 
айырмаларды мойындауын тоқтатады; алынған 
өтемақының әділ құнын, қалған инвестицияның, 
операцияның нәтижесінде пайда болған артық 
шығуды немесе дефицитті пайда мен зиян құра-
мында әділ құнын мойындайды; бұрын басқа да 
жиынтық кірістің құрамында, пайда немесе зиян 
құрамында мойындалған компоненттердегі 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 
айтарлықтай әсерін тигізді. Пандемияның өзі, сол 
сияқты оның салдарын барынша азайту шаралары 
Компанияның 2020 жылғы қызметіне әсер етті.

Қазақстан Республикасы Президентінің «Төтен-
ше жағдайды енгізу туралы» Жарлығын және 
Қазақстан Республикасының бас санитарлық 
дәрігерінің қаулысын орындау шеңберінде Топ 
2020 жылға 100.000 тонна көлемінде сату жоспары 
көзделген. Астықтың экспорт бағытында іс жүзінде 
өткізілуі жоспарланған жылдық сату көлемінің 
53 %-ын құрады.

Сату жоспарының орындалмауы келесі факторлар-
мен негізделген:

 ▪ «Қазақстан Республикасының аумағынан жеке-
леген тауарларды шығарудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа- 
шылығы министрінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі 
№ 111 бұйрығы, ішкі нарықты астықпен және ұн-
мен кепілдендірілген қамтамасыз ету және әлеу- 
меттік нанға шекті бағаларды ұстау мақсатында 
астықтың, ұнның және кейбір көкөніс түрлерінің 
экспортын шектеу мен елдің ішкі нарығына кепіл-
дендірілген жеткізілуін қамтамасыз ету бойынша 
шаралар енгізілді;

 ▪ 2020 жылғы қазан-желтоқсанда «Қазақстан Темір 
Жолы» АҚ-на Қазақстан Республикасы − Қытай 
Халық Республикасы шекара өткелінде вагондар-
дың көп жиналып қалуына орай Достық − Ала-
шанькоу бағытындағы жүктерді тиеуге тыйымдар 
енгізілді. Достық − Алашанькоу шекара өткелінде 
вагондардың жиналуы Қытай Халық Республи-
касының мемлекеттік органдарының Қазақстан 
Республикасынан келетін жүктерді бақылау шара-
ларын күшейтуінің нәтижесінде болды.

Шетел валютасын қайта есептеу
Функционалдық валюта және білдіру валютасы
Шоғырландырылған қаржылық есептілік Акцио- 
нердің қаржылық есептілігінің функционалдық 
валютасы болып табылатын теңгемен көрсетіл-
ген. Топтың әрбір еншілес ұйымы мен бірлескен 
кәсіпорындары өзінің функционалдық валютасын 
айқындайды және әр кәсіпорынның қаржылық 
есептілігіне кіргізілген баптар белгілі бір функцио-
налдық 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 
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мен міндеттемелер есепті күнге қолданылатын 
функционалды валютаның бағамы бойынша қайта 
есептеледі. Мұндай қайта есептеуден болған барлық 
бағамдық айырмалар жиынтық кіріс туралы шоғыр-
ландырылған есепке қосылады.

Валюта айырбастау бағамдары
Қазақстан Республикасында ресми айырбас 
бағамдары ретінде Қазақстан қор биржасында 
(бұдан әрі − «ҚҚБ») белгіленген орташа алынған 
валюта бағамдары қолданылады.

2020 жылғы 31 желтоқсанға және 2019 жылғы 
31 желтоқсанға қазақстандық теңгенің АҚШ долла-
рына ресми бағамы тиісінше 420,91 және 381,18 тең-
гені құрады.

Еншілес ұйымдар
Функционалдық валютасы ұсыну валютасынан 
ерекшеленетін Топтың барлық еншілес ұйымдары-
ның (олардың бір де бірі гиперинфляциялы экономи-
калардың валютасында операция жасамайды) кіріс-
тері, шығындары және қаржылық жағдайы ұсыну 
валютасына 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 опе-
рациялар 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 өлше-
нетін капитал мен инвестициялар баптары тарихи 
бағам бойынша қайта есептеледі.

3. Есеп саясатының негізгі ережелері
Жаңа стандарттар, түсіндірмелер 
және қолданыстағы стандарттар мен 
түсіндірмелерге түзетулер
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 
қаржылық есептілікті жасау кезінде қабылданған 
есеп саясаты, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күші-
не енген, жаңадан қабылданған стандарттардың 
жаңа редакцияларын қоспағанда, алдыңғы есепті 
жылы қолданылған есеп саясатына сәйкес келеді. 
2020 жылы Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне әсерін тигізбеген стандарттарға бірқатар 
түзетулер алғаш рет қолданылды:

«Бизнесті айқындау» 3 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулер
3 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулерде бизнес болып 
есептелу үшін қызмет түрлері мен активтердің 
интеграцияланған жиынтығына кем дегенде үлес 
және принципиалды маңызы бар процесс кіруі тиіс 
екендігі түсіндіріледі, олар бірігіп едәуір шамада 
қайтарымның пайда болуына ықпалдаса алады. Бұл 
ретте бизнеске қайтарымдылықтың пайда болуына 
қажетті барлық үлестер мен процестер міндетті 
түрде кірмей қалуы да түсіндіріледі. Бұл түзетулер 
Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне 
ықпалын тигізбеді, бірақ егер Топ бизнестерді 
біріктіру мәмілесін жасайтын болса, келешекте қол-
данылуы мүмкін.

7 ХҚЕС-ке (IFRS), 9 ХҚЕС-ке (IFRS) және 39 ХҚЕС-ке 
(IAS) түзетулер − «Базалық пайыздық мөлшерле-
мені реформалау»
«Қаржы құралдары: мойындау және бағалау» 7 
ХҚЕС-ке (IFRS), 9 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер базалық 
пайда мөлшерлемесінің реформасы тікелей ықпал 
ететін хеджирлеудің барлық қатынастарға қолда-
нылатын бірқатар босатуларды қамтиды. Базалық 
пайыздық мөлшерлеме реформасы хеджирлеудің 
қарым-қатынастарына әсер етеді, егер оны қолдану 
нәтижесінде хеджирлеу объектісі бойынша немесе 
хеджирлеу құралы бойынша базалық пайыздық 
мөлшерлемеге негізделген ақша ағындарының 
пайда болу мерзімдеріне немесе өлшеміне қатысты 
белгісіздіктер пайда болса. Бұл түзетулер Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсерін 
тигізбеді, өйткені оның базалық пайыздық мөлшер-
леме реформасымен қозғалуы мүмкін хеджирлеудің 
қарым-қатынастары жоқ.

«Маңыздылықты айқындау» 1 ХҚЕС-ке (IAS) және 
8 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер
Түзетулер маңыздылықтың жаңа анықтамасын 
ұсынады, соған сай «егер ақпаратты жіберіп алу, 
оны бұрмалау немесе бүркеу нақты есеп беретін 
ұйым туралы қаржылық ақпаратты ұсынатын бұл 
қаржылық есептіліктің негізінде олар қабылдайтын 
жалпы мақсаттағы қаржылық есептілікті негізгі пай-
даланушыларының шешімдеріне ықпал етеді деп 
негізделген түрде күтуге болатын болса, ақпарат 
маңызды болып табылады».

Түзетулерде маңыздылық бүтіндей қарастырыла-
тын қаржылық есептілік контекстінде ақпараттың 
(бөлек не болмаса басқа ақпаратпен жиынтығында 
алынған) сипатына немесе сандық маңыздылығына 
байланысты болатындығы түсіндіріледі. Егер бұл 
қаржылық есептіліктің негізгі пайдаланушылары-
ның шешімдеріне ықпал етеді деп негізделген түрде 
күтуге тұрарлық болса, ақпараттың бұрмалануы 
елеулі болып табылады. Бұл түзетулер Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсерін 
тигізбеді және оның әсері келешекте де болмайды 
деп күтілуде.

2018 жылғы 29 наурызда шығарылған «Қаржылық 
есептілікті ұсынудың концептуалдық негіздері»
Концептуалдық негіздер стандарт болып табыл-
майды және Концептуалдық негіздердің бірде бір 
ережесінің стандарттың қандай да бір ережесіне 
немесе талабына басым түсетіндей күші жоқ. 
Концептуалдық негіздердің мақсаты мынада: 
ХҚЕС жөніндегі Кеңеске стандарттарды әзірлеуге 
жәрдемдесу; стандарттардың бірде бірі белгілі бір 
операцияны немесе басқа да оқиғаны реттемегенде, 
есеп саясатының ережелерін әзірлеу кезінде қаржы 
есептерін жасаушыларға жәрдемдесу; және барлық 
тараптарға стандарттарды түсінуде және түсіндіруде 
жәрдемдесу.

Концептуалдық негіздердің қайта қаралған редак- 
циясы бірнеше жаңа тұжырымдаманы, активтер 
мен міндеттемелердің жаңартылған анықтама-
ларын және оларды мойындау критерийлерін 
қамтиды, сондай-ақ кейбір маңызды ережелерді 
түсіндіреді. Бұл құжаттың қайта қаралуы Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсерін 
тигізбеді.

16 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулер − «COVID-19 панде-
миясымен байланысты жалдау бойынша иеліктен 
шығару»
Бұл түзету COVID-19 пандемиясының тікелей салда-
ры ретінде туындайтын жалдау бойынша иеліктен 
шығарулар болған жағдайда жалдау шарттарының 
түрлендірулерін есепке алу бөлігінде жалға алушы-
лар үшін 16 ХҚЕС (IFRS) талаптарын қолданудан 
босатуды көздейді. Іс жүзіндегі сипаттағы жеңілдік 
ретінде жалға алушы жалға беруші COVID-19 панде-
миясымен байланысты ұсынған жалдау бойынша 
иеліктен шығару жалдау шартының түрлендіруі бо-
лып табылатындығын сараламау шешімін қабылдай 
алады. Мұндай шешімді қабылдайтын жалға алушы 
COVID-19 пандемиясымен байланысты жалдау 
бойынша иеліктен шығарумен негізделген жалдау 
төлемдерінің кез келген өзгерісін мұндай өзгеріс 
есепте, егер ол жалдау шартының түрлендіруі болып 
табылса, 16 ХҚЕС-ке (IFRS) сай көрсетілетіндей етіп 
ескеруі тиіс.

Бұл түзету Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне әсерін тигізбеді. Топ шығарылған, бірақ 
күшіне енбеген стандарттарды, түсіндірмелерді 
немесе соларға түзетулерді мерзімінен бұрын қол-
данбады.

Шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген 
стандарттар

Төменде Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін басып шығару күніне шығарылған, бірақ 
күшіне енбеген стандарттар, түзетулер мен түсін-
дірмелер келтіріледі. Топ осы жаңа стандарттарды, 
түзетулер мен түсіндірмелерді, егер қолданылатын 
болса, олар күшіне енген күннен кейін қолдануға 
ниет білдіріп отыр.

 ▪ «Сақтандыру шарттары» 17 ХҚЕС (IFRS);
 ▪ «Міндеттемелерді қысқа мерзімді немесе ұзақ 

мерзімді ретінде жіктеу» 1 ХҚЕС-ке (IAS) түзету-
лер;

 ▪ «Концептуалдық негіздерге сілтемелер» 3 ХҚЕС-
ке (IFRS) түзетулер;

 ▪ «Негізгі құралдар: мақсатына лайық пайда-
ланғанға дейінгі түсімдер» 16 ХҚЕС-ке (IAS) 
түзетулер;

 ▪ «Ауыртпалық түсіретін шарттар − шартты орын-
дау шығындары» 37 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер;

 ▪ «Халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарын алғаш рет қолдану» 1 ХҚЕС-ке (IFRS) 
түзету − Халықаралық қаржылық есептілік стан-
дарттарын алғаш рет қолданатын еншілес ұйым;

 ▪ «Қаржы құралдары» 9 ХҚЕС-ке (IFRS) түзету − 
қаржылық міндеттемелердің мойындалуы 
тоқтаған жағдайда «10 % тестісін» жүргізу кезінде-
гі комиссиялық сыйақы;

 ▪ «Ауыл шаруашылығы» 41 ХҚЕС-ке (IAS) түзету − 
әділ құнды бағалау кезіндегі салық салу.

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
Бірлескен кәсіпорын − қызметке бірлескен бақы-
лауға ие болатын тараптың қызметтің таза актив-
теріне құқықтарының болуын болжайтын бірлескен 
кәсіпкерлік. Бірлескен бақылау − бұл шартпен көз-
делген қызметке жасалатын бақылаудың бөлінуі, 
әрі ол тек маңызды қызметке қатысты шешімдердің 
қабылдануы 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. Бірлес- 
кен кәсіпорынға қатысты гудвил инвестицияның 
баланстық құнына қосылады және құнсыздануға 
бөлек тестіленбейді.
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Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп 
бірлескен кәсіпорын қызметінің нәтижелеріндегі 
Топтың үлесін көрсетеді. Мұндай инвестициялар 
нысандарының басқа да жиынтық кірісінің өзгеруі 
Топтың басқа да жиынтық кірісінің құрамында 
ұсынылады. Сонымен бірге, егер бірлескен кәсіпо-
рынның меншікті капиталында тікелей танылған 
өзгеріс орын алса, Топ осындай өзгерістегі өз үлесін 
таниды және бұл меншікті капиталдағы өзгерістер 
туралы шоғырландырылған есепте қолданылса, осы 
фактіні ашады. Топтың бірлескен кәсіпорынмен опе-
рациялар бойынша туындайтын іске асырылмаған 
пайдасы мен залалы Топтың бірлескен кәсіпорынға 
қатысу үлесі дәрежесінде шығарылады.

Бірлескен кәсіпорын пайдасындағы немесе за-
лалындағы Топтың үлесі операциялық пайданың 
шеңберінен тыс тікелей жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған 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 сәйкес келтіру мақсатында түзетулер 
енгізіледі.

Үлестік қатысу әдісін қолданғаннан кейін Топ 
бірлескен 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 олардың баланстық құны арасындағы айырма 
ретінде есептейді және осы залалды «Бірлескен 
кәсіпорындардың пайдасындағы үлес» бабы бой-
ынша жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған 
есепте мойындайды.

Бірлескен кәсіпорындағы бірлескен бақылауын 
жоғалтқан жағдайда Топ қалған инвестицияларды 
әділ құн бойынша бағалайды және мойындайды. 
Бірлескен бақылау жойылған кезге бірлескен 
кәсіпорынның баланстық құны мен қалған инве-
стициялардың әділ құны және шығудан түсімдер 
арасындағы айырма жиынтық кіріс туралы шоғыр-
ландырылған 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 

айналымдағы/қысқа мерзімді және айналымнан 
тыс/ұзақ мерзімді етіп жіктелуінің негізінде ұсынады.

Актив мына жағдайларда, егер:
 ▪ оны сату болжанса немесе ол әдеттегі операция- 

лық 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 қара-
жатын 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 
бойынша активтер мен міндеттемелер әрдайым 
айналымнан тыс активтер мен ұзақ мерзімді міндет-
темелер ретінде жіктеледі.

Әділ құнды бағалау
Активтің сатылғаны үшін түскен немесе бағалау 
күніне нарық қатысушыларының арасында әдеттегі 
тәртіппен жасалатын мәміленің шеңберінде міндет-
темелердің 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 
қатысушылары активтің немесе міндеттеменің баға-
сын анықтау кезінде пайдаланатын жорамалдарды 
қолдана отырып бағаланады, бұл ретте нарық 
қатысушылары өздерінің мүдделерінде әрекет етеді 
деп болжанады.

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.

Топ мұндай бағалау әдістерін ұзақ мерзімді актив-
тер мен гудвилдің өтелетін құнын айқындау кезінде 
пайдаланады, бұл ретте қалыптасқан экономика-
лық жағдайларда қолайлы болып табылатын және 
солар үшін әділ құнды бағалау үшін жеткілікті болып 
табылатын жорамалдар ғана қолданылады, бұл 
ретте орынды қадағаланатын бастапқы деректерді 
пайдалана 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 жата-
тын бастапқы деректер нарықта тікелей немесе 
жанама байқалатын болып табылатын бағалау 
үлгілері.

 ▪ 3-деңгей − иерархияның ең төмен деңгейіне жа-
татын бастапқы деректердің әділ құны бойынша 
бағалау үшін елеулі болатын бағалау модельдері 
нарықта қадағаланбайтын болып табылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікте мерзімді 
негізде қайта бағаланатын активтер мен міндетте-
мелер жағдайында Топ әрбір есепті кезеңнің соңына 
жіктеуді 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 
бойынша жиналған шығындарды шегере отырып 
бастапқы құны бойынша ескеріледі.

Активтердің бастапқы құны сатып алу немесе 
құрылыс бағасынан, активті жұмыс күйіне келтіруге 
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 келе-
сі мерзімдері ішінде тікелей әдіспен есептеледі:

Ғимараттар мен құрылыстар 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 пропор-
ционалды іс жүзіндегі ауытқуды және сақтауды 
есептеу әдісінің негізінде өндірістік әдіспен аморти-
зацияланады.

Бұрын мойындалған негізгі құралдарды немесе 
олардың елеулі құрамдасын баланстан есептен 
шығару олар шығарылған кезде немесе егер келе-
шекте осы активті пайдаланудан немесе шығуынан 
экономикалық пайданың болуы күтілмеген жағдай-
да жасалады. Активті есептен шығару нәтижесінде 
туындайтын пайда немесе зиян (шығарудан болған 
таза түсімдер мен активтің баланстық құнының 
арасындағы айырма ретінде есептелген) активтің 
шығарылуы болған есепті жыл үшін жиынтық кіріс 
туралы шоғырландырылған есепке қосылады.

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. Өткізудің таза құны, өндірісті аяқтауға 
жұмсалатын болжамды шығыстарды және өткізуге 
бағаланған шығындарды шегере отырып, әдеттегі 
қызметтің барысында сатудың болжамды бағасы 
ретінде айқындалады. Өндіріс немесе қызметтерді 
көрсету процесінде тұтынатын шикізат немесе мате-
риалдар күйіндегі басқа да қорлардың өзіндік құнын 
есептен шығару үшін ФИФО әдісі қолданылады.

Тауар-материалдық қорларға ұзақ мерзімді актив-
тер ретінде жіктелген астық қорларының азаймай-
тын 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 арналған меншік 
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құқығы Топ қарыз алушының пайдасына өтпелі 
жазбаны (индоссамент) жасаған сәттен бастап 
өтеді. Тауарлық несиені қайтару мерзімі және 
сыйақыны есептеу индоссамент жасалған күннен 
бастап айқындалады. Берілетін тауарлық несие-
лердің талаптарына сай қарыз алушының тауарлық 
несиені қайтаруы заттай (астықпен) жасалады, 
тауарлық несиені пайдаланғаны үшін сыйақыны 
төлеу ақшалай нысанда тауарлық несие шартында 
айқындалатын мерзімде және сомада жүзеге 
асырылады. Айырбасталатын тауарлардың құны 
баланстық құны бойынша ескеріледі және бірдей 
болып табылады. 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 
бағаланатын 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 
тәуелді болады. Қаржыландырудың едәуір компо-
нентін қамтымайтын немесе соған қатысты Топ іс 
жүзіндегі сипаттың жеңілдетілуін қолданған сауда 
дебиторлық берешекті қоспағанда, Топ қаржы 
активтерін бастапқыда пайда немесе зиян арқылы 
әділ құны бойынша бағаланбайтын қаржы активтері 
жағдайында мәміле бойынша шығындар сомасына 
ұлғайтылған әділ құны бойынша бағалайды. Қаржы-
ландырудың едәуір компонентін қамтымайтын 
немесе соған қатысты Топ іс жүзіндегі сипаттың 
жеңілдетілуін қолданған сауда дебиторлық берешек 
15 ХҚЕСке (IFRS) сәйкес айқындалған мәміленің 
бағасы бойынша айқындалады.

Қаржы активін амортизацияланған құны бойынша 
немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша жіктеу және бағалау үшін осы активтің 
шарттық талаптары борыштың негізгі сомасының 
өтелмеген бөлігіне «борыштың негізгі сомасы 
мен пайыздардың есебінен төлемдер ғана» болып 
табылатын 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 
сипаттайды. 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 жеткізу-
ді талап етуші қаржы активтерін сатып алу немесе 
сату бойынша барлық операциялар ол жасалған 
күнге, яғни Топ активті сатып алуға немесе сатуға 
өзіне міндеттеме қабылдаған күнге танылады.

Кейінгі бағалау
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
қаржы активтері
Сауда және басқа да дебиторлық берешек, аморти-
зацияланған құны бойынша бағаланатын инвес- 
тициялық бағалы қағаздар, сондай-ақ берілген 
қарыздар белсенді нарықта жүрмейтін белгіленген 
немесе айқындалатын төлемдері бар туынды емес 
қаржы активтерін білдіреді. Бастапқыда мойын-
далғаннан кейін осы сияқты қаржы активтері тиімді 
пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып 
айқындалған амортизациялық құны бойынша 
бағаланады және оларға құнсыздануға қатысты 
талаптар қолданылады. Амортизацияланған 
құн сатып алу кезіндегі дисконттарды немесе 
сыйлықақыларды, сондай-ақ тиімді пайыздық мөл-
шерлеменің ажыратылмас бөлігі болып табылатын 
комиссиялық немесе шығындарды ескере отырып 
есептеледі. Тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдану 
негізіндегі амортизация жиынтық кіріс туралы 
есепте қаржылық кірістің құрамына енгізіледі. Құн-
сызданумен негізделген шығыстар жиынтық кіріс 
туралы шоғырландырылған есепте несиелік залал-
дар бойынша шығыстар құрамында мойындалады.

Тануды тоқтату
Қаржы активі (немесе, қолданылуына қарай − 
қаржы активінің бір бөлігі немесе дәл сондай қаржы 
активтері тобының бір бөлігі) қаржылық жағдай 
туралы шоғырландырылған есепте танылуы доғара-
ды, егер:

 ▪ активтен ақша ағындарын алу құқығының қолда-
нылу мерзімі аяқталса;

 ▪ Топ активтен келетін ақша ағымдарын алу 
құқығын берсе немесе алған ақша ағымдарын 
толығымен елеулі кешіктірусіз «транзит» келісім 
талаптарында үшінші тарапқа аудару міндетте-
месін 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, қаржы активі (немесе қолда-
нылуына қарай - қаржы активінің бір бөлігі неме-
се ұқсас қаржы активтері топтарының бір бөлігі) 
қаржылық жағдай туралы есепте мойындалуын 
тоқтатады.

Топ активтен келетін ақша ағымдарын алу құқығын 
оған байланысты бүкіл пайда мен тәуекелді бермей 
де, өзінде сақтамай да, сондай-ақ активтің бақыла-
нуын бермей де берсе, мұндай актив есепке алуда 

Топтың бұл активтегі қатысуын жалғастыратын 
шекте бейнеленеді. Берілген актив бойынша кепіл-
деме нысанындағы активке қатысуды жалғастыру 
Топқа төлемге 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 
қатысты 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 отырған барлық ақша ағындарының 
арасындағы айырманың негізінде есептеледі. 
Күтілетін ақша ағындарына ұсталатын қамтамасыз 
етуді сатудан немесе шарттық талаптардың ажыра-
мас бөлігі болып табылатын несие сапасын артты-
рудың басқа тетіктерінен болатын ақша ағындары 
жатады.

КНЗ екі кезеңде танылады. Бастапқы танылған 
сәттен бастап несие тәуекелі айтарлықтай ұлғай-
маған қаржы құралдары бойынша келесі 12 айдың 
(12 айлық күтілетін несиелік зиян) ішінде мүмкін 
болатын дефолттардың салдарынан туындауы 
мүмкін несиелік зиянға қатысты залалдарға баға-
лау резерві құрылады. Солар бойынша бастапқы 
танылған сәттен бастап қаржы құралдары үшін 
несиелік тәуекел айтарлықтай ұлғайған дефолттың 
орын алу мерзімдеріне қарамастан (бүкіл мерзім 
үшін күтілетін несиелік зиян) осы қаржы құралының 
қалған қолданылу мерзімінің ішінде күтілетін не-
сиелік зиянға қатысты залалдарға бағалау резерві 
құрылады.

Сауда және басқа да дебиторлық берешекке және 
шарт бойынша активтерге қатысты Топ КНЗ-ны 
бағалау кезінде жеңілдетілген тәсілді қолданады. 
Тиісінше, Топ несие тәуекелінің өзгерістерін қадаға-
ламайды, ал оның орнына әрбір есепті күнге бүкіл 
мерзім үшін күтілетін несиелік зиянға тең сомада 
залалдарға бағалау резервін мойындайды. Топ 
қарыз алушылар мен жалпы экономикалық талап-
тарға тән болатын болжамды факторларды ескере 
отырып түзетілген несие залалдарының пайда бо-
луының өткен тәжірибесіне сүйене отырып бағалау 
резервтерінің матрицасын пайдаланды.

Қаржылық міндеттемелер
Бастапқы тану және бағалау
Қаржылық міндеттемелер тиісінше пайда немесе 
зиян, несиелер мен қарыздар, кредиторлық бере-
шек немесе тиімді хеджирлеу кезінде хеджирлеу 
құралдары ретінде айқындалған туынды құралдар 
арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық 
міндеттемелер ретінде жіктелді. Топ өзінің 
қаржылық міндеттемелерін оларды бастапқы тану 
кезінде жіктейді.

Барлы қаржылық міндеттемелер бастапқыда 
оларға мәміле бойынша тікелей байланысты 
шығындар шегеріліп (несиелер, қарыздар мен 
кредиторлық берешек болған жағдайда) әділ құны 
бойынша танылады.

Топтың қаржылық міндеттемелеріне сауда және 
басқа да кредиторлық берешек, алынған қарыздар 
кіреді.

Одан кейінгі бағалау
Амортизациялық құн бойынша бағаланатын 
қаржылық міндеттемелер
Бастапқы мойындалғаннан кейін алынған қарыз- 
дар, сауда және басқа да кредиторлық берешек 
тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана оты-
рып амортизацияланған құн бойынша бағаланады. 
Мұндай қаржылық міндеттемелер бойынша пайда 
мен зиян, оларды тануды тоқтатқанда, сондай-ақ 
тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдалану арқылы 
амортизацияның есептелуіне қарай жиынтық кіріс 
туралы шоғырландырылған есепте танылады.

Амортизацияланған құн сатып алу кезіндегі дис-
конттарды немесе сыйлықақыларды, сондай-ақ 
тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажыратылмас 
бөлігі болып табылатын комиссиялық немесе 
шығындарды 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 талап-
тарда басқа міндеттемеге ауыстырылса немесе егер 
қолданыстағы міндеттеменің талаптары едәуір өз-
гертілсе, мұндай ауыстыру немесе өзгеріс бастапқы 
міндеттеменің мойындалуын тоқтату ретінде және 
жаңа міндеттемені мойындаудың басталуы ретінде 
ескеріледі, ал олардың баланстық құндағы айыр-
масы жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған 
есепте мойындалады.

Төленген аванстар
Төленген аванстар құнсыздану резервін шегере 
отырып төленген сомалардың құны бойынша 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте көр-
сетіледі. Егер соларға қатысты тауарларды немесе 
қызметтерді алудың күтілетін мерзімі бір жылдан 
асатын болса немесе егер алдын ала төлем бастап-
қы мойындау кезінде айналымнан тыс ретінде есеп-
те көрсетілетін активке жататын болса, төленген 
аванстар айналымнан тыс ретінде жіктеледі. Активті 
сатып алғаны үшін алдын ала төлем сомасы  
Топ мұндай активке бақылауды алған кезде және 
соған байланысты келешек экономикалық пайданы 
Топ алады деген мүмкіндік болған кезде оның ба-
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ланстық құнына қосылады. Егер алдын ала төлемге 
қатысты активтер, тауарлар немесе қызметтер 
алынбайды деген белгі болса, алдын ала төлемнің 
баланстық құны азаяды және құнсызданудан 
болған тиісті залал жиынтық кіріс туралы шоғыр-
ландырылған 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 
ұйымдарындағы қаражат жатады.

Бағалау міндеттемелері
Егер Топтың бұрын болған оқиғаның нәтижесінде 
туындаған ағымдағы міндеттемесі (заңгерлік неме-
се тәжірибеден туындайтын) болса, осы міндетте-
мені өтеу үшін қажет болатын экономикалық пайда-
ның әкетілуі ықтимал болып табылса және мұндай 
міндеттеме сомасының сенімді бағасы алынуы 
мүмкін болғанда, бағалау міндеттемелері мойын-
далады. Егер Топ резервтердің бір бөлігінің немесе 
барлықтарының өтемақысын алуды болжап отырса, 
өтемақы тек өтемақыны алуда күмән болмаған 
жағдайда ғана жекелеген актив ретінде мойында-
лады. 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 бойын-
ша мәміле арқылы өтелуге жатса, сатуға арналған 
деп жіктейді. Сатуға арналған деп жіктелген айна-
лымнан 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 шығарылатын топтың) есептен шығарылуы-
на тікелей жататын қосымша шығындар болып 
табылады және қаржыландыру шығындары мен 
табыс салығы бойынша шығыс кірмейді.

Объектіні сатуға арналған деп жіктеудің критерий-
лері, егер сату ықтималдылығы жоғары, ал актив 
немесе шығарылатын топ өзінің ағымдағы жағдай-
ында 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 аморти-
зациялауға жатпайды.

Сатуға арналған деп жіктелген активтер мен міндет-
темелер қаржылық жағдай туралы есепте айналым/
қысқа мерзімді баптар ретінде бөлек ұсынылады.

Қосымша ақпараттың ашылып көрсетілуі 6-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 бо-
лып табылады.

Сатып алушылармен шарттар бойынша мәміле 
бағасы түсімнің танылған көлеміне ықпал етуі 
мүмкін құбылмалы өтемақыны және қаржылан-
дырудың 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 қызметтердің жалпы көлеміне пайыздық 
ара қатынасты пайдаланады. Қызметтер, әдетте, 
алдын ала төлем талаптарында көрсетіледі, және 
сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша 
міндеттемелер құрамында көрсетіледі.

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 
мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып мойында-
лады, әрі ол қаржы құралын болжамды пайдалану 

мерзімінің бойында немесе егер бұл орынды 
болса, қаржы активінің немесе міндеттеменің таза 
баланстық құнына дейінгі ұзақ емес кезеңнің ішінде 
күтілетін келешек төлемдерді немесе ақша қара-
жатының түсімдерін дәл дисконттайды. Пайыздық 
кіріс пен пайыздық шығыстар жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есепте қаржылық кіріс пен 
қаржылық шығын құрамына қосылады.

Дивидендтер
Топтың төлемді алуға арналған құқығы белгілен-
генде түсім танылады, бұл әдетте, акционерлер 
дивидендтерді бекіткенде болады.

Шығыстарды мойындау
Шығыстар пайда болуына қарай мойындалады 
және олар есептеу қағидатының негізінде, жатқы-
зылған кезеңдегі шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте көрсетіледі.

Салық салу
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарға 
ағымдағы корпоративтік табыс салығы, табыс са-
лығы және кейінге қалдырылған салық жатады.

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығыстар
Ағымдағы және алдыңғы кезеңдер үшін ағымдағы 
табыс салығы бойынша активтер мен міндеттеме-
лер салық органдарынан өтелуге немесе салық 
органдары төлеуге жататын сома бойынша бағала-
нады. Бұл соманы есептеу үшін есепті күнге қолда-

ныста 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 
баланстық құны арасында шоғырландырылған 
қаржылық есептілік мақсаттары үшін туындайтын 
барлық уақытша айырмалар бойынша міндетте-
мелер әдісін пайдалана отырып барлық уақытша 
айырмаларға қатысты есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық бойынша актив тек 
соған қатысты есептен шығарылатын уақыт ай-
ырмалары азайтылуы мүмкін салық салынатын 
пайданы алудың айтарлықтай ықтималдығы бар 
дәрежеде ғана танылады. Кейінге қалдырылған са-
лық бойынша міндеттемелер барлық салық салына-
тын уақыт айырмалары үшін танылады. Кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелер 
қолданысқа енгізілген немесе есепті күнге нақты 
заңдастырылған салық мөлшерлемелерінің негізін-
де активті өткізу немесе міндеттемені өтеу кезеңінде 
қолданылатын салық мөлшерлемелері бойынша 
есептеледі. Кейінге қалдырылған табыс салығы бой-
ынша активтер мен міндеттемелер ағымдағы салық 
міндеттемелеріне қарсы ағымдағы салық актив-
терін есепке алуға заңды, заңи тұрғыдан жарамды 
құқықтар болған кезде есепке алынуы мүмкін.

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 міндет-
темелер туралы ақпараттың ашылып көрсетілуіне 
ықпал ететін бағалау мәндері мен жорамалдарды 
айқындауды талап етеді. Дегенмен бұл жорамалдар 
мен бағалау мәндеріне қатысты белгісіздік мұн-
дай жорамалдар мен бағалаулар қабылданатын 
активтің немесе міндеттеменің ағымдағы құнына 
қатысты келешекте едәуір түзетулер жасауды қажет 
етуі мүмкін нәтижелерге әкеліп соқтыруы мүмкін.

Пайымдаулар
Топ басшылығы есепке алу саясатын қолдану ба-
рысында есептік бағалаулармен қатар шоғырланды-
рылған қаржылық есептілікте бейнеленген сомаға 
неғұрлым маңызды әсер ететін мынадай пікірлер 
жасады:

Сатуға арналған активтер
2020 жылғы 10 шілдеде Компанияның Директорлар 
кеңесі Компанияның толық меншігіндегі «NurAgro» 
Агрофирмасы» ЖШС еншілес ұйымы жүзеге асыра-
тын көкөніс пен жеміс-жидек өнімін өсіру қызметін 
тоқтату шешімі туралы жария етті. «NurAgro» 
Агрофирмасы» ЖШС-тің қызметі сатуға арналған 
есептен шығарылатын топ ретінде жіктеледі. Дирек-
торлар 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 болжа-
нуда.

 ▪ Әлеуетті сатып алушы табылды және есепті күнге 
онымен келіссөздер аяқталуға жақын қалды.
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Есептен шығарылатын топқа сатуға арналған актив-
тер туралы егжей-тегжейлі ақпарат 6-ескертпеде 
көрсетілген.

Бағалаудың белгісіздігі
Топтың есепке алу саясатын қолдану үшін бас-
шылық өзінің пікірлерін пайдаланды және шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілікте танылған 
соманы анықтау кезінде бағалау жасады. Төменде 
бағалауды пайдаланудың барынша елеулі жағдайла-
ры көрсетілген:

Негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзім-
дері
Топ әрбір қаржы жылының соңында жылына кем 
дегенде бір рет негізгі құралдардың қалған пайдалы 
қызмет ету мерзімін бағалайды, егер күту өткен 
бағалаудан ерекшеленген жағдайда, өзгерістер 8 
ХҚЕС-ке (IAS) сәйкес «Есеп саясаты, есеп бағаларын-
дағы өзгерістер және қателер» есеп бағалауларын-
дағы өзгерістер ретінде перспективті ескеріледі. 
2020 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 тәуелсіз тараптар арасында ұқсас 
активтерді сатудың міндетті күші бар операциялар 
бойынша қолда бар ақпаратқа немесе активтің 
шығарылуына байланысты шегілген қосымша 
шығындарды шегергенде қадағаланатын нарықтық 
бағаға негізделеді. Пайдаланудан болатын құн-
дылықтың есебі дисконтталған ақша ағындарының 
үлгілеріне негізделген. Ақша ағындары бюджеттен 
келесі бес жылға алынады және оған Топтың 
жүргізуге әлі де болса міндеттемелері жоқ қайта 
құрылымдау бойынша қызмет немесе ақша қаража-
тын жасайтын бірліктің құнсыздануына тестіленетін 
активтің нәтижелерін жақсартатын келешектегі 
елеулі инвестициялар жатпайды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания мен 

оның еншілес ұйымдарының басшылығы жасаған 
талдау құнсыздану индикаторларын анықтамады.

Қаржы құралдарының әділ құны
Егер қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есепте бейнеленген қаржы активтері мен қаржылық 
міндеттемелердің әділ құнын белсенді нарықтағы 
бағалар негізінде анықтау мүмкін болмаса, ол мате-
матикалық модельдерден тұратын бағалаудың түрлі 
модельдерін пайдалана отырып анықталады. Мұн-
дай модельдер үшін алғашқы деректер, егер мүмкін 
болса, бақыланатын нарық негізінде анықталады; 
басқа жағдайда әділ құнды анықтау үшін пікірді 
қолдану қажет.

Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян
9 ХҚЕС-ке (IFRS) сай қаржы активтерінің барлық са-
наттары бойынша залалдарды бағалау пайымдауды 
қолдануды қажет етеді, атап айтқанда, КНЗ айқын-
дау және несие тәуекелінің едәуір ұлғаюын бағалау 
кезінде келешек ақша ағындарының көлемі мен 
пайда болу мерзімдерін және қамтамасыз ету құ-
нын бағалау қажет. Мұндай есепті бағалаулар бірқа-
тар факторларға байланысты болады, солардағы 
өзгерістер құнсызданудың бағалау резервтерінің 
түрлі сомаларына әкеп соқтыра алады.

Топтың КНЗ есептеулері ауыспалы бастапқы де-
ректер мен олардың өзара тәуелділіктерін таңдауға 
қатысты бірқатар базалық жорамалдар кіретін 
күрделі модельдердің нәтижесі болып табылады. 
Пайымдаулар мен есепті бағалаулар болып есеп-
телетін КНЗ есептеу модельдерінің элементтеріне 
келесілер жатады:

 ▪ Топ несиелік тәуекелдің айтарлықтай ұлғаюы 
болғанын бағалау үшін пайдаланатын критерий-
лер, соның нәтижесінде қаржы активтері бойын-
ша 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 КНЗ бағалау модельдері үшін эконо-
микалық бастапқы деректерді алу үшін ықтимал-
дылықты ескере отырып таразылау.

5. Қайта жіктеулер
Келесі қайта жіктеулер 2020 жылғы 31 желтоқсан-
да аяқталған жылғы көрініске сәйкес келу үшін 
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы ақша 

қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырыл-
ған есепте жүзеге асырылған.

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
үшін ақша қаражатының қозғалысы туралы 
шоғырландырылған есеп

Алдыңғы   
есепке сай

Қайта  жіктеу Қайта   
жіктеуге сай

Операциялық қызмет

Тауарларды, жұмыс пен қызметтерді сату 26.848.258 2.384.841 29.233.099

Басқа да түскен кірістер 211.091 (211.091) −

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін өнім бе-
рушілерге төлемдер

(32.988.455) (1.238.926) (34.227.381)

Басқа да түсімдер 496.234 1.671.152 2.167.386

Басқа да төлемдер (540.711) 86.334 (454.377)

Берілген аванстардағы өзгеріс (118.304) 118.304 −

Көктемгі-жазғы уақытта қаржыландырудағы өзгеріс 818.426 (818.426) −

Сауда және басқа да дебиторлық берешектегі өзгеріс 2.450.872 (2.450.872) −

Тауарлық несиелердегі өзгеріс 5.000 (5.000) −

Сауда және басқа да кредиторлық берешектегі өзгеріс (1.034.367) 1.034.367 −

Алынған аванстардағы өзгеріс 570.683 (570.683) −

Жоғарыда көрсетілген қайта жіктеулер 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепке және 

2019 жылғы жиынтық кіріс туралы шоғырланды-
рылған есепке әсерін тигізбеді.

6. Сатуға арналған активтер
2020 жылғы 10 шілдеде Топ Директорлар кеңесінің 
Топтың толық меншігіндегі еншілес ұйымдар 
«NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС мен «AstanaAgro» 
Агрофирмасы» ЖШС-тың жарғылық капиталдарын-
дағы өздерінің қатысу үлестерін заңнамада бел-
гіленген тәртіппен сату шешімі туралы жария етті.

2020 жылғы 10 қарашада Топ «AstanaAgro» Агро-
фирмасы» ЖШС-тың жарғылық капиталындағы 
қатысу үлесін төлем мерзімін ұзартып төлеу 
талаптарында «НОР-7» ЖШС-пен сатып алу-сату 
шартын, сондай-ақ сатып алусату шарты бойынша 
қамтамасыз ету ретінде болатын мүліктік кешенді 
тиісті кепіл шартын 1.180.527 мың теңге сомаға жа-
сады. «AstanaAgro» Агрофирмасы» ЖШС-ты сатудан 
түскен сома, есептен шығарылған ақша қаражатын 
шегере отырып, 550.476 мың теңге болды.

2020 жылғы 10 шілдеде Топ «NurAgro» Агрофирма-
сы» ЖШС-тың жарғылық капиталындағы қатысу 
үлесін сату жоспарын бекітті. Еншілес ұйымның 
есептен шығарылуы қайта жіктеу күнінен кейін 
жыл ішінде аяқталады деп күтілуде. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша, Топ «NurAgro» 
Агрофирмасы» ЖШС-тың активтері мен міндет-
темелері 5 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес сатуға арналған 
ретінде жіктеу критерийлерін қанағаттандырады деп 
есептейді және тиісінше, қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте есептен шығарылатын 
топ ретінде жіктелді.

31 желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған 
деп жіктелген «NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС компа-
ниясының активтері мен міндеттемелерінің негізгі 
кластары төмендегі кестеде көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

Активтер

Негізгі құралдар (7-ескертпе) 1.458.702

Басқа да айналымнан тыс активтер 155.782

Тауар-материалдық қорлар 8.419

Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем 1.437

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 74

Сауда және басқа да дебиторлық берешек (11-ескертпе) 30.666

Төленген аванстар 674

Ақша қаражаты мен оның баламалары 104

Сатуға арналған активтер 1.655.858

Міндеттемелер
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Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

Алынған қысқа мерзімді аванстар (11.202)

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек (19.690)

Төленуге жататын басқа салықтар (671)

Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер (31.563)

Есептен шығарылатын топтың таза активтері 1.624.295

2020 жылғы 18 тамызда Топ Ақсай қ., Заводская 
көш., 1/1б, 1Б, 1Г мекенжайы бойынша орналасқан 
«Хлебная база № 8» «Астық қоймалары» ЖШС-
тың мүліктік кешенін сатуды шешті. 2020 жылғы 
9 қыркүйекте кешен бағаланды. Бағалау нәти-
желері бойынша мүліктік кешеннің әділ құны 
980.502 мың теңге болды. Сату шығындарын шегере 
отырып кешенді әділ құны бойынша қайта бағалау 
нәтижесінде танылған құнсызданудан болған залал 
247.350 мың теңге болды.

Мемлекеттік комиссияның (бұдан әрі − «Мемко-
миссия») 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 
«ТамызАгроИнвест» ЖШСтың жарғылық капита-
лындағы 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» ЖШСтың жарғылық 
капиталындағы қатысу үлесінің 49 %-ын сатып алды.

7. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР
31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін негізгі құралдардың қозғалысы былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Жер Үйлер 
мен 

ғимарат-
тар

Машина-
лар мен 

құрал- 
жаб-

дықтар

Көлік 
құрал- 

дары

Басқасы Аяқтал-
маған 

құрылыс 
және орна- 

тылатын 
активтер

Пайда-
лану 

құқығы 
нысанын- 

дағы 
активтер

Жиыны

Бастапқы құн

2018 жылғы 
31 желтоқсанға

150.559 3.451.965 2.615.312 554.611 160.902 1.844.375 − 8.777.724

Түсімдер − 8.396 78.246 − 5.975 70.955 16.097 179.669

Есептен шығару − (651) (41.169) (6.735) (9.513) − − (58.068)

Аударымдар (1.181) 33.061 38.707 10.653 620 (83.041) 1.181 −

Сатуға арналған 
активтер

− − − (9.935) − − − (9.935)

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 актив-
тер (6-ескертпе)

(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

Жинақталған тозу 
және құнсыздану

2018 жылғы 
31 желтоқсанға

− (731.309) (1.240.743) (329.857) (101.145) (1.304.690) − (3.707.744)

Есептелген тозу − (83.400) (68.558) (26.548) (10.938) − (1.894) (191.338)

Мың теңгемен Жер Үйлер 
мен 

ғимарат-
тар

Машина-
лар мен 

құрал- 
жаб-

дықтар

Көлік 
құрал- 

дары

Басқасы Аяқтал-
маған 

құрылыс 
және орна- 

тылатын 
активтер

Пайда-
лану 

құқығы 
нысанын- 

дағы 
активтер

Жиыны

Есептен шығару − 294 39.134 6.735 9.353 − − 55.516

Аударымдар − − (1.101) − 1.101 − − −

Құнсыздану − − − − − (26.094) − (26.094)

Сатуға арналған 
активтер

− − − 16.908 − − − 16.908

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 актив-
тер (6-ескертпе)

− 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)

Қалдық құны

2018 жылғы 
31 желтоқсанға

150.559 2.720.656 1.374.569 224.754 59.757 539.685 − 5.069.980

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

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
толығымен амортизацияланған негізгі құралдардың 
бастапқы құны мен тиісінше жинақталған аморти-
зациясы 401.735 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқ-
санға: 379.344 мың теңге) болды.

2020 жылғы 11 шілдеде Топ меншігіне дебиторлық 
берешекті өтеу есебіне құны 1.180.527 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 (6-ескертпе).

2020 жылдың ішінде Топ 2.801.854 мың теңге жалпы 
сомаға негізгі құралдарды сатуға арналған актив-
тердің құрамына қайта жіктеді.

8. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
Топтың астықты тасымалдаумен айналысатын «Ба-
кинский Зерновой Терминал» жауапкершілігі шек-
теулі қоғам мен «Амирабад Грэйн Терминал Киш» 
жауапкершілігі шектеулі қоғам компанияларында 
50 %-дық қатысу үлесі бар.

2006 жылғы 22 наурызда Топ «PLANET-L» жа-
уапкершілігі шектеулі қоғаммен (Әзірбайжан 
Республикасы) бірлесіп Әзірбайжан Республикасы, 
Баку қаласында тіркелген «Бакинский Зерновой 
Терминал» ЖШҚ-ны, бірлескен кәсіпорынды құр-
ды. Топтың бірлескен кәсіпорындағы үлесін 50 % 
құрайды. «Бакинский Зерновой Терминал» жауап-
кершілігі 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 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша толығымен төледі.

2007 жылғы 22 қазанда Топ «Бехдис Теджерат 
Альборз» жауапкершілігі шектеулі қоғаммен 
(Иран Ислам Республикасы) бірлесіп Иран Ислам 
Республикасы, Киш аралы, Садаф қаласында тір-
келген «Амирабад Грейн Терминал Киш» ЖШҚ-ны, 
бірлескен кәсіпорынды құрды. Топтың бірлескен 
кәсіпорындағы үлесін 50 % құрайды. «Амирабад 
Грейн Терминал Киш» жауапкершілігі шектеулі 
қоғамның жарғылық капиталы Топ пен «Бехдис 
Теджерат Альборз» жауапкершілігі шектеулі қоғам 
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арасында тең үлестермен бөлінген 2.472.506 мың 
теңге мөлшерінде айқындалды, оны әрбір қатысушы 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша толығымен төледі.

Топтың бірлескен кәсіпорындарға қатысуы үлестік 
қатысу әдісін пайдалана отырып шоғырландырыл-
ған қаржылық есептілікте ескеріледі.

Төменде бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар-
дың қозғалысы көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

1 қаңтарға бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 3.017.998 2.872.032

Бірлескен кәсіпорындардың пайдасындағы үлесі 273.416 270.323

Жарияланған дивидендтер (253.160) (101.965)

Шетелдік бөлімшелер есептілігінің валютасын қайта есептеу 134.598 (22.392)

«БЗТ» ЖШҚ бөлінбеген пайдасын түзету (61.250) −

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 3.111.602 3.017.998

Бірлескен кәсіпорындардың 2020 және 2019 жылдар үшін қаржылық ақпараты және Топ инвестициялары-
ның баланстық құнымен салыстыру былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Қаржылық жағдай туралы есеп

151.358 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 899.848 мың теңге) мөлшерінде-
гі ақша қаражаты мен оның баламаларын қоса алғанда, айналымдағы активтер

3.315.988 2.385.578

Айналымнан тыс активтер 6.023.746 5.455.774

165.456 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 48.468 мың теңге) мөлшеріндегі 
корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, қысқа 
мерзімді міндеттемелер

(1.394.148) (410.480)

733.552 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 643.376 мың теңге) мөлшерін-
дегі кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттеме-
лерді қоса алғанда, ұзақ мерзімді міндеттемелер

(1.599.882) (1.394.876)

«БЗТ» ЖШҚ бөлінбеген пайдасын түзету (122.500) −

Таза активтер 6.223.204 6.035.996

Топтың таза активтердегі үлесі 3.111.602 3.017.998

Келесі кестеде бұл кәсіпорындардың қаржылық есептілігіне негізделген ақпарат көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім 2.753.634 5.559.188

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны (1.974.206) (4.735.654)

Жалпы пайда 779.428 823.534

Жалпы және әкімшілік шығыстар (289.906) (257.114)

Операциялық пайда 489.522 566.420

Қаржылық кіріс 406.884 63.364

Қаржылық шығындар (46.248) (40.802)

Басқа да кірістер 1.308 7.542

Басқа да шығыстар (74.464) (4.100)

Салық салынғанға дейінгі пайда 777.002 592.424

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл

Табыс салығы бойынша шығыстар (230.170) (51.778)

Бір жылғы пайда 546.832 540.646

Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны 546.832 540.646

Топтың бір жылғы пайдасындағы үлесі 273.416 270.323

9. Төленген аванстар
31 желтоқсандағы жағдай бойынша төленген аванстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Астықты жеткізу 3.329.041 2.196.647

Басқасы 12.733 163.250

3.341.774 2.359.897

Құнсыздану резерві (2.523.492) (2.343.361)

Берілген аванстар 818.282 16.536

2020 және 2019 жылдар үшін берілген аванстар бойынша құнсыздану резервінің қозғалысы былайша көр-
сетілген.

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл

1 қаңтарға резерв (2.343.361) (2.343.361)

Құнсыздануға аударымдар (29-ескертпе) (326.845) −

Басқа аударымдар 146.714 −

31 желтоқсанға (2.523.492) (2.343.361)

10. Берілген қарыздар
31 желтоқсандағы жағдай бойынша берілген қарыздар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Фермерлерге берілген қарыздар 5.087.807 5.184.458

Байланысты тараптарға берілген қарыздар (31-ескертпе) 866.330 751.500

Басқа тараптарға берілген қарыздар 87.932 91.936

6.042.069 6.027.894

КНЗ бағалау резерві (5.696.090) (5.692.243)

345.979 335.651

Жыл ішінде өтелуге жататын қарыздарды шегере отырып 258.047 −

Қарыздардың айналымнан тыс бөлігі 87.932 335.651
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2020 жыл үшін қарыздардың жалпы баланстық құны мен күтілетін несиелік зиянның бағалау резервіндегі 
қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 1-кезең 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 1-кезең 2-кезең 3-кезең Жиыны
2020 жылдың 1 қаңтарына 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)

2019 жыл үшін жалпы баланстық құн мен күтілетін несиелік зиянның бағалау резервіндегі қозғалыс былай-
ша көрсетілген:

Мың теңгемен 1-кезең 2-кезең 3-кезең Жиыны

2019 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн − 947.597 5.184.458 6.132.055

Өтелген активтер − (136.273) − (136.273)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс − 37.670 − 37.670

Бағамдық айырмалар − (5.558) − (5.558)

2019 жылғы 31 желтоқсанға − 843.436 5.184.458 6.027.894

Мың теңгемен 1-кезең 2-кезең 3-кезең Жиыны
2019 жылдың 1 қаңтарына КНЗ − (511.808) (5.184.458) (5.696.266)

Бағамдық айырмалар − 4.023 − 4.023

2019 жылғы 31 желтоқсанға − (507.785) (5.184.458) (5.692.243)

11. Сауда және басқа да дебиторлық берешек
31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда және басқа да дебиторлық берешек былайша білдірілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Сауда дебиторлық берешек 7.811.351 7.553.310

Басқа да дебиторлық берешек 14.920.322 16.385.034

22.731.673 23.938.344

КНЗ бағалау резерві (17.592.170) (17.177.055)

Сауда және басқа да дебиторлық берешектің жиыны 5.139.503 6.761.289

Айналымнан тыс 605.010 2.698.389

Айналымдағы 4.534.493 4.062.900

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тең-
геде және АҚШ долларында білдірілген сауда және 
басқа дебиторлық берешек тиісінше дебиторлық бе-
решектің жалпы сомасының 81 % және 19 % құрады 
(2019 жылғы 31 желтоқсанға: 84 % және 16 %).

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
басқа да дебиторлық берешекке Компания мен 
«Delta Bank» АҚ (бұдан әрі − «Банк») арасында 
2017 жылғы 26 қазанда цессия шарттарының жа-
салуы нәтижесінде туындаған талап ету құқықтары 
жатады, соған сәйкес Банк Компанияның пайда-

сына қарыз алушыларға талап ету құқықтарын 
берді. Талап ету құқықтарын басқаға беру шарасы 
Компания борышкерлерінің астықты сату туралы 
шарттар бойынша міндеттемелерін орындау шең-
берінде жүзеге асырылды, сол бойынша Банк кепіл 
беруші ретінде болды. Келісімдерге сәйкес берешек-
ті өтеу мерзімі 2018 жылдың 1 қарашасына дейін 
белгіленген. 2020 жылдың 31 желтоқсанына КНЗ 
резерві есептен шығарылғанға дейінгі көрсетілген 
талаптардың баланстық құны 1.983.567 мың теңге 
(2019 жылғы 31 желтоқсанға: 3.238.303 мың теңге) 
болды. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Топ алынған активтерге қатысты таныған 
КНЗ резерві 1.969.775 мың теңге (2019 жылдың 
31 желтоқсанына: 1.773.197 мың теңге) болды.

2016 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысына орай «Ка-
зинвестбанк» АҚ бағалы қағаздар нарығында банктік 
және өзге де операциялар мен қызметті жүзеге асы-

руға арналған лицензиядан айырылды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да 
дебиторлық берешектің құрамында көрсетілген 
КНЗ резерві есептен шығарылғанға дейін Топтың 
көрсетілген банктің шотындағы қаражат сомасы 
5.058.502 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 
5.199.412 мың теңге) болды. 2020 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша «Казинвестбанк» АҚ-ның 
шоттарындағы қаражатқа қатысты таныған КНЗ 
резерві 5.058.502 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқ-
санға: 5.150.815 мың теңге) болды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
басқа да дебиторлық берешекке 2016 жылғы 
мамырда «Жаңа Ақ Дала» ЖШС мен 2015 жылғы 
қаңтарда «Жаңа-Жер» ЖШС еншілес ұйымдарды 
2022 жылға дейін берешекті өтеу мерзімімен 
1.094.740 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 
1.157.186 мың теңге) жалпы сомаға өткізу нәтиже-
сінде туындаған талаптар жатады.

2020 және 2019 жылдары сауда және басқа да дебиторлық берешектің жалпы баланстық құнының қозғалы-
сы былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
1 қаңтарға жалпы баланстық құн 23.938.344 24.898.540

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 4.807.350 2.604.497

Өтелген активтер (6.162.147) (2.564.040)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс 254.748 269.694

Есептен шығарылған сомалар (951) (1.270.347)

Сатуға арналған активтерге аударымдар (6-ескертпе) (30.666) −

Еншілес ұйымның шығуы (75.005) −

31 желтоқсанға 22.731.673 23.938.344

2020 және 2019 жылдар үшін сауда және басқа да дебиторлық берешек бойынша күтілетін несиелік зиянның 
бағалау резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген.

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
1 қаңтарға КНЗ (17.177.055) (16.257.592)

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер (326.587) (1.119.127)

Өтелген активтер 195.400 198.316

Еншілес ұйымның шығуы 66.239 −

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (204.403) (1.268.999)

Есептен шығарылған сомалар 951 1.270.347

Басқа аударымдар (146.715) −

Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешектен аударымдар − (6.924.012)

Басқа ұзақ мерзімді дебиторлық берешекке аударымдар − 6.924.012

31 желтоқсанға (17.592.170) (17.177.055)

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың жеті контрагенті болды (2019 жылғы 31 жел-
тоқсанға: 7 контрагент), солардың үлесіне сауда кре-
диторлық берешектің жалпы сомасының 72 % келді 
(2019 жылғы 31 желтоқсанға: 62 %).

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 мүмкіндік береді.



113112 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  ҚОСЫМШАЛАР |  ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2020 | «АЗЫҚ‑ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» ҰК» АҚ

12. Амортизациялық құн бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздар
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
және қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есептің айналымнан тыс активтерінің құрамында 
көрсетілген инвестициялық бағалы қағаздарға 
750.823 мың теңге (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 
807.772 мың теңге) баланстық құнымен «Специ-
альная 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» ҰБХ» АҚ, «Банк «Bank 
RBK» АҚ мен «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС ара-
сында, Топты қоса алғанда, «Банк «Bank RBK» АҚ-
ның кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орын-
дау талаптары көзделетін, Үлгі келісім жасалды. 
2017 жылғы 26 желтоқсанда бұл келісімді орындау 
шеңберінде Топ берешекті өтеу есебінен «Банк «Bank 
RBK» АҚ-нан алынған қаражатқа Топ «СФК DSFK 
(ДСФК)» ЖШС-тің облигацияларын 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. 2020 жылы эми-
тент 196.773 мың теңге сомада (2019 жылы: 64.088 
мың теңге) облигацияларды өтеді.

2020 және 2019 жылдардың ішінде Топ аморти-
зацияланған құны бойынша бағаланатын ретінде 
жіктелген ҚРҰБның қысқа мерзімді дисконтты нот-
тарын сатып алды. 2020 жылы ҚРҰБ сатып алынған 
ноттары бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 
9,3 %-10 % болды (2019 жылы: жылдық 8,8 %-9 %).

Төменде 2020 және 2019 жылдар үшін амортиза-
цияланған құны бойынша бағаланатын борыштық 
бағалы қағаздарға қатысты жалпы баланстық құн 
және КНЗ тиісті бағалау резервтері өзгерістерінің 
талдауы көрсетілген:

Мың теңгемен 1-кезең СҚНҚ 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 СҚНҚ Жиыны
2020 жылдың 1 қаңтарына КНЗ − 81.367 81.367

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер − − −

Өтелген активтер − − −

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері 
(28-ескертпе)

− 31.755 31.755

2020 жылғы 31 желтоқсанға − 113.122 113.122

Мың теңгемен 1-кезең СҚНҚ Жиыны
2019 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн − 695.075 695.075

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 43.249.429 − 43.249.429

Өтелген активтер (35.800.651) (64.088) (35.864.739)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс (114.102) 95.418 (18.684)

2019 жылғы 31 желтоқсанға 7.334.676 726.405 8.061.081

Мың теңгемен 1-кезең СҚНҚ Жиыны
2019 жылдың 1 қаңтарына КНЗ − 19.984 19.984

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер − − −

Өтелген активтер − − −

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері − 61.383 61.383

2019 жылғы 31 желтоқсанға − 81.367 81.367

13. Қаржы ұйымдарындағы қаражат
31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептің айналымдағы 
активтері құрамында көрсетілген қаржы ұйымдарындағы қаражат былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Банктерде АҚШ долларындағы қысқа мерзімді салымдар 3.062.877 3.493.479

Банктерде теңгемен қысқа мерзімді салымдар 2.526.255 1.238.514

5.589.132 4.731.993

КНЗ бағалау резерві (3.063.191) (3.419.670)

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 2.525.941 1.312.323

Қаржы ұйымдарындағы айналымдағы қаражат 
3 (үш) айдан артық шарттық өтеу мерзімімен 
қазақстандық коммерциялық банктердегі депозит-
термен білдірілген. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша қаржы ұйымдарындағы қаражат 
бойынша пайыздық мөлшерлемелер жылдық 
8,35 %-8,50 % (2019 жылғы 31 желтоқсанға: жылдық 
8,25 %-8,85 %) болды.

Қаржы ұйымдарындағы айналымдағы қаражат бойынша жалпы баланстық құн мен 2020 жылғы күтілетін 
несиелік зиянның тиісті бағалау резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген:

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

Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны
2020 жылдың 1 қаңтарына КНЗ (208) (3.419.462) (3.419.670)

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері 
(28-ескертпе)

(96) 356.575 356.479

2020 жылғы 31 желтоқсанға (304) (3.062.887) (3.063.191)

2019 жыл үшін жалпы баланстық құн мен күтілетін несиелік зиянның бағалау резервіндегі қозғалыс былай-
ша көрсетілген:

Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны
2019 жылғы 1 қаңтарға жалпы баланстық құн 740.691 3.585.834 4.326.525

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер 3.732.006 − 3.732.006

Өтелген активтер (3.284.471) (89.786) (3.374.257)

Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс 50.278 (2.559) 47.719

Бағамдық айырмалар − − −

2019 жылғы 31 желтоқсанға 1.238.504 3.493.489 4.731.993

Мың теңгемен 1-кезең 3-кезең Жиыны
2019 жылдың 1 қаңтарына КНЗ (119) (3.585.834) (3.585.953)

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған активтер − − −

Өтелген активтер − 89.786 89.786

Бастапқы деректердің өзгеруі нәтижесінде КНЗ-ға әсері (89) 76.586 76.497

Бағамдық айырмалар − − −

2019 жылғы 31 желтоқсанға (208) (3.419.462) (3.419.670)
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2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша 3-кезеңге жатқызылған қаржы 
ұйымдарындағы қаражат банк қызметін жүзеге 
асыруға арналған лицензиясы қайтарылып алынған 
қаржы ұйымдарында орналастырылған қаражатпен 
білдірілген.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың айналымнан тыс қаражаты тек белгілі 
бір жобаларды қаржыландыруға ғана жұмсауға 
болатын, 2.433.124 мың теңге сомада пайдалануда 
шектелген Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігінің қазынашылық шоттарындағы қара-
жатпен білдірілген.

Қазақстан Республикасының экономикасын 
жаңғырту мәселелері жөніндегі Мемлекеттік комис-
сияның 2020 жылғы 24 сәуірдегі шешіміне сәйкес, 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне, 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігіне ҚазАгро-мен және Топпен бірлесіп 
6.429.565 мың теңге сомасында игерілмеген ақша 

қаражатын, оның ішінде қазынашылық шоттарда 
орналастырылған 2.433.124 мың теңгені, пайда- 
лануда шектелген қаражатты және 3.996.441 мың 
теңге ақша қаражатын сыйға тарту арқылы респуб- 
ликалық бюджеттің кірісіне қайтару үшін қажетті 
шараларды қолға алу және корпоративтік шешімдер 
қабылдау тапсырылды.

Көрсетілген тапсырма мемлекетке Компанияның 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру коми-
тетімен (бұдан әрі − «Комитет») 2020 жылғы 21 
мамырдағы № 5/15 сыйға тарту шартын жасауы 
арқылы 6.429.565 мың теңге мөлшеріндегі қа-
ражатты беру есебінен орындалды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 6.429.565 мың 
теңге мөлшеріндегі ақша қаражаты, оның ішінде 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қаржы ұйымдарында айналымнан тыс қаражат 
құрамында ескерілетін 2.433.124 мың теңге Коми-
тетке берілді.

14. Ақша қаражаты мен оның баламалары
31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражаты мен оның баламалары былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Банктердің ағымдағы шоттарындағы теңгемен ақша қаражаты 52.371 417.130

Банктердің АҚШ долларындағы ағымдағы шоттарындағы ақша қаражаты 320.319 51.458

Банктердің ағымдағы шоттарындағы басқа валюталардағы ақша қаражаты 1.848 2

Келісімшарттық өтеу мерзімі 3 айдан кем болатын теңгемен депозиттер 4.530.389 −

Кассадағы қолма-қол ақша − 21

Келісімшарттық өтеу мерзімі 3 айдан кем болатын «кері репо» шарттары 4.649.911 −

9.554.838 468.611

КНЗ бағалау резерві (298) (29)

Ақша қаражаты мен оның баламалары 9.554.540 468.582

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топ қаржы ұйымдарымен «кері репо» шарттарын 
жасады. Жалпы әділ құны 4.664.910 мың теңге 

болатын «Кселл» АҚ-ның жай акциялары шарттың 
мәні болып табылады.

2020 және 2019 жылдар үшін КНЗ бағалау резервінің қозғалысы былайша берілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
1 қаңтарға резерв (29) (512)

КНЗ-дағы өзгерістер (28-ескертпе) (269) 483

31 желтоқсанға резерв (298) (29)

Ақша қаражаты мен оның баламаларының барлық қалдықтары КНЗ резервін бағалау мақсатында 1-кезеңге 
жатқызылған.

Ақша қаражаты мен оның 
баламаларының шоғырлануы

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың жеті ұйымда (2019 жылғы 31 желтоқсанға 

үш ұйымда) шоттары бар, әрі солардың үлесіне 
барлық ақша қаражаты мен оның баламаларының 
99 %-ы келеді (2019 жылғы 31 желтоқсанға: барлық 
ақша қаражаты мен оның баламаларының 100 %).

15. Тауарлық несиелер
Топ қарыз алушыларға 12 (он екі) айдан артық емес 
өтеу мерзімімен заттай нысанда (астықпен) несие-
лер береді. Шарттардың талаптарына сай, тауарлық 

несиелерді қарыз алушылар заттай (астықпен) 
қайтаруы тиіс, бұл ретте тауарлық несиені пайда-
ланғаны үшін сыйақы ақшалай төленеді.

31 желтоқсандағы жағдай бойынша тауарлық несиелер былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Тауарлық несиелер 1.870.757 2.503.551

Құнсыздану резерві (1.385.189) (1.799.882)

Тауарлық несиелер 485.568 703.669

2020 және 2019 жылдар үшін тауарлық несиелердің құнсыздану резервіндегі қозғалыс былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
1 қаңтарға резерв (1.799.882) (653.844)

Резервтің азаюы / (құнсыздануға аударымдар) (29-ескертпе) 414.693 (1.146.038)

31 желтоқсанға резерв (1.385.189) (1.799.882)

Астықтың бір тоннасы үшін айына 500 теңге есебі-
нен есептелген 2020 жылғы тауарлық несиелер 

бойынша сыйақы 319.495 мың теңге (2019 жылы: 
249.881 мың теңге) болды (25-ескертпе).

2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша тауарлық несиелер бес контрагентке 
қойылған талаптарды білдіреді.

16. Тауар-материалдық қорлар
31 желтоқсандағы жағдай бойынша тауар-материалдық қорлар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Астық қорлары 26.766.345 6.396.755

Күнбағыс қорлары 1.017.239 84.368

Қарақұмық қорлары 54.375 −

Дайын өнім − 457.695

Басқа да қорлар 427.159 556.070

Тауар-материалдық қорлар 28.265.118 7.494.888
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17. Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша 
алдын ала төлем
31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚҚС пен өтелуге жататын басқа салықтар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Қосылған құн салығы 6.202.495 3.092.540

Өтелуге жататын басқа да салықтар 8.228 10.920

Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем 6.210.723 3.103.460

18. Капитал
2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 
жарияланған және акционер толығымен төлеген 

жай акцияларының жалпы саны 105.809.548 және 
тиісінше 81.259.548 дана болды.

Жай акцияны 
орналастыру 

бағасы, теңгемен

Саны Жарғылық 
капитал, 

мың теңгемен
2019 жылғы 1 қаңтарға − 81.259.548 81.259.548

Акцияларды шығару − − −

2019 жылғы 31 желтоқсанға − 81.259.548 81.259.548

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

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 
жарияланған жарғылық капитал акция үшін 1.000 
теңге орналастыру құнымен акционер төлеген 
24.550.000 жай акцияны шығару арқылы 24.550.000 
мың теңгеге ұлғайтылды.

Дивидендтер
ҚазАгро-ның 2020 жылғы 15 сәуірдегі шешіміне 
сәйкес Топ 2019 жыл үшін 69.052 мың теңге немесе 
бір жай акция үшін 0,85 теңге мөлшерінде диви-
дендтерді жария етті. 2020 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша жарияланған дивидендтер 
төленді. 2019 жылдың ішінде Топ 2018 жыл үшін 
231.791 мың теңге немесе бір жай акцияға 2,85 
теңге сомасында дивидендтер жариялап, төледі.

Есептілік валютасын қайта есептеу 
резерві
Резерв шетелдік бөлімшелер есептіліктерінің валю-
тасын қайта есептеу кезінде туындайтын теңгемен 
бағамдық айырмаларды көрсету үшін пайдаланы-
лады.

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 есебі-
нен орындалды. Осыған орай мемлекеттік астық 
ресурстары 2017 жылғы маусымда ҚазАгро акция-
ларының төлеміне берілді, ол, өз кезегінде, астықты 
Компания акцияларының төлеміне берді. Компания 
бұл қорларды бақылап, астықты басқарудан 
барлық пайданы алады және тиісінше, астықтың 
азаймайтын қорларын қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте актив ретінде мойын-
дайды деп есептейді.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
500 мың тонна азаймайтын астық қорларының ба-

ланстық құны 33.388.369 мың теңгені (2019 жылғы 
31 желтоқсанға: 29.662.567 мың теңге) құрады.

19. Алынған қарыздар
31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған қарыздар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Валюта Өтеу  мерзімі Сыйақының 
номиналды 

жылдық 
мөлшерлемесі

2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдинг АҚ

Теңге 2022 жылғы ақпан 0,28 % 7.397.007 7.713.103

«Ситибанк Қазақстан» АҚ АҚШ 
доллары

2020 жылғы мамыр Libor + 3,75 % − 3.811.800

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Ресей 
рублі

2021 жылғы мамыр 7,38 % 7.365.734 −

«Ресей Жинақ банкі» ЕБ АҚ Ресей 
рублі

2021 жылғы наурыз 7 % 6.426.697 −

21.189.438 11.524.903

Алынған қарыздардың 
ағымдағы бөлігін шегере отырып

(13.811.992) (3.831.360)

Ұзақ мерзімді берешек 7.377.446 7.693.543

«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдинг» АҚ-нан алынған қарыздар
ҚазАгро-дан қарыздар астықты және басқа да 
қорларды сатып алу үшін тартылды. Бастапқы тану 
күніне қарыздардың әділ құны жылдық 10,72 % 
дисконттау мөлшерлемесін пайдалана отырып 
айқындалды. Бастапқы тану кезінде қарыздардың 
әділ және номиналды құны арасындағы айырма Топ 
капиталының құрамында көрсетілді. 2020 жылы 
Компания 570.729 мың теңге (2019 жылы: 690.667 
мың теңге) сомасында ҚазАгро-дан алынған қа-
рыздар бойынша сыйақы шығыстары қаржылық 
шығындар құрамында мойындады (25-ескертпе).

Коммерциялық банктерден қарыздар
2020 жылдың ішінде Компания «Сбербанк Рос-
сии» ЕБ АҚ мен «Ситибанк Қазақстан» АҚ-нан 
13.551.091 мың теңге жалпы сомаға ресей рублімен 
қарыздар тартты. 2019 жылы Компания «Ситибанк 
Қазақстан» АҚ-нан 3.871.400 мың теңге жалпы со-
маға АҚШ долларында қарыздар тартты.

2020 жылы коммерциялық банктерден алынған 
қарыздар бойынша пайыздық шығыстар 
271.711 мың теңге (2019 жылы: 24.756 мың теңге) 
болды (25-ескертпе).

20. Сауда және басқа да кредиторлық берешек
31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда және басқа да кредиторлық берешек былайша білдірілген:

Мың теңгемен 2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Астықты қабылдау және сақтау қызметтері үшін кредиторлық берешек 412.960 351.956

Тендерге қатысудың кепілдікпен қамсыздандыру бойынша берешек 129.628 152.741

Көлік қызметтері үшін кредиторлық берешек 124.806 757.936

Астықты жеткізгені үшін кредиторлық берешек 66.658 −

Басқа да кредиторлық берешек 258.870 260.577

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 992.922 1.523.210
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21. Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім
2020 және 2019 жылдарда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім былайша көрсетілген:

Тауарлар мен қызметтердің түрі

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Астықты өткізуден түскен кіріс 15.900.364 23.713.012

Қызметтерді көрсетуден түскен түсім 1.888.832 2.447.562

Көкөніс/жеміс өнімдерін өткізуден түскен түсім 128.899 231.463

Май дақылдарын өткізуден түскен түсім 87.574 43.750

Сояны өткізуден түскен түсім 2.483 −

Қантты өткізуден түскен түсім − 3.253.444

Клиенттермен жасалған шарттар бойынша түсім жиыны 18.008.152 29.689.231

2020 жылы бір контрагенттің үлесіне астықты экспортқа өткізу түсімінің 90 % келді (2019 жылы: астықты 
экспортқа өткізу түсімінің 60 %).

Географиялық өңірлер

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Қазақстан Республикасы 12.971.949 16.382.561

Қытай Халық Республикасы 4.533.498 8.040.494

Өзбекстан Республикасы 502.705 −

Әзірбайжан Республикасы − 3.747.145

Түркменстан Республикасы − 488.724

Грузия Республикасы − 443.339

Тәжікстан Республикасы − 377.914

Иран Ислам Республикасы − 209.054

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім жиыны 18.008.152 29.689.231

Түсімді мойындау мерзімдері

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Тауарлар мен қызметтер белгілі бір уақыт сәтінде беріледі 17.675.166 28.402.096

Қызметтер уақыт кезеңінің ішінде көрсетіледі 332.986 1.287.135

Клиенттермен жасалған шарттар бойынша түсім жиыны 18.008.152 29.689.231

22.   Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны
2020 және 2019 жылдар үшін өткізілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны былайша көр-
сетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Өткізілген астықтың өзіндік құн 11.384.300 14.483.490

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 1.491.068 1.463.080

Өткізілген көкөніс өнімдерінің өзіндік құны 295.061 127.607

Өткізілген май дақылдарының өзіндік құны 87.453 41.454

Өткізілген сояның өзіндік құны 23.581 −

Өткізілген қанттың өзіндік құны − 3.125.000

13.281.463 19.240.631

23.  Өткізу шығыстары
2020 және 2019 жылдардағы өткізу бойынша шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Астықты сақтау шығыстары 1.490.811 1.175.662

Көлік-экспедиторлық қызметтер 791.828 1.808.846

Жалақы 364.925 390.997

Қапшықтарға салу шығыстары 269.977 344.127

Материалдар 268.241 278.937

Астықты сертификаттау және талдау шығыстары 58.812 155.303

Салықтар 33.130 34.006

Басқа 162.276 133.465

3.440.000 4.321.343

24.  Жалпы және әкімшілік шығыстар
2020 және 2019 жылдар үшін жалпы және әкімшілік шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Жалақы 795.971 831.123
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар 148.927 301.254
Делдалдардың қызметтері 117.351 100.588
Тозу және амортизация 94.447 97.479
Кеңес беру және кәсіптік қызметтер 60.747 50.820
Жалдау 42.210 52.951
Материалдар 31.373 31.922
Сақтандыру шығыстары 30.597 24.697
Коммуналдық қызметтер бойынша шығыстар 24.946 25.827
Жөндеу және қызмет көрсету 29.201 29.871
Күзет шығыстары 17.870 20.705
Іссапар шығыстары 11.575 18.349
Байланыс шығыстары 10.360 11.475
Қайырымдылық және демеушілік көмегі 5.199 5.200
Басқасы 49.396 79.562

1.470.170 1.681.823

25.  Қаржылық кіріс / қаржылық шығындар
2019 және 2020 жылдардағы қаржылық кіріс келесідей көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
ҚазАгро-дан қарыз талаптарын түрлендіру нәтижесіндегі кіріс 863.586 −

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша 
пайыздар күйіндегі кірістер

414.180 556.832

«Кері репо» шарттары бойынша кірістер 248.497 −

Тауарлық несиелер бойынша пайыздар түріндегі кірістер (15-ескертпе) 319.495 249.881

Қаржы ұйымдарындағы қаражат бойынша пайыздар күйіндегі кірістер 432.580 651.236

Дебиторлық берешек бойынша пайыздар күйіндегі кірістер 256.694 269.694

Берілген қарыздар бойынша пайыздар түріндегі кірістер 39.301 33.203

Басқа 1.468 −

Қаржылық кіріс 2.575.801 1.760.846
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2019 және 2020 жылдардағы қаржылық шығындар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
ҚазАгро-дан алынған қарыздар бойынша пайыздық шығыстар   

(19 және 31-ескертпелер)
570.729 690.667

Кредиттік ұйымдардан алынған қарыздар бойынша пайыздық шығыстар 
(19-ескертпе)

271.711 24.756

Басқасы 49.516 64.930

Қаржылық шығындар 891.956 780.353

26.  Басқа да кірістер
2019 және 2020 жылдардағы басқа да кірістер былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Жіберіп алған пайданы өтеуден түскен кірістер 191.964 −

Жеткізу келісімшарттары бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдар 118.170 412.996

Жалға беруден түскен кірістер 39.938 42.594

Шығыстарды өтеуден түскен кірістер 17.447 5.688

Негізгі құралдарды сатудан түскен кіріс, нетто − 79.690

СПК комиссиялары бойынша кірістер − 21.991

Басқасы 162.247 78.726

Басқа да кірістер 529.766 641.685

27. Басқа да шығыстар
2019 және 2020 жылдардағы басқа да шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Негізгі құралдарды сатудан болған шығыс, нетто 18.869 2.796

Сот шығыстары − 157.846

Басқа да шығыстар 86.782 105.366

105.651 266.008

28. Несиелік залалдар бойынша шығыстар
2020 және 2019 жылдардағы несиелік залалдар бойынша шығыстар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Сауда және басқа да дебиторлық берешек (11-ескертпе) 335.590 2.189.810

Көктемгі-жазғы қаржыландыру (876) (805.776)

Қаржы ұйымдарындағы қаражат (13-ескертпе) (356.479) (166.283)

Амортизациялық құн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар 
(12-ескертпе)

(31.755) (61.383)

Ақша қаражаты мен оның баламалары (14-ескертпе) 269 (483)

Берілген қарыздар бойынша КНЗ резерві (10-ескертпе) (48.812) −

(102.063) 1.155.885

29.   Резервтерді құрудан және құнсыздануынан болған  
басқа да (кірістер)/ шығыстар

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Берілген аванстар (9-ескертпе) 326.845 −

Тауарлық несиелер (15-ескертпе) (414.693) 1.146.038

(87.848) 1.146.038

30. 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 2020 жыл 2019 жыл
Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 198.612 1.104.143

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар/ (үнемдеу) 153.385 (218.752)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 351.997 885.391

Бұл шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс- 
тарды салыстыру және 2020 әрі 2019 жылдар үшін 20 % мөлшерінде ресми мөлшерлемеге көбейтілген салық 
салынғанға дейін пайда төменде көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Салық салынғанға дейінгі пайда 1.564.839 3.598.250

20 % салықтың ресми мөлшерлемесі бойынша есептелген корпоративтік 
табыс салығы

312.968 719.650

Есепке жатқызылмайтын құнсызданудан болған залал 54.851 323.230

Бағалы қағаздар бойынша салық салынбайтын кірістер (60.747) (92.283)

Басқа да тұрақты айырмалар 44.925 (65.206)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 351.997 885.391

2020 жылдың 31 желтоқсанына есепті күнге қолданылған ресми салық мөлшерлемелерін активтер мен 
міндеттемелер базаларының және шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген сомалардың ара-
сындағы уақытша айырмаларға келесі позициялар жатады:

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) −
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Мың теңгемен 2019 жылғы 
31 желтоқсан

Пайданың 
немесе зиянның 

құрамында уақыт 
айырмаларының 

пайда болуы 
және азаюы

2020 жылғы 
31 желтоқсан

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)

Оның ішінде:

Кейінге қалдырылған таза салық активтері 228.345 (188.900) 39.445

Кейінге қалдырылған таза салық міндеттемелері (208.625) 35.532 (173.093)

Кейінге қалдырылған салық активтері

Сауда және басқа да дебиторлық берешек 251.859 124.651 376.510

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша міндеттемелер 22.781 5.508 28.289

Басқасы 533 41 574

Минусы: кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін шегере 
отырып кейінге қалдырылған салық активтері

(275.173) 98.145 (177.028)

Кейінге қалдырылған салық активтері − 228.345 228.345

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

ҚазАгро-дан қарыздар (237.826) 116.535 (121.291)

Негізгі құралдар (257.034) (7.404) (264.438)

Басқасы 20.655 (20.579) 76

Минусы: кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін шегере 
отырып кейінге қалдырылған салық активтері

275.173 (98.145) 177.028

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері (199.032) (9.593) (208.625)

Кейінге қалдырылған таза салық активтері (199.032) 218.752 19.720

Оның ішінде:

Кейінге қалдырылған таза салық активтері − 228.345 228.345

Кейінге қалдырылған таза салық міндеттемелері (199.032) (9.593) (208.625)

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы 
бойынша актив соған қарсы осы актив пайдала-
нылуы мүмкін келешекте салық салынатын табыс- 
ты алудың зор ықтималдылығы бар дәрежеде ғана 

мойындалады. Кейінге қалдырылған корпоративтік 
табыс салығы бойынша активтер тиісті салық 
үнемділігін іске асыру мүмкіндігінің жоқтығы дәре-
жесінде азайтылады.

31. Байланысты тараптармен операциялар
24 ХҚЕС (IAS) «Байланысты тараптар туралы ақпа-
ратты ашу» сәйкес, тараптардың бірінің екіншінің 
қаржылық және операциялық шешімдеріне елеулі 
әсер ету немесе бақылау мүмкіндігі бар тараптар 
байланысты деп саналады. Тараптардың байланыс- 
тылығы туралы мәселені шешу кезінде олардың 
заңды нысаны ғана емес, тараптардың өзара қа-
рым-қатынастарының мазмұны да ескеріледі.

Байланысты тараптар байланысты емес тараптар 
арасында жүргізілмейтін мәмілелер жасауы мүмкін. 
Мұндай мәмілелердің бағалары мен талаптары бай-

ланыспаған тараптардың арасындағы мәмілелердің 
бағалары мен талаптарынан ерекшеленуі мүмкін.

Топты Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лiгiнің 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 мәмілелерді жасайды.

Байланысты тараптармен 
операциялардың шарттары

Байланысты тараптармен операциялар тараптар 
арасында келісілген және нарықтық тарифтерді 
міндетті түрде пайдалануды көздемейтін шарттарда 
жасалды. Жыл соңына өтелмеген қалдықтардың 
қамтамасыз етілуі жоқ және есеп айырысулар ақ-
шалай жасалады.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚазАгро алдындағы 
қарыздар бойынша міндеттемелер былайша көрсетілген:
Мың теңгемен Қарыздар бойынша  

міндеттемелер
2020 жылғы 

31 желтоқсан
2019 жылғы 

31 желтоқсан

ҚазАгро (19-ескертпе) 7.397.007 7.713.103

7.397.007 7.713.103

2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның бірлескен бақылауындағы 
кәсіпорынға берілген қарыздар бойынша берешек былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Берілген қарыздар
2020 жылғы 

31 желтоқсан
2019 жылғы 

31 желтоқсан

«Бакинский Зерновой Терминал» ЖШҚ (10-ескертпе) 866.330 751.500

КНЗ бағалау резерві (608.283) (507.785)

КНЗ бағалау резервін шегере отырып «Бакинский Зерновой Терминал» ЖШҚ 258.047 243.715

«Бакинский Зерновой Терминал» ЖШҚ-ға берілген қарыздардың 2021 жылы өтеу мерзімі және жылдық 
0 % пайыздық мөлшерлемесі бар.

2020 және 2019 жылдарда КазАгро-мен операциялар былайша көрсетілген:

Мың теңгемен ҚазАгро
2020 жыл 2019 жыл

Қаржылық шығындар (19-ескертпе) 570.729 690.667

570.729 690.667

2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бірлескен кәсіпорын 
алдындағы сауда дебиторлық берешек былайша көрсетілген:

Мың теңгемен Сауда дебиторлық  
берешек

2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

«Бакинский Зерновой Терминал» ЖШҚ 306.024 −

306.024 −

2020 және 2019 жылдар үшін байланысты тараптарға сату былайша көрсетілген:

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл

«Бакинский Зерновой Терминал» ЖШҚ 1.002.744 1.832.211

1.002.744 1.832.211

2020 жылдың ішінде Топ амортизацияланған құны 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 

қағаздар ретінде жіктелген 13.658.000 мың теңге 
сомадағы (2019 жылы: 43.249.429 мың теңге) 
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ҚРҰБ дисконт ноттарын сатып алды (12-ескертпе). 
Топ 2020 жылы сатып алған бұл бағалы қағаздар 
бойынша пайыздық кіріс 305.696 мың теңге 
(2019 жылы: 460.987 мың теңге) болды.

Топтың негізгі басқарушы 
персоналының сыйақысы

Топтың негізгі басқарушы персоналына 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар 
кеңесінің 4 адамнан және Компания Басқар-
масының 4 адамнан тұратын мүшелері кіреді 
(2019 жылғы 31 желтоқсан: тиісінше 4 және 4 адам).

Топтың 2020 жылы аяқталған жылғы негізгі басқа-
рушы персоналына төленген сыйақы 57.336 мың 
теңге болды (2019 жылғы: 76.169 мың теңге) және 
оған жалақы мен тиісті салықтар кіреді.

32. 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, деби-
торлық және кредиторлық берешек кіреді. Топтың 
қаржы құралдарымен байланысты негізгі тәуекел-
дердің 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 оты-
рады. Нарықтық тәуекел нарықтың жалпы және 
ерекше құбылуларына ұшырайтын валюталар мен 
бағалы қағаздар бойынша ашық позициялардың бо-
луымен байланысты туындайды. Топ нарық конъюн-
ктурасының теріс өзгеруінің, сондай-ақ пайда норма-
сы мен кепілмен қамсыздандыруға қатысты барабар 
талаптардың белгіленуінің нәтижесінде туындауы 
мүмкін әлуетті шығындарды кезең-кезеңмен бағалау 

арқылы нарықтық тәуекелді басқарады. Валюталық 
позицияларды қоспағанда, Топтың нарықтың тәуе-
келінің едәуір шоғырлануы жоқ.

Валюталық тәуекел
Алынған қомақты қарыздардың, дебиторлық 
берешектің, АҚШ долларында көрсетілген ақша 
қаражаты мен олардың баламаларының болуымен 
байланысты, Топтың қаржылық жағдайы туралы 
шоғырландырылған есебіне теңгенің АҚШ доллары-
на айырбастау бағамының өзгерулері айтарлықтай 
әсер етуі мүмкін.

Төмендегі кестеде Топтың салық салынғанға дей-
інгі табысының немесе залалының (монетарлық 
активтер мен міндеттемелердің әділ құнындағы 
өзгерістерінің есебінен) басқа да өзгермелілердің 
өзгермеуі кезінде негізді түрде болжауға болатын 
АҚШ долларының айырбас бағамының өзгеруіне 
сезімталдылығы көрсетілген. Көрсетілген фактор-
лар Топ капиталына әсер етпейді.

Мың теңгемен 2020 жыл 2019 жыл
Айырбас 

бағамының 
ұлғаюы/
(азаюы)

Салық салынғанға 
дейін пайдаға әсері

Айырбас баға-
мының ұлғаюы/

(азаюы)

Салық салынғанға 
дейін пайдаға әсері

АҚШ доллары +14,00 242.580 +12,00 (296.325)
–11,00 (190.599) –9,00 222.243

Еуро +14,00 51.099 +12,00 12.212
–11,00 (40.149) –9,00 (9.159)

Ресей рубілі +15,00 (2.068.865) − −
–15,00 2.068.865 − −

Пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістер тәуекелі
Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі 
нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруімен 
туындаған қаржы құралы құнының құбылуымен 
байланысты тәуекелді білдіреді. 2019 және 
2020 жылдардың 31 желтоқсанына Топтың құбыл-
малы пайыздық мөлшерлемесі бар қаржы құралда-
ры жоқ.

Несиелік тәуекел
Топтың саясаты сауданы несиеге жасағысы келетін 
және тиісінше қарыз алғысы келетін барлық тапсы-
рыс берушiлер мен фермерлер несиені төлей алу 
қабілетін тексеру процедурасынан өтуі, сондай-ақ 
астық немесе басқа да мүлік түрінде қамтамасыз 
етілген екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктерін 
ұсынуға тиіс екендігінде. Дебиторлық берешек пен 
қарыздардың 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 қағаз-
дар да болуы мүмкін. Халықаралық рейтинг агент-
тіктерінің (Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, 
S&P GlobalRatings) интернет-ресурстарында көр-
сетілген сыртқы рейтингісі бар мемлекеттік бағалы 
қағаздар үшін Топ Moody’s Investors Service кестесіне 
сай (егеменді рейтингтер) дефолт ықтималдылығы-
ның көрсеткіштерін пайдаланады. Халықаралық 
рейтинг агенттіктерімен білдірілген сыртқы рей-
тингісі бар корпоративтік бағалы қағаздар үшін 
Топ Moody’s Investors Service кестесіне сай (корпо-
ративтік рейтингтер) 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 (корпо-
ративтік рейтингтер) дефолт ықтималдылығының 
бағалауы пайдаланылады.

Сыртқы рейтингісі жоқ қаржы 
құралдары

Бағалы қағаздар
Топ сыртқы рейтингісі жоқ облигациялармен 
мәмілелерді жүзеге асырмайды, дегенмен бағалы 
қағаздар портфелі сатып алу сәтіне белгілі бір рей-
тингісі бар және кейіннен дефолт мәртебесі берілуі 
мүмкін не болмаса бағалау кезеңінде рейтингтердің 
берілуі тоқтаған облигацияларды қамтуы мүмкін.

Егер эмитенттердің облигацияларын бағалау сәтіне 
несиелік рейтингі болмаған жағдайда, Топ шақыр-
тылып алынған сәттен алты айдан артық уақыт өте 
қоймаған, соңғы қолжетімді несиелік рейтингіні 
пайдаланады.

Егер халықаралық несиелік рейтинг агенттіктері 
облигацияларға алты айдың ішінде және одан артық 
несиелік 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, 
қадағалаудың және сараптамалық талдаудың не-
гізінде келесі несиелік рейтингтер берілуі мүмкін:

 ▪ бақылау жасайтын құрылымның сыртқы 
рейтингтеріне теңестірілген, бірақ негізгі опе-
рациялық 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 мөлшерлеме-
лері, географиялық орналасқан жерінің ұқсас 
келуі, сектор және т.с.с.). Бұл ретте, егер мәміле-
лердің қамтамасыз ету ретінде кепілдіктері болса, 
кепілдік берушінің несиелік рейтингісі қолданыла-
ды, ондай болған жағдайда;

 ▪ егеменді несиелік рейтинг (байланысты ұйымдар-
дың рейтингісі болмаған және ұқсас белгілерді 
дәл сондай ұйымдармен бағалау мүмкін болмаған 
жағдайда). Дегенмен, бұл рейтинг қаржы ұйы-
мының 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 
тәуекелді айтарлықтай ұлғайту критерийлері және 
дефолт критерийлері
Әрбір есепті күнгі жағдай бойынша, Топ бастапқы 
мойындау күнінен бастап қаржы құралдары үшін не-
сиелік тәуекелдің айтарлықтай өзгеруін бағалайды 
және оларды несиелік тәуекелдің деңгейіне қарай 
жіктейді.

1-сатыға бастапқы мойындау кезінде несиелік 
тәуекелі төмен болған, олардың тәуекелі иемденген 
сәттен бастап айтарлықтай өспеген (мойындау сәті-
не несиелік-құнсызданғандарды қоспағанда) қаржы 
құралдары жіктеледі.

2-сатыға солар бойынша бастапқы мойындау сәті-
нен бастап несиелік тәуекелдің айтарлықтай ұлғаюы 
анықталған қаржы құралдары жіктеледі. Несиелік 
тәуекелдің ұлғаюы өту критерийлеріне сай әрбір 
қаржы құралы үшін дербес айқындалады.



127126 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  ҚОСЫМШАЛАР |  ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2020 | «АЗЫҚ‑ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» ҰК» АҚ

3-сатыға солар бойынша мұндай қаржы құралы бой-
ынша 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 тәуе- 
келді айтарлықтай ұлғайту критерийлері (санды 
және сапалық):

 ▪ несиелік тәуекелді ұлғайту: сыртқы несиелік рей-
тинг 3-тармаққа, не болмаса бастапқы мойындау 
күнінен бастап ССС+ деңгейіне дейін төмендеген 
кезде 2-сатыға өту (егер есепті күнге контр- 
агенттің/эмитенттің инвестициялық рейтингісі 
болмаса); не болмаса сыртқы рейтингтің ССС+ 
деңгейінен СС деңгейіне дейін 1-тармаққа төмен-
деу. 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 не-
гізгі 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 нәтиже-
лерінің болуы сияқты), (жүргізілген мониторингтің 
нәтижелері бойынша), құрал бастапқы мойын-
далған 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 тар-
тылуы, 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 заңна-
масы талаптарының және Қазақстан Республи-
касының 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 контр- 
агентті/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 ұқ-
сас әрекеттер мен шараларды қолға алу, апатты 
оқиғалар, солардың нәтижесінде контрагенттің/
эмитенттің қызметі тоқтата тұрылады, контра-
генттің/эмитенттің басқа да қаржы құралдары 
бойынша дефолт;

 ▪ банкроттықтың жоғары ықтималдылығы немесе 
өзге де қайта ұйымдастыру туралы негізделген 
және расталатын ақпарат, сондай-ақ контрагент-
тің/эмитенттің қаржылық жай-күйін нашарлатуы 
мүмкін оның сот істеріне тартылуы (шағым сома-
сы контрагенттің меншікті капиталының 30 %-нан 
аспауы тиіс);

 ▪ есептелген сыйақыны (купонды) және/немесе не-
гізгі борышты, 5 күннен астам төлеу мерзімін одан 
әрі ұзарту (бағалы қағаздар үшін 5 күннен артық).

Капиталды басқару
Топтың капиталды басқаруға қатысты негізгі мақ-
саты акционерлік құнды барынша көбейту болып 
табылады.

Топ капитал құрылымын басқарады және оны 
экономикалық шарттардың өзгеруіне әрі шарттық 
жағдайлардың талаптарына сәйкес өзгертеді.

Топ капитал құрылымын сақтау немесе өзгерту 
мақсатында дивидендтердің төленуін реттей алады, 
акционерлерге капиталды қайтара алады немесе 
жаңа акцияларды шығара алады.

2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанында 
аяқталған жылдар ішінде капиталды басқару мақса-
ты, саясаты мен процедуралары өзгермеді.

Қаржы құралдарының әділ құны
Төменде көрсетілген қаржы құралдары көпшілігінің 
әділ құны шамамен олардың баланстық құнына тең.

Топ қаржы құралдарының әділ құны туралы 
ақпаратты анықтау және жариялау үшін бағалау 
әдістерінің мынадай иерархиялық құрылымын 
пайдаланады:

 ▪ 1-деңгей: тиісті активтер мен міндеттемелер үшін 
белсенді нарықтардағы баға белгілеулер (түзетіл-
меген).

 ▪ 2-деңгей: есепте көрсетілген әділ құнға айтар-
лықтай 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.

2020 жылғы 31 желтоқсанға қаржы құралдарының әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған бастапқы 
деректер көздерінің иерархиясы төменде көрсетілген:
Мың теңгемен Бағалау күні Пайдалана отырып әділ құнды бағалау

Белсенді 
нарықтарда 

баға 
белгілеулер 

(1-деңгей)

Елеулі бақы-
ланатын 

бастапқы 
деректер 

(2-деңгей)

Елеулі бақы-
ланбайтын 

бастапқы 
деректер 

(3-деңгей)

Баланс- 
тық  құн

Қаржы активтері

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

Амортизациялық құн бойынша бағалана-
тын инвестициялық бағалы қағаздар

2020 жылғы 
31 желтоқсан

− − 750.823 750.823

Қаржылық міндеттемелер

Алынған қарыздар 2020 жылғы 
31 желтоқсан

− 21.189.438 − 21.189.438

Сауда және басқа да кредиторлық 
берешек

2020 жылғы 
31 желтоқсан

− 992.922 − 992.922

2019 жылғы 31 желтоқсанға қаржы құралдарының әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған бастапқы 
деректер көздерінің иерархиясы төменде көрсетілген:

Мың теңгемен Бағалау күні Пайдалана отырып әділ құнды бағалау
Белсенді 

нарықтарда 
баға 

белгілеулер 
(1-деңгей)

Елеулі бақы-
ланатын 

бастапқы 
деректер 

(2-деңгей)

Елеулі бақы-
ланбайтын 

бастапқы 
деректер 

(3-деңгей)

Баланстық  
құн

Қаржы активтері

Ақша қаражаты мен оның 
баламалары

2019 жылғы 
31 желтоқсан

− 468.582 − 468.582

Қаржы ұйымдарындағы қаражат 2019 жылғы 
31 желтоқсан

− 1.312.323 − 1.312.323

Берілген қарыздар 2019 жылғы 
31 желтоқсан

− − 335.651 335.651

Сауда және басқа да дебиторлық 
берешек

2019 жылғы 
31 желтоқсан

− − 6.761.289 6.761.289

Амортизациялық құн бойынша 
бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар

2019 жылғы 
31 желтоқсан

7.334.676 − 807.772 8.142.448
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Мың теңгемен Бағалау күні Пайдалана отырып әділ құнды бағалау
Белсенді 

нарықтарда 
баға 

белгілеулер 
(1-деңгей)

Елеулі бақы-
ланатын 

бастапқы 
деректер 

(2-деңгей)

Елеулі бақы-
ланбайтын 

бастапқы 
деректер 

(3-деңгей)

Баланстық  
құн

Қаржылық міндеттемелер

Алынған қарыздар 2019 жылғы 
31 желтоқсан

− 11.524.903 − 11.524.903

Сауда және басқа да кредитор-
лық берешек

2019 жылғы 
31 желтоқсан

− 1.523.210 − 1.523.210

Әділ құны шамамен баланстық құнына тең бола-
тын активтер
Өтімді болып табылатын немесе өтеу мерзімі қысқа 
(үш айға дейін) қаржы активтері мен қаржылық 
міндеттемелер жағдайында, олардың әділ құны 
шамамен баланстық құнына тең болуы мүмкін. Бұл 
жорамал талап еткенге дейінгі салымдарға, өтеу 
мерзімі белгіленбеген жинақ шоттарына да қолда-
нылады.

Тіркелген және қалқымалы мөлшерлемесі бар 
қаржы құралдары
Биржада баға берілетін борыштық құралдар 
жағдайында, әділ құн жарияланған нарықтық 
бағаға негізделген. Баға берілмейтін борыштық 
құралдар жағдайында, ұқсас кредиттік тәуекел мен 
талаптардағы борыштық құралдар үшін өтеуге дейін 
қалған уақыт кезеңі ескеріле отырып ағымдағы пай-
ыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталған ақша 
ағымдарының моделі қолданылады.

Әділ құны шоғырландырылған қаржылық есептілік-
те ашылып көрсетілетін активтер үшін, келешек 
ақша ағындары ҚРҰБ жариялайтын статистикалық 
деректердің негізінде ұқсас өтеу мерзімдерімен 
қаржы құралдарының орташа нарықтық мөлшерле-
месі бойынша дисконтталады.

Әділ құны шоғырландырылған қаржылық есептілік-
те ашылып көрсетілетін міндеттемелер үшін, 
келешек ақша ағындары ұқсас өтеу мерзімдерімен 
қаржы құралдарының орташа нарықтық мөлшерле-
месі бойынша дисконтталады.

Келешек ақша ағындарына шартта көзделген 
пайыздық мөлшерлеме бойынша есептелген негізгі 
сомалар мен пайыздарды өтеу кіреді.

Өтімділік тәуекелі
Топ ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын пайда-
лана отырып қаражаттың жетіспеушілік тәуекелінің 
мониторингін жасайды. Осы құрал қаржылық 
инвестициялар мен қаржы активтерін (мысалы, де-
биторлық берешек пен басқа да қаржы активтерін), 
сондай-ақ операциялық қызметтен болған болжам-
ды ақша ағындарын ескереді.

Топтың міндеті қаржыландырудың үздіксіздігі мен 
қарыздарды тарту, қаражатты ақша қаражатының 
ағыны кенеттен тоқтаған жағдайда ақша қаражаты-
на өткізілуі мүмкін активтерге орналастыру есебінен 
икемділік арасындағы балансты қолдау болып 
табылады.

Төмендегі кестеде шарттың талаптарға сәйкес дисконтталмаған төлемдерге сүйене отырып Топтың 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанына қаржылық міндеттемелерін өтеу мерзімдері көрсетілген:

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

Мың теңгемен 1 айдан 
3 айға  дейін

3 айдан 
1 жылға дейін

1 жылдан 
5 жылға дейін

Жиыны

2019 жылғы 31 желтоқсанға

Алынған қарыздар 19.560 3.811.800 8.300.000 12.131.360

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 1.523.210 − − 1.523.210

1.542.770 3.811.800 8.300.000 13.654.570

33. Қаржылық қызметпен негізделген міндеттемелердегі 
өзгерістер
Мың теңгемен 2019 жылғы 

31 желтоқсан
Ақша 

ағындары
Валюта 

бағамдары-
ның өзгеруі

Басқасы 2020 жылғы 
31 желтоқсан

Қаржылық міндеттемелер

ҚазАгро-дан қарыздар 7.713.103 − − (316.096) 7.397.007

Коммерциялық банктерден қарыздар 3.811.800 9.474.570 479.085 26.976 13.792.431

Қаржылық қызмет бойынша міндетте-
мелер жиыны

11.524.903 9.474.570 479.085 (289.120) 21.189.438

Мың теңгемен 2018 жылғы 
31 желтоқсан

Ақша 
ағындары

Валюта 
бағамдары- 
ның өзгеруі

Басқасы 2019 жылғы 
31 желтоқсан

Қаржылық міндеттемелер

Акционерден алынған қарыздар 23.341.855 (16.200.000) − 571.248 7.713.103

Коммерциялық банктерден қарыздар − 3.871.400 (59.853) 253 3.811.800

Қаржылық қызмет бойынша міндетте-
мелер жиыны

23.341.855 (12.328.600) (59.853) 571.501 11.524.903

«Басқасы» бағаны, есептелген, бірақ есепті кезеңдегі 
қарыздар бойынша төленбеген пайыздар сомасын 
білдіреді. Топ төленген пайыздарды операциялық 

қызметте пайдаланылған ақша ағындары ретінде 
жіктейді.

34. Шоғырландыру
Компанияның келесі еншілес ұйымдары осы шоғырландырылған қаржылық есептілікке қосылған:

Қатысу үлесі
Еншілес ұйымдар Қызмет Тіркелген  

елі
2020 жылғы 

31 желтоқсан
2019 жылғы 

31 желтоқсан

«Ақ-Бидай Терминал» АҚ Астық терминалы Қазақстан 100,00 % 100,00 %

«Астық қоймалары» ЖШС Астықты сақтау  
және өңдеу

Қазақстан 100,00 % 100,00 %

«Сараптамалық аграрлық компания» ЖШС Бизнесті сараптау,  
кепілдіктер 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 %
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2020 жылғы 10 шілдеде Компанияның Директорлар 
кеңесі «NurAgro» Агрофирмасы» ЖШС мен «Astana 
Agro» Агрофирмасы» ЖШС жарғылық капитал-
дарындағы қатысу үлесін сату туралы шешімді 
қабылдады. 2020 жылғы Компания «Astana Agro» 

Агрофирмасы» ЖШС-тегі қатысу үлесін сатты және 
«NurAgro» Агрофирмасы» ЖШСтың активтері мен 
міндеттемелерін есептен шығарылатын топ ретінде 
активтер мен міндеттемелерді жіктеді (6-ескертпе).

35. Шарттық және шартты міндеттемелер
Саяси және экономикалық ахуал
Қазақстанда экономикалық реформа және 
құқықтық, салықтық және әкімшілік инфрақұрылым 
жалғасуда, ол нарықтық экономиканың талаптары-
на жауап беретін еді. Қазақстандық экономиканың 
тұрақтылығы көбінесе осы реформалардың 
барысына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Үкіметі экономика, қаржы және ақша-кредит саяса-
ты саласында қолға алатын шаралардың тиімділігі-
не тәуелді болады.

COVID-19 коронавирус пандемиясының жылдам да-
муына орай көптеген елдер, Қазақстан Республика-
сын 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 байқа-
луда, бұл одан кейінгі экономикалық өсімге қатысты 
белгісіздіктің артуына әкеп соқтырды, бұл Топтың 
қаржылық жағдайына, қызметінің нәтижелері мен 
экономикалық перспективаларға теріс әсер етуі 
мүмкін.

Топ басшылығы ағымдағы жағдайларда Топтың 
экономикалық тұрақтылығын қолдау бойынша лай-
ықты 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 тигі-
зу ықтималдылығы бар деп санамайды.

Топ жекелеген міндеттемелер нәтижесінде туын-
дайтын елеулі міндеттемелер ықтималдылығын 
бағалап, міндеттеменің туындау себебі болған 

оқиғалардың орын алу ықтималдылығы болған 
және міндеттеме сомасы жеткілікті дәрежедегі 
нақтылықпен есептелуі мүмкін болған кезде ғана 
шоғырландырылған қаржылық есептілігінде 
резервтер құрады. Жоғарыда сипатталған қандай 
да бір шартты міндеттеме бойынша осы шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілікте бірде бір резерв 
құрылмады.

Болжанбаған салық төлемдері
Түрлі заңнамалық және нормативтік-құқықтық 
актілердің ережелері үнемі нақты тұжырымдала 
бермейді және олардың интерпретациясы жергілікті 
салық органдарының инспекторлары мен Қаржы 
министрлігінің лауазымды тұлғаларының пікіріне 
тәуелді болады. Жергілікті, аймақтық және респуб- 
ликалық салық органдарының арасында пікір 
қайшылықтары туындайтын жағдайлар да аз емес. 
Қазақстан заңдарын, қаулыларын және тиісті нор-
мативтік-құқықтық актілерін мәлімделген немесе 
табылған бұзушылықтардың қолданыстағы айып-
пұлдар мен өсімпұлдар режимі өте қатал. Айыппұл 
санкцияларына даулы соманы тәркілеу (валюталық 
заңнаманы бұзғаны үшін), сондай-ақ, әдетте, төлен-
беген салықтар сомасының 50 %-ы мөлшеріндегі 
айыппұлдар кіреді.

Топ қолданылатын бүкіл салық төленді немесе 
есептелді деп санайды. Анық емес жағдайларда Топ 
басшылықтың негізделген бағалауларының негізін-
де салық міндеттемелерін есептеді. Топтың саясаты 
резервтерді шығын ықтималдылығы бар есепті ке-
зеңде тануды көздейді және оның сомасы жеткілікті 
дәрежедегі нақтылықпен анықталуы мүмкін.

Қазақстандық салық салу жүйесіне тән белгісіздік-
терге байланысты салықтардың, айыппұл санкци-
яларының және өсімпұлдың әлеуетті сомасы осы 
уақыт бойынша шығыстарға жатқызылған және 
2020 жылғы 31 желтоқсанға есептелген сомадан 
асып кетуі мүмкін. Мұндай соманы есептеу мүм-
кіндігі мен олардың әлеуетті маңызды сипатына 
қарамастан, Топ басшылығы не олардың болу ықти-
малдығы аз, не бағалау мүмкін емес, не 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, опе-
рациялардың әр алуан түрлеріне трансфертті баға 

белгілеу туралы заңды қолдану нақты көрсетілген 
болып табылмайды. Трансферттік баға белгілеу 
туралы заңнамамен байланысты белгісіздіктердің 
салдарынан салық органдарының позициясы 
Топтың позициясынан ерекшеленуі мүмкін деген 
тәуекел бар.

Топ басшылығы 2020 және 2019 жылдардың 
31 желтоқсанындағы 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.

36. Есепті күннен кейінгі оқиғалар
2021 жылғы 30 наурызда Компания шығарылған 
қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларды 
орналастыруды аяқтады. ҚҚБ мен Мәскеудің қор 
биржасында сауда-саттыққа жіберілген облигация- 
лардың айналысқа енгізілу күнінен бастап 5 (бес) 
жыл өткеннен кейін өтеу мерзімі және жылдық 
8,99 % купон сыйақысы бар. Ресей Федерациясы-

ның аумағында әрқайсысының номиналды құны 
1.000 (бір мың) рубль болатын 700.000 облигация 
орналастырылды. Қазақстан Республикасының 
аумағында әрқайсысының номиналды құны 1.000 
(бір мың) рубль болатын 1.750.000 облигация орна-
ластырылды.
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Инвесторларға арналған ақпарат

Инвесторлармен байланыс жөніндегі жауапты маман

Қазынашылық департаментінің директоры  
САДУАҚАСОВ Шыңғыс Мұхамедрахимұлы

Тел.:  +7 (7172) 59-12-16 (вн. 2216) – директор 
  +7 (7172) 59-12-47 (вн. 2247) – бас менеджер 
Е-mail:   Ch.Sadvakassov@fcc.kz 
Мекен жайы:  Z10X5B5, Нұр-Сұлтан қ., Мәскеу көш., 29/3

Акционерлермен байланыс жөніндегі жауапты маман

Корпоративтік хатшы  
НАШКЕНОВ Қанағат Болатұлы

Тел.:   +7 (7172) 59-12-31 (вн. 2231) 
Е-mail:   K.Nashkenov@fcc.kz 
Мекен жайы:  Z10X5B5, Нұр-Сұлтан қ., Мәскеу көш., 29/3

Әкімшілік департаменттің директоры  
САЛИН Бауыржан Сапаржанұлы

Тел.:   +7 (7172) 59-12-32 (вн. 2229) – директор 
  +7 (7172) 59-12-85 (вн. 2285) – кадр мәселелері бойынша 
  +7 (7172) 59-12-60 (вн. 2260) – сатып алу мәселелері бойынша 
  +7 (7172) 59-12-83 (вн. 2283) – іс жүргізу мәселелері бойынша 
Е-mail:   B.Salin@fcc.kz 
Мекен жайы: Z10X5B5, Нұр-Сұлтан қ., Мәскеу көш., 29/3

4-қосымша. Глоссарий

АӨК Агроөнеркәсіп кешені

Корпорация, Азық-түлік  
келісім шарт корпорациясы 

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ

ТБКР тәуе келдерді басқарудың корпоративтік жүйесі

ІАҚ ішкі аудит қызметі




