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2015 жылғы 25 маусымда Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, 
ақпарат және ақпараттандыру комитеті Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған бір 
маркалы пошта блогын айналымға шығарды.

Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш 
рет 1992 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған 
Қазақстан халықтарының форумында айтқан 
болатын. 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан халқы 
Ассамблеясын құру туралы жарлық шығарылды, оның 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
консультативтік-кеңесші орган ретіндегі мәртебесі 
анықталды. Кейіннен Қазақстан халқы Ассамблеясы 
берік құқықтық негізі және қоғамдық-саяси мәртебесі 
бар конституциялық органға айналды.

Офсетті басылым, 4 түсті, бес бұрышты жұлдызды 
қоса алғанда, жиектемелік перфорациясы бар. 
Шығарылым нысаны – бір маркалы пошта блогы. 
Блок өлшемі 104 х 72 мм. Марканың өлшемі 52 x 36 мм. 
Марканың номиналы – 200 теңге. Таралымы – 5000 
блок. Суретшісі С.Маршев. Пошта блогы «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы» 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнында басылған.

«Ұмытылмас және мерейтойлық күндер» сериясының 
«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» 
тақырыбындағы бір маркалы пошта блогы
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Біз экономика, экология, әлеуметтік 
жауапкершілік сияқты орнықты дамудың 
маңызды аспектілерін белгіледік. Бұл аспектілер 
маңызды болып табылады, өйткені олар табиғи 
ресурстарды пайдалану, инвестицияларды 
басқару, ғылыми-техникалық даму, сондай-
ақ персоналды дамыту кезіндегі процестерді 
білдіреді және Компания қызметінің басқа да 
көптеген маңызды аспектілері оның әлеуетін 
нығайтады, өмір сүру сапасын қамтамасыз етеді. 

Осы аспектілерді дамытуға бағытталған 
процестерді енгізуді қамтамасыз ететін ішкі 
құжаттар бекітілген. 

Корпоративтік басқарудың тәуелсіз 
диагностикасы жүйелі түрде өткізіледі. 
Осы диагностикалау нәтижелері бойынша 
рейтинг беріледі. Басқарудың құрылымы мен 
практикасына шолу нәтижесінде жетілдіруді 
қажет ететін салалар анықталады.

6.1. Маңызды аспектілер

6.2. Сақтық қағидаты

6.3. Қауіпсіздікті басқару

СУЩЕСТВЕННЫЕ	АСПЕКТЫ	//	ПРИНЦИП	ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	//	УПРАВЛЕНИЕ	БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Компанияның қызметінде сақтық қағидаты, ең 
алдымен, экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік салдарлары бар түрлі жобаларды 
дайындаудағы тәуекелдерді бақылаудың құралы 
болып табылады. Табиғат пен адам денсаулығына 
қауіп төндіретін практика ескеріледі. Бұл қағидат 
ықтимал зиянды болдырмауға бағытталған.

Сақтық қағидаты орнықты даму қағидаттарымен 
тығыз байланысты. Шешімдер қабылдау кезінде 
барлық мүдделі тараптардың пікірлері ескеріледі.

Үшінші тұлғалардың мүдделерін қозғайтын 
шешімдер олармен ақпараттың қол жетімділігін 
қамтамасыз ететін ашық коммуникация 
механизмдері арқылы келісіледі.

2018 жылы ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 
халықаралық стандарттарға сәйкес «Ұйым», 
«Процестер», «Халық» және «Технология» 
элементтерінен тұратын ақпараттық қауіпсіздікті 
басқару жүйесін (бұдан әрі – АҚБЖ) жетілдіру 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ұйымдық 
және бағдарламалық-техникалық іс-шаралар 
өткізілді.

Ақпараттық	қауіпсіздік	жүйесі.	
2018 жылы ақпараттық жүйелердің ақпараттық 
қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі үшін сыртқы 
аудит жүргізілді. Аудиттің шеңберінде ішкі 
аспаптық қауіпсіздік талдауы (пентест) өткізілді. 
Ол инфрақұрылым осалдығын анықтауға 
және АЖ тәуекелдерінің айқын қатерлерін 
талдауға, ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына 
қойылатын талаптарға және ақпараттық 
қауіпсіздік саласындағы басқа да қолданыстағы 
нормаларға кейіннен сәйкес келтіру үшін 
құжаттаманың сәйкестігінің ағымдағы деңгейін 
анықтауға ішкі және сыртқы аспаптық тестілеуді 
қамтиды. 
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2018 жылы АҚБЖ шеңберінде ішкі нормативтік 
құжаттар бекітілді: киберқауіпсіздік 
тұжырымдамасы, ақпараттық қауіпсіздік саясаты 
және т.б.

Коммерциялық құпияны құрайтын деректердің 
жайылу инциденттерін мониторингілеу және 
анықталған осалдықтарды жою бойынша 
жұмыстар күнделікті жүргізіледі.  Зиянның 
алдын алу мақсатында ақпараттық қауіпсіздіктің 
маңыздылығы туралы ұжыммен түсіндірме 
жұмыстарын үнемі жүргізеді, сондай-ақ 
қызметкерлерге құпия ақпараттың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселелері таныстырылады.

2018 жылға арналған Трансформация 
бағдарламасы Жол картасы жобасының 
ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері 
шеңберінде Antifraud және SIEM (Ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару жүйесі) жүйелерін 
сүйемелдеу бойынша жұмыс жүргізілді. 

Нәтижесінде қазіргі заманғы кибер-
шабуылдардан қорғау шараларының тиімділігі, 
сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін 
мониторингілеу және инциденттерді басқару 
сервистерінің тиімділігі артты.

Жоғарыда аталған жүйелерлі енгізу алаяқтық 
әрекеттерден келетін залал тәуекелін азайтуға 
мүмкіндік берді. 

Ақпараттық қауіпсіздікті одан әрі қамтамасыз 
ету мақсатында ұйымдық, техникалық, 
бағдарламалық құралдарды қамтитын кешенді 
тәсіл пайдаланылады. 

«Ұмытылмас және мерейтойлық күндер» 
сериясының «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығы. Жеңіс жылнамалары» тақырыбындағы бір 
купоннан және үш маркадан тұратын пошта блогы

2015 жылғы 6 мамырда Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпарат 
және ақпараттандыру комитеті Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған үш маркадан және бір 
купоннан тұратын пошта блогын айналымға шығарды. 
Маркаларда Рахымжан Қошқарбаев (Халық қаһарманы), Мәншүк 
Мәметова (Кеңес Одағының Батыры), Иван Панфилов (Кеңес 
Одағының Батыры) бейнеленген.

Офсетті басылым, 4 түсті, бес бұрышты жұлдызды қоса 
алғанда, жиектемелік перфорациясы бар. Шығарылым 
нысаны – үш маркадан және бір купоннан тұратын пошта 
блогы. Блок өлшемі – 78 х 108 мм. Маркалардың өлшемі – 26 x 
36 мм. Маркалардың номиналы 200 теңгеден. Маркалардың 
таралымы – 15 000 дана. Суретшісі К.Ибрайшин. Пошта 
блогы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот 
фабрикасы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнында 
басылған.
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2018 жылы жалпы кірістер 54 505 млн.теңге 
болды.  Кірістер 2017 жылға қарағанда 18% 
немесе 5 384 млн. теңге өсті. 

2017 жылға қарағанда жиынтық шығындар 
13%-ға немесе 6,375 млн. теңгеге артып, 54 233 
млн. теңгені құрады. 2018 жылдағы қаржылық 
қызметтің қорытындысы бойынша 272 млн. теңге 
мөлшерінде оң қаржылық нәтиже қалыптасты.

Есептік кезеңде пошталық қызметтерден түскен 
кірістер 24 671 млн. теңге болды, 2017 жылға 
қарағанда 11% немесе 2 450 млн. теңге болып 
өсті.

Қаржылық қызметтерден түскен кірістер 19 310 
млн.теңге соманы құрады. 2017 жылғы фактімен 
салыстырғанда 7% немесе 1 210 млн.теңге кіріс 
өсімі байқалады. 

Агенттік қызметтерден түскен кірістер 2 166 
млн.теңге сомаға жетті. Агенттік қызметтерден 
түскен кірістердің өсімі өткен жылғы фактімен 
қалыстырғанда 46% немесе 680 млн. теңгені 
құрады. 

Негізгі өсім өндірістік шығыстардың үлесінде, 
ол 2017 жылғы фактіге қарағанда 17% өсті. 
Есепті жылдағы шығыстар 2027 жылға дейін 
Стратегиялық даму шеңберінде сервистік 
модельге көшумен байланысты пайда 
болды. 8 Цифрлық офис пен сәлемдемелер 
супермаркеттерінің, Астана және Ақтөбе 
қалаларында хабтардың ашылуын атасақ болады. 
Экономикалық нәтижелілік көрсеткіштері 
осы басқару есептілігіне сәйкес есептелінген. 
Экономикалық нәтижеліліктің аталған 
көрсеткіштері басқарушылық және қаржылық 

есептіліктерде деректердің шоғырлану мен 
берілу айырмашылықтарына байланысты 
жылдық қаржылық есептілікте көрсетілген ұқсас 
көрсеткіштерден ерекшеленуі мүмкін екенін 
түсіндіре кеткен жөн. Жекелеген көрсеткіштердің 
айырмашылығы қызмет нәтижесінің бұрмалануы 
болып табылмайды.

Қазіргі уақытта 2027 жылға дейінгі Даму 
стратегиясына сәйкес қызметтің стратегиялық 
көрсеткіштеріне жету үшін бизнес-процестер 
мен шығындарды оңтайландыру және бірқатар 
стратегиялық бастамаларды іске асыру арқылы 
қызметтің тиімділігін арттыру жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. 

Компанияның 2018 жылғы маңызды қаржы 
салымдарын және бизнесті дамыту мен оның 
инфрақұрылымын жетілдіру үшін сервистік 
модельге көшуді ескерсек, 2017 жылға қарағанда 
стратегиялық ҚНК төмендеді.

6.4. Экономикалық 
нәтижелілік

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ	//	ОБЗОР	РЫНКА

Стратегиялық	ҚНК-ні	орындау

2018 ж.

272

4,2%

3 091

%

-78%

-66%

9%

2017 ж.

1 263

12,3%

2 829

+/-

-991

-8%

262

Өзгеруі
Атауы

Таза пайда (шығын), млн. теңге

EBITDA margin, %

Еңбек өнімділігі, млн. теңге
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6.4.1. 
Hарыққа шолу
Пошталық	қызметтер.	
Пошталық және курьерлік қызметтер нарығы 
қатаң бәсекелік ортаның болуымен сипатталады. 
Дәстүрлі жазбаша хат-хабарлар қызметтеріне 
сұраныстың төмендеуіне орай, нарық 
операторлары өз қызметтеріне жаңа қызмет 
түрлерін белсенді түрде енгізеді (фулфилмент, 
жарнамалық құралдар, электронды коммерция 
нарығына арналған курьер қызметтері, пошталық 
және сәлемдемелік форвардинг және басқалар 
т.б.).

Нарықтың тарылуына және кірістіліктің 
төмендеуіне қарамастан, пошта жөнелтімдері 
операторлар үшін негізгі табыс көзі әрі 
әртараптандыруға болашақ инвестициялар 
көзі болып қала береді. Жетекші операторлар 
жазбаша хат-хабарларды сұрыптауға, 
диспетчерлендіруге және жеткізуге 
инновациялық технологияларды енгізуде, 
дәстүрлі поштаның үлесі экспресс-поштаның 
қарқынды өсуіне қарай азайып келеді. Дәстүрлі 
пошта қызметтеріндегі жаңа технологиялар 
кірістілікті жақсартуға, жеткізу жылдамдығын 
және сапасын жақсартуға, көрсетілген қызметтер 
көлемін қамтамасыз етуге бағытталған.
Қолда бар клиенттерді жоғалтып алмау және 
жаңаларын тарту үшін, қатысушылар жоғары 
сапалы және оперативті сервиске ұмтылады. Осы 
мақсаттарда нарық қатысушылары өздерінің 
ішкі өндірістік процестерінің сапасын арттыруға, 
жаңа технологиялар ойлап табуға, клиенттер 
үшін барынша қолайлы жаңа қызметтер түрлерін 
енгізуге тырысады.

Осылайша, клиенттерге неғұрлым қолайлы болу 
үшін курьерлік қызметтер сервистік орталықтар 
ашады, олардан курьерді күтпей-ақ сәлемдемені 
алуға болады. Тапсырыс берушілер мен 
орындаушылардың уақыт шығынын қысқару үшін 
компания тапсырыстарды ресімдеуге арналған 
мобильді және онлайн қосымшаларды әзірлеп 
жатыр.

Қатысуышардың топ-ондығына әдеттегідей 
DHL, Pony Express, DPD, FedEx және т.б. кіреді. 
Пошталық және қаржылық қызметтер нарығының 
негізгі қатысушылары – DHL және PONY Express.

Пошталық және курьерлік қызметтердің негізгі 
нарығы Алматы қаласы, пошталық және курьерлік 
қызметтер нарығының айналым бойынша 
шамамен 60% тапсырыстары оның үлесіне 
тиеді. Екінші орында 10% үлеспен Астана, үшінші 
орында 5% үлеспен Қарағанды облысы. Одан 
кейін ірі нарықтардың бестігіне Шығыс Қазақстан 
мен Оңтүстік Қазақстан кіреді.

Қаржылық	қызметтер.	

Қаржы нарығы ұлттық және халықаралық 
нарықтардың жиынтығы болып табылады, 
оның негізгі қызметі банктер, зейнетақы, 
сақтандыру және валюталық қорлар сияқты 
қаржы институттары арқылы ақшалай капиталды 
жинақтау және қайта бөлу. Нарық құрылымы 
төмендегідей сегменттерді қамтиды: кредит 
нарығы, валюта нарығы, инвестициялар нарығы, 
сақтандыру нарығы және төлем құралдары 
нарығы.

Қаржы нарығы дамуының төмендегідей 
үрдістерін бөліп көрсетуге болады:

• қор нарығының операцияларындағы валюта 
факторының өсуі (айырбас бағамдарының 
тұрақсыздығы үлкен ойыншылардың 
нарықтары арасындағы ақша ағынына әсер 
етеді);

• ұлттық қор нарықтарының өзара байланысын 
нығайту (қор нарығының ашықтығы, жоғары 
жылдамдықты ақпарат беру, бағалы 
қағаздармен жасалған трансшекаралық 
операциялардың елеулі саны, инвесторлардың 
рөлінің ұлғаюы қамтамасыз етілген бағалы 
қағаздар бағамдарының синхронды көтерілуі 
немесе азаюы);

• қор нарығының экономикаға күшейтілген 
әсері;

• компьютерлік және телекоммуникациялық 
технологияларды енгізу арқылы нарықтың 
инфрақұрылымын өзгерту.

Өз кезегінде, қаржы нарығындағы қызметті 
ұйымдастыруды жетілдіру қатаң бәсекелестікке 
әкеледі, сондықтан биржалар ұлттық шеңберден 
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Біз 2027 жылға дейінгі жаңа Даму стратегиясын 
бекіттік. Жыл бойы Стратегияға енгізілген 
бастамаларды іске асыру жөніндегі жұмыстар 
жалғасын тапты. 

Қазіргі уақытта қызметтің барлық саласына 
дерлік интернет дендеп енді. Осыған 
байланысты, біз 2027 жылға дейін дамудың 
негізгі үш бағытына басымдылық береміз: 
1. Цифрлық трансформация; 
2. Электрондық коммерция үшін экожүйе құру;
3. Ұйымдық трансформация.

Цифрлық трансформация цифрлық ID енгізу, 
қызметтер гипермаркетін дамыту, Big Data 
аналитикасын қалыптастыру және Data Science 
енгізу сияқты бастамаларды қамтиды.

Электрондық коммерция үшін экожүйені 
құру интернет-эквайринг нарығына кіру, 3PL 
қызметтерін ұсыну, Қазақстан арқылы өтетін 
транзитті көтермелеу, курьерлік жеткізілімдер 
бойынша арналған ЕАЭО нарығына кіру (B2C) 
міндеттерін қамтиды.

Ұйымдық трансформация мынадай бағыттарды 
дамытуға күш салмақ: шағын және орта бизнес 
пен Қазпоштаның серіктестігі, аяқ аттам 
жердегі пошта, операциялық ілгерілік.

Төменде негізгі стратегиялық жобаларды іске 
асыру мәртебесі туралы қысқаша ақпарат 
берілген. 

Цифрлық	ID	енгізу.
Негізгі міндеттер орындалды, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігімен бірге пилоттық жоба 
іске қосылды. Гибридті банкоматтарда биометриялық 
деректер (фото) бойынша сәйкестендіру іске асырылды. 

Қызметтер	гипермаркетиін	дамыту.	
2018 жылы post.kz пошталық және қаржылық 
қызметтер порталында B2B2G және B2C сегменттерінде 
онлайн-сервистер енгізілді. iOS (81 мыңнан 
астам жүктелім) және Android (220 мыңнан астам 
жүктелім) платформаларындағы мобильдік қосымша 
қызметтермен ұдайы толтырылып отырады. Портал 
мен мобильді қосымшаны пайдаланушылардың күн 
сайынғы саны шамамен 60 мың мен 30 мыңға жетеді. 

3PL	қызметтер.	
«Оңтүстік» АЛО базасында тауарларға қоймалық 
өңдеу бойынша қызметтер көрсетуге арналған 
1300 шаршы метрлік фулфилмент орталығы іске 
қосылды, серіктестермен шарттарға қол қойылды. 
Сондай-ақ «AirAstana» АҚ және «KTZ Express» АҚ-мен 
ынтымақтастық туралы шарттар жасалды. Жалпы 
алғанда, үш фулфилмент орталығы іске қосылды, 650 
мың тауар сақтауға қабылданды, 1,2 миллионнан астам 
сәлемдемелер жіберілді.

Франчайзинг.	
Қазақстан бойынша франчайзинг (маңдайшалар, 
серіктестердің қызметкерлерін оқыту, байланыс 
арналарын құру) жүйесінде жұмыс істейтін 200 серіктес 
бөлімшелері ашылды.  Төлемдерді қабылдау, теміржол, 
әуе билеттерін сату қызметтерін ұсынатын бизнес-
процесс автоматтандырылды.

ИСПОЛНЕНИЕ	СТРАТЕГИИ	РАЗВИТИЯ	

6.4.2. 
Даму стратегиясын орындау

шығып, сыртқы нарықта қызмет көрсетуді 
ұсынады, бұл әлемдік нарықтың жаһандануына 
және бұрын қолданыста болған биржалардың 
қысқаруына әкелді. 

Соңғы бірнеше жылда қаржылық қызметтер 
сегментінде Финтех (Fintech) терминімен 
түсіндірілетін жаңа технологиялардың 
айтарлықтай дамуын атап өтуге болады. 
Қаржылық қызметтер цифрландырылып жатыр, 
ал тұтынушылар болса өз қаржысын басқару үшін 
мобильді технологияны ыждаһатты пайдаланады.

Қаржылық қызметтер бойынша біз төлем 

карточкалары, төлемдерді қабылдау, әлеуметтік 
төлемдер, жеке және заңды тұлғаларға 
операциялық қызмет көрсету, ақша аударымдары 
нарықтарына қатысамыз.

Екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) негізгі кірістері 
депозиттер мен кредиттер нарығынан қалыптасса 
да, «Қазпошта» АҚ жалпы алғанда ЕДБ-мен 
салыстырмалы талдағанда операциялық қызмет 
көрсету нарығында бәсекелеседі. Бұл сегментте 
Компания серіктестік және бірлесіп даму 
стратегиясын таңдады, бұл кірістердің өсуінен 
және Қоғамның агенттік қызметтер көлемінен 
көрініс берді.
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Қаржы нарығындағы уақытша бос ақшаны 
инвестициялау саясатына сәйкес, біздің 
инвестициялық портфель мемлекеттік 
бағалы қағаздардағы және өзге де қаржы 
құралдарындағы инвестициялардың жиынтығы 
болып табылады.

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай инвестициялық 
портфель мемлекеттік бағалы қағаздарды, 
мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, ашылған 
депозиттерді, кері Репо операцияларындағы 
мәмілелерді қамтиды.

Инвестициялық  портфель құрылым

Инвестициялық саясат Қазақстан Республикасы 
заңнамасының белгіленген талаптары  
шеңберінде салымдардың тәуекелділігінің 
төмен деңгейі жағдайында операциялардың 

кірістілігінің орташа деңгейін қамтамасыз ететін, 
меншікті инвестициялық портфелін сапалы 
басқару тетіктері мен құралдарын айқындау 
арқылы, қаржы нарығындағы өзгермелі 
шарттарға байланысты уақытша бос ақшаның 
сақталуын қамтамасыз ету құралы ретінде 
әзірленді.

Біз қаржы нарығындағы уақытша бос ақша 
қаражатын сақтанымпаздық түрде инвестициялау 
стратегиясын белгілейміз. Сақтанымпаздық 
стратегия инвестициялық тәуекелді барынша 
азайту арқылы ІКН сақтауға бағытталған. 
Біз салымдардың қауіпсіздігіне басымдық 
бере отырып, инвестициялардан түсетін 
ағымдағы кірістердің мөлшерін барынша 
арттыруға ұмтылмаймыз. Осындай стратегияны 
жүзеге асырудың нысаны сақтанымпаздық 
инвестициялық портфельді қалыптастыру болып 
табылады.

Инвестициялық портфелді басқару «Самұрық-
Қазына» АҚ  және дауыс беру акцияларының 
(қатысу үлестерінің) барлығы «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалар ақшаларын басқару 
жөніндегі Біртұтас саясатпен реттеледі. Қордың 
Біртұтас саясатына сәйкес, инвестициялық 
портфельді эталондық бөлуді және одан 
ауытқуды, сондай-ақ қаржы құралдарының 
үлесін қамтитын инвестициялық портфельдің 
негізгі параметрлері әзірленеді. Инвестициялық 
портфельдің құрылымы негізгі параметрлермен 
белгілеген шектерді бұзбайды.

Қаржы нарығындағы инвестициялық қызметпен 
байланысты тәуекелдерді басқару мақсатында 
Компания Қор белгілеген лимиттерді, сондай-ақ 
Компания бекіткен сублимиттерді сақтай отырып, 
«Самұрық-Қазына» АҚ контрагент-банктеріне 
баланс және баланстан тыс міндеттемелер 
бойынша лимиттерді белгілеу саясатын 
қолданады.

6.4.3. 
Қаржылық қызмет
Инвестициялық	портфель

ФИНАНСОВАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Компанияда конверсияланатын бағалы қағаздар 
жоқ. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша жарияланған және орналастырылған 

акциялардың жалпы саны 38 787 565 дана жай 
акциялар. Артықшылықты акциялары жоқ. 2018 
жылы бағалы қағаздар орналастырылған жоқ. 

Сондай-ақ Компанияның капитал құрылымында 
қарыз қаражаттары да бар, 2019 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша қарыздардың 
жалпы берешегі 231,9 млн. теңге құрады. Бұл 
қарыздар өткен есепті жылда Ислам даму банкі 
мен ««Al Hilal» ислам банкі» АҚ-дан тартылған 
болатын. Есепті 2018 жылы қарыз қаражаты 
алынған жоқ.

Акцияның	баланстық	құны,	теңге

Капиталдың	жеткіліктілігі

Капиталдың	өтімділігі

Капитал	және	бағалы	қағаздар

Капиталдың	жеткіліктілігі,	өтімділігі	көрсеткіштері

2017 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2018 ж.

39,3

89,9

0,4

24,8

42,5

0,5

37,9

94,3

0,4

29,3

49,9

0,5

2016 ж.

2016 ж.

30,6

76,5

0,4

17

41,1

0,4

Бағыттар

Бағыттар

Меншікті капитал, млрд теңге

Активтер, млрд тенге

Меншікті қаражаттың жеткіліктілігі коэффициенті (0,12 кем емес)

Жоғары өтімді активтер, млрд теңге

Сұрап алатын міндеттемелер, млрд теңге

Ағымдағы өтімділік коэффициенті (не 0,3 кем емес)
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Қаржылық	міндеттемелер.	
Өзінің қаржылық қызметін жүзеге асыру 
барысында Компания қолданыстағы кредиттік 
келісімдер  мен қарыз шарттары бойынша 
ай сайынғы негізде келісімнің талаптарына 
сәйкестігіне тиісті талдау жүргізеді.

Компаниядағы қаржылық міндеттемелерді 
уақтылы орындау үшін ішкі құжаттарға сәйкес 
тиісті кестелер бекітілді. Осы міндеттемелер 
бойынша сомалар уақтылы өтеледі. Негізгі 
қарыздың өтелуіне мерзімдік негізде мониторинг 
жүргізіледі, бұл рәсім қарыздар бойынша 
есептелген сыйақыға да қолданылады

Қаржы	активтері	мен	міндеттемелері	
бойынша	пайыздық	мөлшерлемелер.	
Компания инвестициялық портфельді нығайту 
және әртараптандыру бойынша шараларды 
жүзеге асырады. Инвестициялаудың негізгі 
мақсаты – уақытша бос ақшалардың сақталуын 
қамтамасыз ету, қаржылық активтердің тиімді 
құрылымын сақтау және оларды әртараптандыру 
арқылы салымдардың сенімділігі жағдайында 
кіріс алу. 2018 жылы инвестициялық портфельдің 
теңгедегі орташа айлық көлемі жылдық 8,59%-
ды өтеуге дейін орташа сараланған кірістілігімен 
19,9 млрд. теңгені құрады. Инвестициялық 
портфельдің доллардағы орташа айлық мөлшері 
жылдық 3,25%-ды өтеуге дейін орташа сараланған 
кірістілігімен 3,13 млн. АҚШ долларын құрады.

Қаржылық	міндеттемелер

2013 жылғы 29 қарашада «Қазпошта» АҚ ұлттық валюта 
– теңгенің 20 жылдығына арналған төрт маркалы пошта 
блогын айналымға енгізді.

Жоғарғы қатардағы маркаларда: номиналы 100 000 теңге 
болатын алтын монетаның бет жағы мен сырт жағы 
бейнеленген. Төменгі жағында номиналы 500 теңгелік 
күміс монетаның бет жағы мен сырт жағы бейнеленген.

Офсетті басылым, 4 түсті, бес бұрышты жұлдызды қоса 
алғанда, жиектемелік перфорациясы бар. Шығарылым 
нысаны – төрт маркадан тұратын пошта блогы. Блок 
өлшемі – 84 x 90 мм. Маркалардың өлшемі – 28 х 30 
мм. Маркалардың номиналы – 60 теңге. Маркалардың 
таралымы – 132 000 дана. Дизайнын С.Маршев, 
П.Сидоренко жасаған. Пошта блогы «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы» 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнында басылған.

«Қазақстан монеталары» сериясының «Ұлттық валютаға - 20 жыл» 
тақырыбындағы төрт маркадан тұратын пошта блогы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	//	ТАРИФНОЕ	ПЛАНИРОВАНИЕ
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2018 жылы күрделі қаржы салымдарының жалпы 
көлемі 6,9 млрд теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 
2017 жылмен салыстырғанда 34%-ға артық, бұл 
пошталық, қаржылық және агенттік қызметтерді 
сапалы көрсету және Қазақстан Республикасы 
пошта байланысының тұрақты жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін инфрақұрыламдарды 
жаңарту бойынша іс-шаралар кешенін іске 
асырумен, атап айтқанда сату нүктелерін жаңарту 

жойынша жүргізілген жұмыстардың аяқталуымен 
байланысты. 

2018 жылы инвестициялық бағдарламаны 
қаржыландыру меншікті қаражат және 
республикалық бюджеттен қаражат тартпай, 
өткен жылдардағы жарғылық капиталды толтыру 
арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ қаражаты есебінен 
жүзеге асырылды.

2016-2018 жылдарға бағыттар бойынша инвестициялар көлемі (ҚҚС қоса алғанда млн. теңге)

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексіне сәйкес 2017 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ауылдық жерлерде көрсетілетін пошта 
байланысының әмбабап қызметтерін қоспағанда, 
реттелетін нарық субъектілері өндіретін және 
өткізетін тауарлар, жұмыстар және қызметтерге 
бағалар мен тарифті мемлекеттік реттеу 
жойылды. 

«Байланыс туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 34-бабы 1-тармағына сәйкес, 
ауылдық елдімекендерде көрсетілетін 
пошта байланысының әмбабап қызметтері 
субсидияланатын қызметтерге жатады.

Субсидияланатын қызметтердің бағаларын 
уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының 
Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 
реттейді және бақылайды. 

Жыл бойы ауылдық жерлерде пошта 
байланысының әмбебап қызметтерін көрсетуден 
келтірілген шығынды жабу бойынша мемлекеттік 
бюджеттен субсидия алу жұмыстары жүргізілді. 
Нәтижесінде Қазақстан Республикасының 
Ақпарат және коммуникациялар министрлігімен 
ауылдық жерлерде пошта байланысы секторына 
бекітілген пошта байланысының әмбебап 
көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау 
туралы шарт жасалды және республикалық 
бюджеттен ақшалай қаражат бөлінді.

6.4.4. 
Инвестициялық қызмет 

6.4.5. 
Тарифтік жоспарлау

2017 ж.

10 442

%

-34.0 %

2018 ж.

6 896

5 798

3 677

617

348

-22%

-72%

45%

25%

4 531

1 034

895

437

2016 ж.

8 328

+/-

-3 545

4 012

2 866

920

530

-1 267

-2 644

277

88

Бағыттар

Жиыны:

Пошта байланысы объектілерін жаңарту 

Пошта логистикасы инфрақұрылымдарын жаңарту 

Ішкі процестер және АТ-инфрақұрылым 

Өзіне-өзі қызмет көрсету арналарын дамыту 
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Тарифтік жоспарлау жөніндегі атқарылған 
жұмыстар шеңберінде Тариф комитеті 
қызметтерді ұсынудың технологиялық 
процесіне жұмсалған шығындардың жекелеген 
түрлерінің жыл сайынғы өсуіне байланысты 
2018 жылғы 1 ақпаннан бастап келесі негізгі 
пошта байланысы қызметтеріне тарифтерді 
қайта қарады және бекітті:

• жеделдетілген және курьерлік пошта 
байланысы пакеттері мен сәлемдемелерін 
жіберу қызметтеріне тарифтер (EMS-
жөнелтілім);

• Қазақстан Республикасы шегінде және 
шегінен тысқары тіркелетін жазбаша хат-
хабарды, сәлемдемелерді жіберуге тарифтер; 

• арнайы байланыс қызметтеріне 2018-2020 
жылдарға арналған тарифтер; 

• қаржылық қызметтердің жекелеген түрлеріне 
тарифтер. 

2018 жылы пошта жөнелтілімдерін жіберуге 
тарифтердің артуына екі негізгі фактор әсер 
етті:

• 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан 
Республикасының «Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Кодексі күшіне енді. Соған сәйкес Қазақстан 
Республикасында және оның шегінен тысқары 
пошта жөнелтілімдерін жөнелту қызметтеріне 
қосылған құн салығы (ҚҚС 12%) салынады. 
Бұған дейін пошта байланысы қызметтерін 
ұсыну кезінде төлем фактісін растайтын пошта 
төлемдерінің мемлекеттік белгілерін сату 
бойынша айналым қосылған құн салығынан 
босатылды. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 
бұл норма алынып тасталды.

• Қазақстан – Дүниежүзілік пошта одағының 
(ДПО) мүшесі және осыған сәйкес пошта 
алмасуды жүзеге асыру және халықаралық 
пошта жөнелтілімдерін тасымалдау 
міндеттемелеріне ие. Еліміздің қабылдаған 
міндеттемелерін орындауға уәкілеттілік 
«Қазпошта» АҚ-ға жүктелген. Ол Қазақстан 
Республикасының атынан тағайындалған 
оператор өкілеттілігі шегінде ДПО актілеріне 
сәйкес ДПО-ға мүше елдердің шетелдік 
тағайындалған операторларымен пошта 
байланысы алмасуын және халықаралық 
пошта транзитін жүзеге асырады.

Шетелдік тағайындалған операторлардың 
сәлемдемелерді жөнелтуі үшін есеп айырысулар 
қарыз алудың айрықша құқығымен (СDR) 
жасалады. ДПО актілеріне сәйкес есеп 
айырысулар қарыз алудың айрықша құқығы 
бойынша жүргізіледі, бұл Халықаралық валюта 
қоры валютасының есептік бірліктерінің 
бірі болып табылатын. Осыған байланысты, 
Қазақстандағы валюта бағамдарының өзгеруі 
халықаралық пошта алмасу және халықаралық 
пошта жөнелтімдерін тасымалдау қызметтерінің 
құнына тікелей әсер етті.

ТАРИФНОЕ	ПЛАНИРОВАНИЕ
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«Байланыс» туралы Заңның 34-бабы 1-тармағына 
сәйкес, 2017 жылдан бастап ауылдық елді 
мекендерде пошта байланысының әмбебап 
қызметтерін көрсетуден келтірілген «Қазпошта» 
АҚ шығындарын жабуға республикалық 
бюджеттен субсидия бөлінетін болады.

«Пошта туралы» Заңның 10-бабы 2-тармағына 
сәйкес, пошта байланысының әмбебап 
көрсетілетін қызметтері мынадай қызмет 
түрлерін қамтиды:

• тіркелмейтін хатты жіберу бойынша 
көрсетілетін қызмет;

• тіркелмейтін пошта карточкасын жіберу 
бойынша көрсетілетін қызмет;

• тіркелмейтін бандерольді жіберу бойынша 
көрсетілетін қызмет;

• жаздырып алынатын мерзiмдi баспасөз 
басылымдарын тарату бойынша көрсетілетін 
қызмет. 

Компания 2018 жылы 2,5 млрд. теңге мөлшерінде мемлекеттік субсидия алды. Бұл субсидиялар қызметтердің 
сапасын арттыруға және ауылдық жерлерде инфрақұрылымды қолдауға жұмсалды.

ПОДДЕРЖКА	СО	СТОРОНЫ	ГОСУДАРСТВА	//	ОРГАНИЗАЦИЯ	ЗАКУПОК

6.4.6. 
Мемлекет тарапынан қолдау

2018 ж.

574 926

20 649

78 903 751

2017 ж.

749 124

12 799

94 788 646

Әмбебап пошта байланысы қызметтерінің атауы

ҚР бойынша тіркелмейтін хаттарды жіберу қызметтері 

ҚР бойынша тіркелмейтін бандерольдерді жіберу қызметтері 

Жаздырып алынатын мерзімді баспа басылымдарын тарату қызметтері 

«Қазақстан маржандары» сериясының «Наурызым қорығы» 
тақырыбындағы үш маркадан тұратын пошта блогы

2014 жылғы 12 қаңтарда «Қазпошта» АҚ Қазақстанның маржаны 
– Наурызым мемлекеттік табиғи қорығына арналған үш маркалы 
пошта блогын айналымға енгізді. Маркаларда Қазақстан 
Республикасының Қызыл кітабына енген сирек кездесетін, құрып 
кету қаупі төнген жануарлар түрлері бейнеленген.

Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы – Қазақстандағы ең көне 
қорықтардың бірі, 1931 жылы құрылған. Пошта маркаларында 
қарлы-ақ су лалагүлі (Nymphaea candida J. Presl), ақ құйрықты 
бүркіт (Haliaeetus albicilla) және жылан (Alces alces (Linnaeus, 1758) 
бейнеленген.

Офсетті басылым, 4 түсті, жиектемелік перфорациясы бар. 
Шығарылым нысаны – үш маркадан тұратын пошта блогы. 
Блок өлшемі – 148 x 104 мм. Маркалардың өлшемдері – 37 х 52 мм. 
Маркалардың номиналы 200 теңгеден. Маркалардың таралымы – 
30 000 дана. Суретшісі П.Сидоренко. Дизайнын С.Маршев жасаған. 
Пошта маркалары «А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск ірілендірілген 
баспаханасы» республикалық унитарлық кәсіпорнында басылған 
(Беларусь Республикасы).
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6.4.7. 
Сатып алуды ұйымдастыру
Компания қызметінің маңызды құраушыларының 
бірі – корпоративтік сатып алулар. Тауарларды, 
жұмыстарды және қызметттерді сатып алу кезінде 
жеткізушінің құрылымы, көлемі, бағалары және 
т.б. туралы ақпараттарды басшылыққа алуы 
қажет. Сондықтан сатып алу қызметі маркетингтік 
және экономикалық талдау нәтижелеріне 
негізделуі тиіс. 

Сатып алу қызметін дұрыс ұйымдастыру – бәсекелі 
артықшылықтардың бірі. Тиімді жеткізушілер 
өндірістің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 
Біз заңнамаға сәйкес тауарларды, жұмыстарды 
және қызметтерді жосықсыз жеткізушілердің 
тізіліміне енгізілген жеткізушілермен 
ынтымақтастық жасамаймыз, бұл сатып алуды 
ұйымдастырудағы қатынастарда сенімділікті 
қамтамасыз етуге оң әсерін тигізеді.

Тауарларды сатып алуды жүргізу кезінде отандық 
тауар өндірушілерге басымдылық беріледі.
Есептік кезеңде «Самұрық-Қазына» АҚ холдингіне 
кіретін ұйымдармен жасалған шарттардың 
сомасы 3 млрд теңгеден асты.

Жасалған шарттарға сәйкес, 2018 жылғы жергілікті 
қамту құрылымы төмендегідей: қызметтер – 93 
%; тауарлар – 28 %; жұмыстар – 93 %; жұмыстар 
мен қызметтер 91%. Қазақстандық қамту 
көрсеткіштері: 2017 жылғы факті – 65 %; 2018 
жылғы факті – 64 %.

Есептік кезеңде қауымдастықтың бостандығын 
пайдалануда мен ұжымдық келіссөздер жүргізуде 
жеткізушілерге қатысты тіркелген тәуекелдер мен 
құқық бұзушылықтар болған жоқ.

Жабдықтау шығындарын азайту және әрбір 
санатқа жеке тәсіл әзірлеу арқылы сатып 
алынатын тауарлардың, жұмыстардың және 
қызметтердің сапасын арттыру мақсатында 
«Сатып алуларды санаттық басқару» жобасы 
енгізіледі. Есептік кезеңде сервистік жабдық, күзет 
қызметтері, технологиялық жабдықтар және т.б. 
бойынша сатып алудың санаттық стратегиясы 
бекітілді және іске асырылды. 

2014 жылғы 12 қаңтарда «Қазпошта» АҚ «Ғарыш» сериясымен 
Қазақстанның ғарыштық байланысының 10 жылдығына 
арналған бір маркалы пошта блогын айналымға енгізді. Пошта 
блогы композициясының ортасында ғарыштан қарағандағы 
Жер бейнеленген. Пошта маркасында KAZSAT серігі, ғарыш 
аппараттарын басқаруға арналған соңғы технологиялық 
жабдықтармен жабдықталған, ғарыш аппараттары мен 
байланыс мониторингі жүйелерін басқарудың қазақстандық 
жер үсті кешені, «Протон-М» зымыран тасығышы және оларды 
құрастыру процесі бейнеленген.

Офсетті басылым, 4 түсті, жиектемелік перфорациясы бар. 
Шығарылым нысаны – бір маркалы пошта блогы. Блок өлшемі – 
104 х 74 мм. Марканың өлшемі – 52 x 37 мм. Марканың номиналы 
– 300 теңге. Маркалардың таралымы – 10000 дана. Суретшісі 
П.Сидоренко. Дизайнын К.Ибрайшин жасаған. Пошта блогы 
«А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск ірілендірілген баспаханасы» 
республикалық унитарлық кәсіпорнында басылған (Беларусь 
Республикасы).

«Ғарыш» сериясының «Қазақстандағы ғарыштық байланыстың 
10 жылдығы» тақырыбындағы бір маркалы пошта блогы
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Қазір еліміздің дамуындағы бизнестің рөліне 
қойылатын жоғары талаптар жағдайында біз 
әлеуметтік жауапкершілік мәселелерін басты 
жобаларымыздың негізі етуге тырысамыз, 
сондай-ақ өзіміздің ұзақ мерзімді даму 
стратегиямызды іске асыруға баса назар 
аударамыз. Әлеуметтік тұрақтылық біздің 
жұмысымыздағы негізгі міндеттердің бірі.

 Әлеуметтік тұрақтылыққа жету мүдделі 
тұлғалардың құқықтарын сақтау және қызметтер 
сапасын жетілдіру сияқты негізгі құраушыларға 
байланысты. Біз еліміздің орнықты дамуына үлес 
қосуға жауаптымыз, әлеуметтік-жауапты тәртіп 
бойынша ерікті міндеттеме аламыз. 

Біз БҰҰ жаһандық шартының, корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын 
ұстанамыз. 

Экология, энергия үнемдеу, жасыл технологияны 
дамыту және экологиялық стандарттарды енгізу, 
жергілікті қоғамдастықты қолдау мәселелері 
бойынша қызметті жүзеге асырамыз. Персоналды 
дамыту, қауіпсіздік және сақтандыру мәселелері 
бойынша шараларды жүзеге асырамыз. 

Жыл сайын компанияға әлеуметтік тұрақтылық 
индексі беріледі, ол әлеуметтік жағдайдың, 
көңіл-күйдің түрлі санаттарын, әлеуметтік-
демографиялық және кәсіби-лауазымдық 
құрылымды сипаттайтын көрсеткіштерді білдіреді. 
Әлеуметтік тұрақтылық индексі (бұдан әрі 
Индекс)  – әлеуметтік стратегиялық көрсеткіш. 
Индексті белгілеу бойынша зерттеу нәтижелері 
Қордың өндірістік компанияларының әлеуметтік 
көрсеткіштерін жыл сайын салыстыруға мүмкіндік 
береді. Зерттеу қорытындысында алынған 
көрсеткіштерге сәйкес Қор тобы компаниясының 
әлеуметтік тұрақтылық картасы жасалады. 

Әлеуметтік өзара іс-қимыл және 
коммуникациялар орталығы жүргізген зерттеулер 
нәтижесіне сәйкес, Қоғамның Индексі 2018 жылы 
65% болды. 

Динамикадағы әлеуметтік тұрақтылық индексі 
мәндердің белгілі бір ауытқуын көрсетеді, осы 
зерттеу шеңберінде ± 5% шегінде өзгерістерге 
жол беріледі. Сонымен қатар өндірістік 
персоналды тартудың тұрақты ұзақ мерзімді 
динамикасының өсімі байқалады.

Қоғам 2018 жылы қызметкерлердің  Қоғам 
жұмысы туралы толықтай хабардар болуын және 
ынтасының артуын мақсат етті. Атап айтқанда  
2018 жылы Басқарма төрағасы әртүрлі мәселелер 
бойынша қызметкерлермен көптеген кездесулер 
өткізді: стратегия, қызмет, электрондық 
коммерция, ынталандыру, әлеуметтік және 
еңбек мәселелері. Бұл кездесу еліміздің көптеген 
қалаларында: Астана, Алматы, Көкшетау, 
Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Тараз, Шымкент, 
Қостанай, Өскемен, Павлодар, Петропавл, 
Талдықорған қалаларында өтті. Корпоративтік 
орталықта және филиалдарда орнықты даму, 
корпоративтік еріктілік, салауатты өмір салтын 
насихаттау, жастардың қоғамдастығын дамыту 
және т.б. мәселелер бойынша 100-ден астам іс-
шара өткізілді.

Осылайша, көрсеткіштің ауытқуы 
қызметкерлердің қатысуының ұлғаюымен, 
персонал тартумен және проблемалық 
мәселелерді тікелей Қоғам Басқармасы алдында 
талқылаумен байланысты. Осылайша, әлеуметтік 
тұрақтылық индексі болашақта оны жақсарту 
үшін тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Әдіснамада қабылданған шкала бойынша, 
алынған нәтиже компанияны «орташадан 
жоғары» әлеуметтік тұрақтылық деңгейі бар топқа 
жатқызады. Мұндай компаниялар әлеуметтік 
даму мәселелеріне көбірек назар аударады 
деп саналады. Әлеуметтік фон мен өндірістік 
персоналдың көңіл-күйі олардың оң көзқарасын 
және туындайтын проблемаларды шешудегі 
сындарлы көзқарасты көрсетеді.

Қызметкерлерді өндірістік секторға тарту – 53%, 
әкімшілік-басқарушылық персоналды тарту – 65%. 
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, есептік кезеңде 
персонал тарту индексі деңгейінің төмендеуі 
байқалды. Бұл ретте 2013 жылдан бері өндіріс 
персоналды тарту динамикасы 15% -дан 53% -ға 
дейін өсті.

Ұжым мен қызметкерлердің адалдығына қатысты 
мәселелер позитивті жағдайда екенін атап өткен 
жөн.
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6.5. Әлеуметтік жауапкершілік
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Индексті	арттыру	мақсатында	тұрақты	
негізде	төмендегідей	жұмыстар	жүргізіледі:

1. жұмыс кестесі, жалақы, сыйлықақы беру 
және мотивациялық бағдарламалар 
мәселелері бойынша коммуникацияны 
және қызметкерлермен кері байланысты 
төмендегілер арқылы нығайту:
• Апта сайын e-mail-ға хат жіберу, 

сұрақтарға телеграмм-жауаптар және 
түсіндірулер;

• Басқарма төрағасының басшылықпен 
бетпе-бет кездесулері, өндірістік 
объектілерді ұдайы аралау;

2. филиал қызметкерлерінің лауазымдық 
жалақысына қосымша пайда табуына 
мүмкіндік беретін ынталандыру 
бағдарламалары әзірленді;

3. филиал қызметкерлерінің еңбек демалысына 
қоса материалдық көмек төлеу шарттары 
жақсартылды және жұмыс өтіліне қарай еңбек 
демалысы күндері артты;

4. қашықтықтан оқыту жүйесі, ішкі тренерлердің 
күшімен ішкі корпоративтік тренингтер өткізу 
арқылы қызметкерлердің, атап айтқанда 
өндірістік лауазым қызметкерлерінің 
біліктілігін ұдайы арттыру;

5. 2018 жылғы 1 тамыздан бастап «Қазпошта» 
АҚ облыстық филиалдары мен поштамттары 
грейдтерді есепке алып жалақы төлеуге 
көшті. Жалақы төлеудің бұл жүйесіне көшу 
нәтижелері бойынша филиалдардың бэк-офис 
мамандарының лауазымдық жалақысы артты. 

Компания қызметкерлерінің 90%-дан астамы 
кәсіподақтың құрамында. Компанияда 
Қазақстанның байланыс қызметкерлерінің 
кәсіподағы» РҚБ-мен және «Ақпараттандыру 
және байланыс қызметкерлері кәсіподағы 
қауымдастығы»  ЗТБ-мен жасалған Ұжымдық шарт 
қолданыста. Бұл шарттар қызметкерлерге жалақы 
төлеу, әлеуметтік көмек көрсету, еңбекті қорғау 
және т.б. қатысты қосымша әлеуметтік кепілдіктер 
ұсынады. 

Ұжымдық шарт Қоғам қызметкерлерінің ақшалай 
өтемақы түрлерін, әлеуметтік жеңілдіктерін 
қарастырады. Төлемдердің индексациясын 
қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік 
төлемдердің мөлшерлері айлық есептік 
көрсеткішке байланысты белгіленген. 

Ұжымдық шарттың шеңберінде кәсіподақтың 
қатысуымен құрылған комиссияның қарауы 
бойынша түрлі әлеуметтік мотивтерге бір жолғы 
төлемдер беру қарастырылған, бұл қаражат ай 
сайын бөлінеді. 

Компания өзінің қызметкерлеріне түрлі 
жеңілдіктер қарастырған. Төлемнің бұл түрі 
ҚР заңнамасына және Компанияның ішкі 
құжаттарына сәйкес реттеледі.

Ұжымдық шартқа сәйкес, Компания қызметіндегі 
маңызды өзгерістерге қатысты хабарландырудың 
ең аз кезеңі 1 ай.

6.5.1. 
Ұжымдық-шарттық қарым-қатынастар
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2018	жылғы	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	қызметкерлерге	берілген	жеңілдіктер:

Саны

18 317

1080

479

395

Сомасы, теңге

 42 926 

 1 503 824 

 30 316 

 62 616 

 71 020 

 147 175 

Атауы

Жұмыс берушінің қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру

Емделуге материалдық көмек

Ауырған жағдайдағы ерікті медициналық сақтандыру

Пошташыларға ақшалай жолақы өтемақысы

Мерейтой күнінде адал еңбегі үшін ақшалай сыйлық 

Арнайы киім мен аяқ киімге өтемақы

Зейнет жасына жетуіне байланысты жұмыстан босатылған қызметкерлер саны

Жұмыс істейтін зейнеткерлер саны
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Компания	өмірдің	ауыр	жағдайларына	тап	болған	қызметкерлерге	
айрықша	көңіл	бөледі.

Компанияның	түрлі	өндірістік	учаскелерінде		
319	көп	балалы	ана	еңбек	етеді.	

Бала	күтімі	бойынша	демалыс

Еңбек жағдайын жақсарту және қызметкерлерге 
арналған әлеуметтік жеңілдіктерді көбейту 
мақсатында 2018 жылы 2021 жылға дейінгі 
Ұжымдық шартқа екі қосымша келісімге қол 
қойылды: пошташылардың жол жүру құнын өтеу 
мөлшерін 20 пайызға дейін арттыру туралы № 
2 қосымша келісім  және  қызметкердің еңбек 
өтіліне қарай  жыл сайынғы ақысы төленетін 
еңбек демалысына берілетін материалдық көмек 
мөлшерін арттыру туралы № 3 қосымша келісім.

Қосымша келісімдерге сәйкес (2018 жылғы 
27 желтоқсандағы № 3) филиалдардың 
қызметкерлеріне жыл сайынғы еңбек демалысын 
беру кезінде, егер олар 1 жылдан астам жұмыс 
істесе, жылына бір рет бір айлық жалақы 
мөлшерінде,  Қазпоштадағы жалпы жұмыс 
тәжірибесі (Қазақстан Республикасының пошта 
байланысының мемлекеттік ұйымдарында және 
Қазақ КСР-да) 10 жылдан асса – 1,2 айлық жалақы, 
15 жылдан асса – 1,5 жалақы, 20 жылдан асса – 2 
жалақы мөлшерінде материалдық көмек төленеді. 

Саны

ӘйелдерЕрлер

77

92

39

206

721

665

703

18

46

117

 1123 

 1123 

 666 

-

-

-

Атауы

Атауы

I және II топ мүгедектері

III топ мүгедектері 

Ауған соғысының ардагерлері

Мүгедек балалары бар немесе асыраушы отбасылар

Толық емес отбасы

Тұрмыс жағдайы төмен қызметкерлер

Жалғыз басты аналар

Жалғыз басты әкелер

Бала асырап алған қызметкерлер 

Диспансерлік есептегі қызметкерлер (онкологиялық және туберкулез аурулары)

Бала күтіміне байланысты демалыс алуға құқығы бар қызметкерлердің жалпы саны

Бала күтіміне байланысты демалыс алған қызметкерлердің жалпы саны

12 айдан соң жұмысқа оралған және қайтып келіп жұмысын жалғастырған жұмысшылардың жалпы саны

Жиыны: 2708
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2014 жылғы 15 қаңтарда «Қазпошта» АҚ қазақтардың 
дәстүрлі тұрғын үйі – киіз үйге арналған номиналы 
200 теңгелік үш пошта маркасынан тұратын пошта 
блогын айналымға шығарды.

Блокта киіз үйдің ішкі жабдықтары бейнеленген: сол 
жақтағы маркада – қонақтарға арналған орын – 
«төр»; марканың ортасында – «ошақ»; марканың оң 
жағында демалу орны – «сол жақ» бейнеленген.

Пошта блогының сызбасы Қазақстан Республикасының 
Орталық мемлекеттік мұражайы ұсынған 
фотосуреттерге негізделген.

Офсетті басылым, төрт түсті, бес бұрышты 
жұлдызды қоса алғанда, жиектемелік перфорациясы 
бар. Шығарылым нысаны – үш маркадан тұратын 
пошта блогы. Блок өлшемі – 132 x 110 мм. Өлшемдері 
– 33 х 55 мм. Маркалардың номиналы 200 теңгеден. 
Маркалардың таралымы – 90 000 дана. Суретшісі 
П.Сидоренко, дизайнын С.Маршев жасаған. Пошта 
блогы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Банкнот фабрикасы» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнында басылған.

«Қолданбалы өнер» сериясының «Киіз үй жабдықтары» тақырыбындағы 
үш маркадан тұратын пошта блогы
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Сенім	2018
Қазпошта «Сенім-2018» HR-жобалары 
конкурсында «Таланттарды басқарудың үздік 
жобасы» аталымы бойынша  бірінші орын 
алды. «Сенім» үздік HR-жобалар конкурсы 
адами ресурстарды басқару саласында алдыңғы 
қатарлы инновациялық тәжірибені насихаттауға 
бағытталған. Конкурстың миссиясы – адам 
ресурсының маңыздылығын түсінетін және өз 
қызметкерлеріне ең жақсы еңбек жағдайларын 
жасайтын компанияның еңбегін қоғамдық тану. 

Бұл премияны жыл сайын кандидаттар тартуға, 
қызметкерлерді жігерлендіруге, дамытуға және 
ұстап қалуға арналған үздік жобаларды жасайтын 
компаниялар иеленеді. 

Қазпоштаның «Life-Long Learning – Kazpost 
өзін-өзі оқытатын ұйым» жобасы «Таланттарды 
басқарудың үздік жобасы» аталымы бойынша 
бірінші орынға ие болды. Марапат алғандардың 
қатарында «Қазақтелеком» АҚ, «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі», BI Group, «Arena S» ЖШС 
және т.б. бар. 

«Life-Long Learning – Kazpost өзін-өзі оқытатын 
ұйым» жобасы шеңберінде оқыту функциясы 
бизнестің жоғары стратегиялық саласы ретінде 
қарастырылады. Ол мансаптан қол үзіп, 
тұрақты түрде оқуға мүмкіндік бере отырып, 
әрі интеграция мен бірлескен жұмыс үшін көп 
функционалды команданы біріктіре отырып, 
инновация мен көшбасшылықты дамытуға 
бағытталған.

	«Самұрық-Қазына»	АҚ	
конкурстары
«Самұрық–Қазына» АҚ жанындағы жастар 
сараптама-консультациялық кеңесі 
шеңберінде әлеуметтік өзара іс-қимыл және 
коммуникациялар орталығы «Primegames» 
зияткерлік ойындарын өткізді. Онда Қазпошта 
командасы «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар 
тобы арасында үшінші орын алды. 

HR-процестерді	автоматтандыру
SAP HCM жобасын іске асыру ұйымдық 
менеджментті басқару; кадрлық әкімшілендіру; 
жұмыс уақытын есептеу; жалақыны есептеу 
сияқты HR-процестерді автоматтандыруды 
білдіреді. Бұларды енгізудің кешенді тәсілі негізгі 
процестерді бірыңғайлауға және персоналды 
басқару және жалақы есептеу операцияларын 
оңтайландыруға толығымен мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ жалақы есептеуде қате деректерді 
енгізу қаупін азайтады. 

Автоматтандыру мақсаты – құжаттаманы қағазсыз 
электрондық нысанда жүргізу, HR-сервистерін 
қызметкерлер үшін неғұрлым оперативті 
және қолжетімді ету, сондай-ақ ашықтық пен 
есеп беруді қамтамасыз ету, HR тәуекелдерін 
мониторингілеу және айқындау. 

Еңбекке	ақы	төлеу	және	
сабақтастық	
Басқарманың шешімімен облыстық 
филиалдардың, поштамттардың типтік ұйымдық 
құрылымдары бекітілді, сондай-ақ филиалдар 
қызметкерлерінің лауазымдарын стандарттау, 
бірыңғайлау, бағалау жұмыстары жүргізілді.

РАЗВИТИЕ	ПЕРСОНАЛА

6.5.2. 
Персоналды дамыту
HR оқиғалар
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Грейдтер жүйесі негізінде еңбекақы төлеу 
деңгейін талдау нәтижелері бойынша қызмет 
нәтижесіне зор үлес қосатын, атап айтқанда 
қызметтерді ілгерілету мен дамытуға жауап 
беретін лауазымдардағы филиал қызметкерлері 
жалақысының бәсекеге қабілеттілік деңгейі 
жалпы күтулерге сәйкес келмейтіні анықталды. 

Осыған байланысты еңбекақы төлеу бойынша 
ішкі құжаттар қайта қаралды. Лауазымдық 
жалақылар схемасы жалпы салалық нарық 
төлемінің 100% деп қабылданатын деңгейі және 
«Самұрық-Қазына» АҚ берген өңірлер бойынша 
сыйақылар туралы ақпарат негізінде әзірленді. 

Сабақтастықты жоспарлау әлеуетті 
қызметкерлерді даярлаудан тұрады, олар қажет 
болған жағдайда басшылық қызметкеорналаса 
алады. Сабақтастықты жоспарлаудың нәтижелі 
бағдарламасы тиімді басқаруды қамтамасыз етеді.  

Осы мақсаттарда Компания орнын басушылар 
пулы жасақталатын басшылық лауазымдардың 
тізімін бекітті, басшылық лауазымдары орнын 
басушылар пулы – 46 адам.  2018 жылғы 
тағайындаулардың 14-і орнын басушылардың 
қатарынан сайланды. Мұрагерлерді дамытудың 
жеке жоспарлары мақұлданды.

Тізімдік	саны.	
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компания қызметкерлерінің тізімдік саны 22 
969 адамды құрады,  соның ішінде әкімшілік 
қызметкерлері – 725 адам, көмекші және 
өндірістік персонал – 22 244 адам. Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан 
облыстық филиалдарында, «Оңтүстік» 
АЛО филиалында, Астана және Алматы 
поштамттарында, Республикалық арнайы 
байланыс қызметінде қызметкерлер саны 
неғұрлым көп. 2018 жылы 1 535 адам жұмысқа 
қабылданды, оның 461-і (30,0%) ерлер, ал 1074-і 
(70,0%) әйелдер.

Еңбекақы	төлеу	қоры.
2018 жылы еңбекақы төлеу қоры 24 471,8 
млн. теңгені құрады, соның ішінде әкімшілік 
персонал бойынша – 3 379,9 млн. теңге және 
өндірістік персонал бойынша 21 091,9 млн. теңге. 
Құрылымы бойынша еңбекақы төлеу қорының 
негізгі бөлігін лауазымдық жалақылар - 65,9%, 
қосымша және үстемеақылар 9,0% құрайды.   

Жалақы.	
Компания қызметкерлерінің орташа айлық 
жалақысы Қазақстан Республикасы бойынша 
орташа жалақыға қарағанда орта есеппен 
35% аз. Компания басшылығының іс-әрекеті 
қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсартуға, 
атап айтқанда жалақыны көбейтуге бағытталған. 

Бұл ретте жалақыны бірден көтеру Компанияның 
операциялық шығыстарын арттырады, ал бұл 
Компания көрсететін қызметтердің, әсіресе 
ауылдық жерлерге қолжетімділігіне кері 
әсер етеді. Осыған байланысты Компания 
қызметкерлерінің жалақысын арттыру кірістердің 
өсуіне қарай жоспарлы түрде жүргізіледі. 
Осылайша 2018 жылы қызметкерлердің орташа 
айлық жалақысы 106,7 мың теңгеден 120,8 мың 
теңгеге дейін, 13,2 % өсті.

Гендерлік	құрылымы.
Гендерлік құрамы бойынша персоналдың 23% 
ерлер, ал 77% әйелдер құрайды, оның ішінде 319 
көп балалы ана бар. 

Жас	санаты.	
Жас санаты бөлінісіндегі қызметкерлердің 
барынша жоғары шоғырлануы 25 бен 50 
жас аралығы немесе 64,8 %. 25 жасқа дейінгі 
қызметкерлер саны 14,5%-ды және 50 жастан 
асқандар 20,7%-ды құрайды. 

Білім	деңгейі.	
Жоғары білімі бар қызметкерлер жалпы санның 
31%-ын құрайды, 40 % – орташа арнаулы білімі 
барлар, 25,6% – орташа білімі барлар, 3,4 % – 
аяқталмаған жоғары білімі барлар. Компания 
жұмысқа қабылдау кезінде тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз етуді мақсат етеді, сондай-
ақ қызметкерлердің біліктілігін арттыруды 
қамтамасыз етеді.

Кадрлық көрсеткіштер
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2018 жылы Компания 47 сыртқы оқыту іс-
шарасын ұйымдастырды, оларға қатысқан 
қызметкерлердің саны – 1 069. 
Кадрлық резервтегі басқарушылық құрам 
мен қызметкерлерді дамыту бағдарламасын 
іске асыру: орнын басушылар пулына кіретін 
20 қызметкер «Өзгерістер жағдайындағы 
көшбасшылық» тақырыбы бойынша оқыды. 

Ішкі оқыту шеңберінде қашықтықтан оқыту 
жүйесі енгізілді. Есептік кезеңде  ПББ басшылары, 
байланыс операторлары, сұрыптаушылар мен 
пошташылар – фронт-офис қызметкерлерінің 
кәсіби біліктілігін арттыруға және Компанияның 
барлық қызметкерлерінің ақпараттық 
қауіпсіздікті, Іскерлік этика кодексін және т.б. 
білуіне  бағытталған Компанияның қызметтері 
мен бизнес-процестері бойынша 130 оқыту бейне 
ролигі әзірленді.

Қызметкерлердің 90 % ішкі оқытудан өтті, 
атап айтқанда пошташылар, операторлар, 
сұрыптаушылар, курьерлер, жүргізушілер, 
ПТБ, сату бөлімдері, филиалдар аппараты 
қызметкерлері. 2018 жылы операторларды, 
сұрыптаушыларды және пошташыларды 
оқытуға басымдық берілді – «Жоғары дәрежелі 
сервис» сервистік қызмет көрсетуді жақсарту 
шеңберінде ұзақ мерзімді бағдарлама басталды,   
«Пошташылар мектебі», «Операторлар мектебі»,  
«Сұрыптаушылар мектебі», «Курьерлер мектебі»,  
«Инкассаторлар/фельдъегерлер мектебі» 
бағдарламалары жаңартылды.

Сондай-ақ «ТОП-100 ішкі тренерлер» жобасы 
бойынша жұмыстар жүргізіледі. Бұл жоба өзін-
өзі оқытатын ұйым құруға және филиалдарда 
тар шеңберде мамандандырылған білімді жүйелі 
түрде беру және практикалық тәжірибе үшін  

Компанияны ішкі тренерлермен қамтамасыз 
етуге бағытталған. Филиалдарда және орталық 
аппаратта оқыту жүргізетін 120 қызметкерден 
құралған ішкі тренерлер пулы жасақталды. Ішкі 
тренерлер сондай-ақ «Тренерлердің тренингі» 
бағдарламасы (24 академиялық сағат) шеңберінде 
оқытудан өтті.

Орталық аппарат пен филиалдардың 
қызметкерлері Іскерлік этика кодексі, ұжымдық 
шарт, тәуекелдерді басқару, ақпараттық 
қауіпсіздік, алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саясаты, қаржы мониторингі, 
кейінгі бақылау сияқты білуге міндетті ішкі 
нормативтік құжаттар бойынша тесттен өтеді.
Компанияның орталық аппаратының және 
«Жалпы қызмет көрсету орталығы» (ЖҚКО) 
филиалының жаңадан қабылданған 146 
қызметкері үшін бейімдеу процесі шеңберінде 21 
«Welcome-тренинг» өтті.

Бірқатар мамандықтарды қайта бейіндеу 
жоспарланып отыр:

Оператор
«Әмбебап» Кросс-сатушы
Роботтармен және жабдықтармен, онлайн 
ресурстармен жұмыс (цифрлық офис)

Курьер	(жүргізуші,	пошташы)
Сәлемдемелерді жеткізу үшін

Сұрыптаушы
Автоматтандырылған жүйелерде, машиналармен 
және жабдықтармен жұмыс, қол еңбегін азайту 

Дайындық және білім беру
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РАЗВИТИЕ	ПЕРСОНАЛА	

Компания өз қызметкерлеріне бірыңғай тәсіл 
және тең мүмкіндіктер ұсыну қағидатын ұстанады. 
Бұл ереженің идеясы барлық қызметкерлер 
сақтауға тиіс Іскерлік этика кодексінен алынған. 

Еліміздің түкпір-түрпірінде кең таралған ауқымды 
желісі бар жұмыс беруші ретінде Компания 
бұл мәдени әртүрлілікті оның жетістік факторы 
ретінде қарастырады. Сондықтан компания басқа 
мәдениеттер мен тұрмыс салтына құрмет пен 
түсінуді дамытуға ықпал етеді және еліміздің түрлі 
өңірлерінің қызметкерлерін біріктірумен белсенді 
айналысамыз. 

Әлеуметтік бағыттағы түрлі бағдарламалар бұған 
мысал бола алады. Қызметкерлердің бабын табу 
оның жынысына байланысты емес, бізде ерлер 
мен әйелдердің жалақысында айырмашылық 
жоқ. Жаңа қызметкерлерді Компания олардың 
тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне қарай жұмысқа 
қабылдайды. 

Басқарушы қызметкерлердің құрамында 30-
50 жас арасындағы ер адам – 3, әйел адам 
– 1. Басқарма мүшесі болып табылмайтын, 
Компанияның басқарушы қызметкерлерінің 
(атқарушы директорлар) құрамында 30 
жасқа дейінгі ер адам – 1, әйел – 0; 30-50 жас 
аралығындағы ер адам – 6, әйел – 3; 50 жастан 
асқан әйелдер – 3.

Дене кемістігі бар және физикалық мүмкіндіктері 
шектеулі қызметкерлерге ерекше қарым-қатынас 
көрсетіледі. Бұл қызметкерлер өмірдің қиын 
жағдайына тап болған қызметкерлер ретінде 
қарастырылады.

Ұжымдық шартта мынадай қызметкерлер үшін 
жыл сайынғы еңбек демалысына қосымша 
күндер қарастырылған: 

• Ауыр жұмыстарда, зиянды және қауіпті еңбек 
жағдайларында жұмыс істейтіндерге;

• Бірінші және екінші топтағы мүгедектерге 15 
(он бес) күнтізбелік күн.

Сондай-ақ ҚР Еңбек кодексінде белгіленген 
еңбек демалысы күндерінің санынан асатын 
жыл сайынғы ақысы төленетін еңбек демалысы 
белгіленетін мамандықтар мен лауазымдар 
тізбесі бар.

Тең мүмкіндіктер
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2014 жылғы 12 қаңтарда «Қазпошта» АҚ Сочиде 
өткен ХХІІ қысқы Олимпиада ойындарына арналған 
«Спорт» сериясының төрт маркадан тұратын 
пошта блогын айналымға енгізді.

Пошта маркаларында төрт спорт түрі бейнеленген: 
шорт трек, мәнерлеп сырғанау (қола медаль – Денис 
Тен), скелетон және сноуборд.

Пошта блогының ортасында және шетінде 
Олимпиада ойындарының стильдендірілген мұзды 
фоны аясында қазақтың ою-өрнектері бейнеленген.

Офсеттік басылым, 4 түсті, жиектемелік 
перфорациясы бар. Шығарылым нысаны – төрт 
маркадан тұратын пошта блогы. Блок өлшемі – 120 x 
84 мм. Өлшемдері – 40 х 28 мм. Маркалардың номиналы 
200 теңгеден. Маркалардың таралымы – 40 000 дана. 
Суретшісі П.Сидоренко. Дизайнын С.Маршев жасаған. 
Пошта блогы «А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск 
ірілендірілген баспаханасы» республикалық унитарлық 
кәсіпорнында басылған (Беларусь Республикасы). 

«Спорт» сериясының «Сочидегі XXII қысқы Олимпиада 
ойындары» тақырыбындағы төрт маркадан тұратын 

пошта блогы
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Жұмысқа қабылдау кезінде кандидаттар үшін 
және жұмысқа алу, бағалау, ілгерілету, сыйақы 
беру және оқыту сияқты жұмыстың барлық 
аспектілерінде жынысына, нәсіліне, ұлтына, шығу 
тегіне, мүліктік және лауазымдық жағдайына, 
жасына, тұрғылықты жеріне, дінге көзқарасына, 
саяси нанымына, қауымдастықтарға мүше немесе 
мүше еместігіне қарамастан еңбек құқықтары мен 
бостандықтарын іске асыру кезінде қызметкерлер 
үшін тең құқықтар мен мүмкіндіктерді сақтау 
тұрақты түрде қамтамасыз етіледі.

Қолданыстағы заңнама шеңберінде еңбек 
қатынастары саласында қызметкерлердің 
құқықтары сақталады. Компания кемсітушіліктің 
кез келген түрін, мәжбүрлі еңбек пен бала 
еңбегін қолдануды болдырмауға атсалысады, 
өз қызметкерлерінің кәсіби және жеке дамуына 
жәрдемдеседі.  

Жұмысқа қабылдаған кезде кез келген негізде 
кемсітуге жол берілмейді. Қызметкерлерді іріктеу 
және ілгерілету Персоналды іздеу және іріктеу 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес кәсіби қабілет, білім 
мен дағды негізінде жүзеге асырылады.

Қызметкерлерді қабылдау Персоналды іздеу 
және іріктеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
ашық конкурстық рәсімдер негізінде жүзеге 
асырылады. Біліктілік талаптарын көрсете 
отырып, бос лауазымдарға конкурс өткізу туралы 
хабарландырулар корпоративтік сайтта тұрақты 
түрде орналастырылады. Барлық қызметкерлер 
еңбек шарттарын жасасу кезінде еңбек 
жағдайларымен, кепілдіктермен, жеңілдіктермен 
және өтемақы төлемдерімен, қызметкерлердің 
құқықтары мен міндеттерімен, жұмыс берушінің 
құқықтары мен міндеттерімен танысады.

Жекелеген тұлғалардың құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз ету үшін еңбек заңнамасына сәйкес 
36 сағаттан аспайтын мерзімге қысқартылған 
жұмыс аптасы белгіленді.

14-16 жас аралығындағы қызметкерлер үшін 
аптасына 24 сағаттан аспайтын қысқартылған 
жұмыс аптасы белгіленген: оқуды жұмыспен 
қатар алып жүрген білім беру ұйымдарының 14-16 
жастағы оқушыларына оқу жылы бойына күніне 
– 2,5 сағат; 16 жастан 18 жасқа дейін – күніне 3,5 
сағат.

6.5.3. 
Құқықтардың іске асырылуын 
қамтамасыз ету
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Сыбайлас жемқорлық – лауазымды адамдардың 
өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкiлеттiктерін 
және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi 
немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші 
тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) игiлiктер мен 
артықшылықтар алу немесе табу мақсатында 
заңсыз пайдалануы. Басқаша айтқанда, сыбайлас 
жемқорлық – өзіне пайда келтіру мақсатында 
қызмет жағдайын теріс пайдалану.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
– Компания қызметін ұйымдастырудағы 
ең маңызды мәселелердің бірі. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрестегі басты фактор – 
Компанияда сыбайлас жемқорлықтың көрінуін 
азайтуға бағытталған нақты қадамдарды 
қабылдау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың барлық маңызын айқын түсіне 
отырып, Компания сыбайлас жемқорлық 
жөніндегі жаңа Саясатын бекітті.

Компанияның директорлар кеңесі қабылданатын 
шараларды мұқият қадағалайды, жемқорлық пен 
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі есептерді 
қарайды. Қарау  нәтижесінде Компанияның 
Басқармасына нақты тапсырмалар береді. 
Сату рәсімдері, шарттық қарым-қатынастарды 
орындау, жұмысқа қабылдау, жұмыс орнын 
ауыстыру,  ресми құжаттарды қолдан жасау 
сияқты Компанияның қызмет салалары сыбайлас 
жемқорлыққа барынша бейім салаларға жатады.

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты 
тәуекелдерді бағалау мониторингі  барлық 
облыстарда, филиалдарда, департаменттерде, 
басшыларға тұрақты түрде жүргізіп отырады.
Компанияның барлық қызметкерлері 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты мен 
әдістері бойынша оқытылды. Компанияның 
облыстық филиалдары Компаниядағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қолданыстағы іс-қимыл 
саясаты мен әдістері туралы ақпараттандыру 
бойынша іскерлік серіктестермен сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын жүргізеді.

Есептік кезеңде жемқорлықпен байланысты 
заң бұзушылықтар салдарынан іскерлік 
серіктестермен келісімшарттарды бұзудың 
расталған жағдайлары орын алған жоқ.

Қоғам қоғамдық процестерге, мәдени 
құндылықтарды насихаттауға атсалысады және 

әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге, 
әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға, 
сондай-ақ өз демеушілік бастамалары мен 
қайырымдылық шараларына ықпал етеді. 
Халықаралық тәжірибеге сәйкес Компания 
орнықты даму қағидаттарын практикалық 
бейілділігін көрсете отырып, өз қызметі туралы 
жылдық есептілікті жариялайды

Компанияда жемқорлық әрекеттерінің қаупін 
азайту бойынша төмендегідей алдын алу 
шаралары жүзеге асырылады:

• ұрлыққа жол бермеу және залалды өтеу 
бойынша алдын алу жұмыстары;

•  материалдық жауапкершілікке байланысты 
бос лауазымдарға үміткерлерді тексеру, 
бұрын атқарылған лауазымдарда қызметті 
теріс пиғылда пайдалануын анықтау, сондай-
ақ олар берген құжаттар бойынша дербес 
деректерінің дұрыстығын және құжаттардың 
түпнұсқалығын анықтау;

• жаңадан қабылданған қызметкерлермен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
сақтау бойынша әңгімелер және нұсқамалық; 

• Персоналды іріктеу, қабылдау, жұмыстан 
босату және бейімдеу туралы нұсқаулықтың 
қосымшаларымен танысу және оларға қол 
қою, мұнда жылжымалы/ жылжымайтын 
мүлік пен жинақ ақшаларын иелену, басқару 
туралы мәліметтер, қызметтік досьені жүргізу 
туралы келісім, соттылығының бар/жоқтығы 
көрсетілген.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың 
сақталуы тұрғысында өз  (кадрлық) қауіпсіздік 
қызметінің жұмыстарын, ақшаның ұрлануына жол 
бермеу және залалдың орнын толтыру жөніндегі 
іс-шаралар  жүргізу қарастырылған.

Компанияға қатысты әділетсіз бәсекелестікке, 
өз қызметі бойынша антитрестік немесе 
монополияға қарсы тәжірибемен байланысты 
ешқандай құқықтық іс-әрекеттер тіркелген жоқ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРАВ

Сыбайлас	жемқорлыққа	қарсы	іс-қимыл
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Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын сақтау, клиенттердің сеніміне 
кіру, Қоғамның ақпараттық активтерінің 
құпиялылығын, қолжетімділігі мен тұтастығын 
қамтамасыз ету қауіпсіздікті басқару жүйесінің, 
оның ішінде ақпараттық қауіпсіздікті басқару 
жүйесінің негізгі қағидаттары болып табылады. 

Қабылданған рәсімдерге сәйкес кез келген құқық 
бұзушылық фактілері бойынша тиімді шаралар 
жүргізіледі. 

Арнайы қызметтің қызметкерлері құқық 
бұзушылықтың әрбір нақты фактісі бойынша 
себептерді анықтауға бағытталған талдамалық 
жұмысты жүргізеді, себеп-салдарлық байланыс 
орнатылады және Қоғамның құрылымдық 
бөлімшелеріне оларды жою туралы 
ұсыныстармен хаттар  жолданады.

Тергеулердің сапасын жақсарту және Компанияға 
сәйкес келмейтін тәсілдерді қолдану немесе 
лайықсыз әрекеттер салдарынан туындайтын 
сот қудалауы және бедел үшін залал тәуекелінің 
туындауын одан әрі болдырмау үшін арнайы 
кәсіптік оқыту жүргізіледі. Қауіпсіздік қызметі 
қызметкерлері адам құқықтары және оларды 
сақтау саласындағы саясат пен нақты рәсімдер 
бойынша тұрақты түрде ресми оқытылады. 

Қауіпсіздікті	қамтамасыз	ету

2014 жылғы 12 қаңтарда «Қазпошта» АҚ XVIII ғасырдың 
ұлы қолбасшысы, әйгілі батыр Жәнібек Бердәулетұлының 
туғанына 300 жыл толуына орай «Естелік және 
мерейтойлық күндер» сериясымен бір маркалы пошта 
блогын айналымға енгізді.

Блоктың пошта маркасында мемориалдық кешен 
бейнеленген, оның ішінде биіктігі 6,5 метр батырдың 
қола мүсіні мен 45 метрлік стеласы бар. Мемориал 2009 
жылдың 24 қыркүйегінде Шығыс Қазақстан облысының 
Жарма ауданында ашылды. Мемориалдың авторы – Жаннұр 
Әлімбаев.

Офсетті басылым, төрт түсті, жиектемелік 
перфорациясы бар. Шығарылым нысаны – бір маркалы 
пошта блогы. Блок өлшемі – 74 x 104 мм. Марканың 
өлшемі – 37 x 52 мм. Марканың номиналы – 200 теңге. 
Маркалардың таралымы – 10000 дана. Дизайнын С.Маршев 
жасаған. Пошта блогы «А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск 
ірілендірілген баспаханасы» республикалық унитарлық 
кәсіпорнында басылған (Беларусь Республикасы).

«Ұмытылмас және мерейтойлық күндер» сериясының «Батыр Жәнібек 
Бердәулетұлының туғанына 300 жыл» тақырыбындағы бір маркалы пошта 
блогы

108	//	109



Компанияда жыл сайын («Маркетинг-
микс», нарықтағы Компанияның ұстанымы, 
қанағаттанушылық пен сегменттеуді талдау 
және т.б.) сұранысқа ие өнімдер мен қызметтерді 
анықтау бойынша кешенді маркетингтік 
зерттеулер жүргізіледі, пошталық, курьерлік, 
банктік және логистикалық қызметтер 
нарықтары зерттеледі, сондай-ақ қызметтер 
мен өнімдерді жылжыту үшін жарнама науқаны 

жүргізіледі. Компанияның ішкі клиенттерінің 
қанағаттанушылығын есептеу әдістемесі бар.

Компанияның қызметтеріне клиенттердің 
қанағаттанушылығын анықтау мақсатында жеке 
тұлғалар арасында – тұтынушыларға, сондай-ақ 
корпоративтік клиенттерге әлеуметтік сауалнама 
жүргізілді. 

Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің 
бағалары мен тарифтерін Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, кәсіпкерлік 
субъектілері жеке белгілейді. Мемлекет пошта 
саласындағы әмбебап көрсетілетін қызметтерге 
жататын субсидияланатын қызметтердің 
бағалары мен тарифтерін уәкілетті органның 
реттеуімен пошта саласындағы субсидияланатын 
әмбебап қызметтер бағасының шекті деңгейінде 
реттейді. 

Қаржылық және басқа да қызметтерге тарифтерді 
бергілеу қызметтің тиісті салаларын реттейтін ҚР 
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Пошта саласындағы қызметтердің тарифтерін, 
егер ҚР заңнамаларында өзгеше көзделмесе, 
негізделген шығындарына қарай пошта 
операторы өзі белгілейді. 

Заңнама мен нормативтік талаптарға сәйкес 
келтіру мақсатында, «Қазпошта» АҚ қызметін 
мемлекеттік реттеу төмендегідей түрде жүзеге 
асырылады:

1. Пошта қызметі саласындағы уәкілетті орган 
(Қазақстан Республикасының Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігі) өз құзыреті 
шегінде және Қазақстан Республикасы 
заңнамасына сәйкес мыналарды жүзеге 
асырады: 

• пошта саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асырады; 

• Қазақстан Республикасы аумағында пошта 
саласының қызметін реттейді; 

• Пошта байланысы қызметтерін ұсыну 
жөніндегі Қазақстан Республикасы 
заңнамасының сақталуын бақылайды;

• субсидияланатын қызметтер (ауылдық 
жерлердегі пошта байланысының әмбебап 
қызметтері)  бағасын мемлекеттік реттеуді 
жүзеге асырады.
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Ірі	мәмілелер.	

Есептік кезеңде ірі мәмілелер жасалған жоқ. 
Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Заңының 70-бабының 
1-тармағына және Жарғыға сәйкес ірі 
мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау 
Жалғыз акционер шешім қабылдайтын 
мәмілелерді қоспағанда, Директорлар кеңесінің 
құзыретіне жатады. Осы Заңның 36-бабының 
1-тармағының 17-1) тармақшасына және 
73-бабының 3-1-тармағына сәйкес Жалғыз 
акционер мынадай шешімдер қабылдайды:

• нәтижесінде акционерлік қоғам активтері 
баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу 
және одан көп пайызы сатып алынатын 
немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы 
немесе иелiктен шығарылуы мүмкiн) мәміле 
туралы шешімді қабылдау күніне құны 
оның активтері баланстық құнының жалпы 
мөлшерінің елу және одан көп пайызын 
құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып 
алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып 
алуы немесе иелiктен шығаруы мүмкiн) ірі 
мәмілені қоғамның жасасуы туралы;

• жасалуына мүдделілік бар iрi мәмiлені 
қоғамның жасасуы туралы. 

Аффилирленген	тұлғалармен	
мәмілелер.	

Жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді 
Компания «Акционерлік қоғамдар туралы» 
және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңдарына сәйкес жүргізді. 

Жасалуына Компания мүдделі мәмілелер 
жасасу туралы шешім қабылдау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес, 
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне 
жатады.

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес, ұлттық 
басқарушы холдингтің тобына кіретін ұйымдар 
арасында жасалған мәмілелер өзге тәртіпте 
жасалады. Мәмілені бекіту рәсімі тараптардың 
арасында шарт жасасудан тұрады.

Жасалуына мүдделі мәміле тараптарының өзара 
қарым-қатынасы өзара тиімді ынтымақтастық 
негізінде коммерциялық сипатта болады.  
Мәмілелердің мәні негізінен Компанияның 
пошталық, қаржылық қызметтерді ұсынуы, 
сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес 
ұйымдарынан тауарлар мен қызметтерді сатып 
алу болып табылады. 

Ерекше	қатынастар	арқылы	
байланысты	тұлғалармен	
мәмілелер.	

Байланысты тараптармен мәмілелерді бекіту 
рәсімдері Қазақстан Республикасының заңнама 
талаптарына және Компанияның тиісті ішкі 
құжаттарына сәйкес жүргізіледі. Стандартты 
мерзімдері мен шарттары, тексеру мен 
мақұлдаудың әдеттегі рәсімдері өзгеруіне 
қатысты мәмілелер тіркелген жоқ. Компаниямен 
ерекше қатынастар арқылы байланысты 
тұлғалармен табиғаты, мақсаттары, ерекшеліктері 
бойынша оның мүдделері үшін мәмілелер 
жасауды қамтитын жеңілдік талаптарын ұсыну 
жағдайлары, банк операцияларын жүргізгені

Қоғамның қызметі, негізінен «Пошта туралы», 
«Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы Банктер мен банк қызметі 
туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері 
туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы», 
«Рұқсаттар және хабарламалар туралы», 
«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы», «Мемлекеттік 
мүлік туралы» ҚР Заңдарымен және Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілерімен реттеледі.

2. Қаржылық қызметтер көрсету саласында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
бақылау мен қадағалау жүргізеді (депозиттер 
қабылдау, жеке тұлғалардың банк шоттарын 
ашу және жүргізу, брокерлік, дилерлік, және 
трансфер-агенттік қызметтер сияқты банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар қызметі).

Мәмілелер
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үшін төлемдер және сыйақы алу немесе басқа 
тұлғалардан талап етілгеннен төмен төлем  
қабылдау орын алған жоқ.

«Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 40-бабының 7-тармағына 
сәйкес банкпен ерекше қатынастар арқылы 
байланысты тұлғамен мәміле, мұндай 
мәмілелердің үлгілік талаптарын Директорлар 
кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, аталған 
баптың 1-тармағының талаптарын ескере 
отырып, тек Директорлар кеңесінің шешімімен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 
жылғы 22 қыркүйектегі (№ 08/16 хаттама) 
шешімімен төмендегідей мәміле түрлері 
бойынша «Қазпошта» АҚ-мен ерекше 

қатынаспен байланысты тұлғалармен 
мәмілелердің үлгілік талаптары бекітілді:

• төлем карточкаларын шығару және қызмет 
көрсету бойынша мәмілелер (төлем 
карточкаларын пайдаланумен ағымдағы 
шоттар);

• жеке тұлғалармен ағымдағы банк шоттарын 
ашу, жүргізу және жабу бойынша мәмілелер 
(зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге 
арналған шоттарды қоспағанда және төлем 
карточкаларын пайдалану арқылы);

• жеке жәна заңды тұлғалардың брокерлік 
қызметтер мен атаулы ұстау қызметтерін алу 
бойынша мәмілелер.

Әлеуметтік және еңбек дауларын шешу үшін 
Омбудсмен тағайындалды, ол туындаған 
әлеуметтік жағдайларды қарау үшін комиссияға 
тікелей қатысады, маңызды құқық қорғау 
рөлін атқарады және әлеуметтік саясаттың 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Омбудсменнің 
негізгі функциясы – заңнамаға сәйкес құқық 
бұзушылықтарды қалпына келтіру, өзіне арыз 
берген қызметкерлерге, еңбек дауларына, 
жанжалдарға қатысушыларға кеңес беру және 
оларға заңнама нормаларының сақталуын 
ескере отырып, конструктивті шешім шығаруға 
көмектесу, қызметкерлердің әлеуметтік, еңбек, 
тұрмыстық мәселелерін шешуге жәрдемдесу. 

Есептік кезеңде өндірістік персоналмен 
кездесулер өткізілді, сондай-ақ барлық деңгейдегі 
қызметкерлерге Іскерлік этика кодексі бойынша 
оқыту іс-шаралары жүргізілді. 13 өтініш келіп түсті, 
олардың әрқайсысы бойынша тиісті шаралар 
қабылданды. 

Өтініштерде қозғалған мәселелер күнделікті 
қызметте туындаған жанжалдық жағдайларға 
байланысты. Оның ішінде әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайлар, басшылықпен қарым-қатынас, жұмыс 
кестесі және т.б.барлық өтініштерге жауаптар 
жолданды, туындаған даулар реттелді. 

Есептік кезеңде Атырау, Өскемен, Қостанай, 
Қарағанды, Алматы филиалдарына сапар 
жасалды. Кездесу барысында ағымдағы 
әлеуметтік мәселелер талқыланды, Омбудсмен 
институтының түсіндіруі өтті. 
Сондай-ақ Қазпоштада адам құқығын қорғау 
мен еңбек қатынастары практикасына әсерімен 
байланысты, соның ішінде мүдделі тұлғалармен 
байланысты шағым берудің қол жетімді 
механизамдері бар. 

Шағымдар мен өтініштерді берудің 
төмендегідей механизмдері бар:

• 1499 байланыс орталығы;

• Қазпошта кеңсесі;

• Директорлар кеңесінің жедел желісі;

• Әлеуметтік желілердегі компанияның 
аккаунттары;

• Жазбаша өтініш түрінде жеке жүгіну;

• Бұқаралық ақпарат құралдары

ПРАВОВОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	//	УПРАВЛЕНИЕ	ОБРАЩЕНИЯМИ

6.5.6. 
Өтініштерді басқару
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2018 жылы клиенттердің 1499 нөмірі бойынша 
байланыс орталығына қоңырау шалу деңгейі 
97% (2017 жылы – 63%) болды. Халыққа қызмет 
көрсету сапасын қамтамасыз ету, персонал 

деңгейін арттыру  мақсатында сервистік қызмет 
көрсетудің 2021 жылға дейінгі бағдарламасы 
бекітілді. Құжат клиентке бағдарланудың ең 
жоғарғы деңгейіне жетуге бағытталған. 

Шағым	беру	механизмдері

2017 ж.

594 995

2018 ж.

1 341 829

539 575

23 022

14 515

12 205

4 678

409

360

231

1 286 102 

6 640

20 263

1 349

9 720

6 419

11 097

239

Атауы

Жиыны:

Байланыс орталығы

Сапаны бақылау қызметі - 1499@kazpost.kz 

 «Қазпошта» АҚ сайты

Әлеуметтік желілер

V-post

zhaloba.kz.com сайты

Телеграм бот

«Қазпошта» АҚ мекенжайына қағаз тасығышта 

2014 жылғы 12 қаңтарда «Қазпошта» АҚ ұлттық бас 
киім – кимешекке арналған төрт маркалы пошта блогын 
айналымға енгізді. Маркаларда Қазақстанның белгілі 
бір өңірлеріндегі әйелдер киген кимешектің төрт түрі 
бейнеленген. Маркаларда ұсынылған кимешектер Қазақстан 
Республикасының Орталық мемлекеттік музейінде сақталған 
және жеке тіркеу нөмірі бар.

Офсетті басылым, 4 түсті, жиектемелік перфорациясы 
бар. Шығарылым нысаны – төрт маркадан тұратын 
пошта блогы. Блок өлшемі –84 x 120 мм. Маркалардың 
өлшемі – 28 х 40 мм. Маркалардың номиналдары 50 
теңгеден. Маркалардың таралымы – 40 000 дана. Суретшісі 
С.Маршев. Пошта блогы «А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск 
ірілендірілген баспаханасы» республикалық унитарлық 
кәсіпорнында басылған (Беларусь Республикасы).

 «Қазақстанның қолданбалы өнері» сериясының «Ұлттық бас киім – кимешек» 
тақырыбындағы төрт маркадан тұратын пошта блогы
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Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі 
қызметтің негізгі көрсеткіштері (ҚНК) – бұл 1000 
адамға шаққандағы өндірістегі жазатайым 

оқиғалардың санын анықтау. 2018 жылдың 
қорытындысы бойынша Компанияда 15 
өндірістегі жазатайым оқиғалар тіркелген

Жаңа бағдарламалар мен жобаларды ойдағыдай 
іске асыру үшін Компания еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау, соның ішінде өрт қауіпсіздігі 
саласындағы соңғы әзірлемелерді қолдануға 
тырысады. Әрбір қызметкер мен жоба бойынша 
жазатайым оқиғаның қаупі бағаланады. 
Компания тәуекелдерді мерзімді бағалауды 
жүргізеді, сондай-ақ оны азайту бойынша 
шаралар қабылдайды.

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары және 
еңбекті қоғау жөніндегі мамандар, сондай-ақ 
қауіпсіздік қызметі қызметкерлердің денсаулығын 
қорғау процесіне белсенді түрде енгізілді.

Жарақаттану – жұмыс орнында қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселелеріндегі маңызды 
факторлардың бірі. Өндірістік жарақатты 
болдырмау үшін қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын сақтау қажет. 

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу 
үшін Компанияда ІІД инспекторларымен бірлесіп, 
жол қозғалысы ережелерін сақтау мәселелері 
бойынша жұмыстар, сондай-ақ қауіпсіздік 
техникасы бойынша тұрақты оқыту жүргізіледі.

ОХРАНА	ТРУДА		//	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ЯЗЫК

6.5.7. 
Еңбекті қорғау

Өндірістік	жарақат	динамикасы

Өндірістік	жарақат	динамикасы

2017 г. 2018 г.

23 15

21

1

1

15

-

-

2016 г.

15

13

-

2

Жиыны:

2017 г. 2018 г.

23 15

5

16

1

1

-

10

1

1

-

3

2016 г.

15

4

6

1

3

1

Жиыны:

Құлау (сынық, жарақат алу)

Жол-көлік апаты

Қарақшылық шабуыл

Басқа да оқиғалар

Ит қабуы

Жазатайым жағдайлардан зардап шеккендер саны, соның ішінде:

Мүгедек болғандар

Өліммен аяқталған
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Мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі жұмыстар 
шеңберінде 2018 жылдың қыркүйек 
айынан бастап құрылымдық бөлімшелердің 
қызметкерлеріне арналған курс өткізілді. ОА 
құрылымдық бөлімшелерінің 51 қызметкері қазақ 
тілі курсын аяқтағаны туралы сертификат алды. 

2018 жылғы 19 қыркүйек пен 19 қазан 
аралығында «Қазақша оқы да latynsha jaz!» 
айлығы өткізілді. Бұл айлықты өткізудегі негізгі 
мақсат – «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын 
графикасына көшіру туралы» ҚР Предидентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы  №569 Жарлығын 
орындау.

6.5.8. 
Мемлекеттік тіл

2015 жылдың 15 қаңтарында «Қазпошта» АҚ қазақ 
ертегілерінің кейіпкерлеріне арналған «Балалар  сурет 
салады» сериясының төрт маркадан тұратын аралас 
парағын айналымға шығарды.

Маркаларда ең үздік балалар суреті конкурсында жеңіске 
жеткен жетім балалардың төрт жұмысы бейнеленген. 
Бірінші маркада Муштубаева Эльвираның «Мата қыз бен 
мысық» суреті; екінші маркада – Александр Сидоровтың 
«Алдар-Көсе. Ғажайып тон»; үшінші маркада – Василенко 
Раистың «Күн астындағы Күнекей», төртінші маркада 
– Талипов Дмитрийдің «Алпамыс батыр» суреттері 
бейнеленген.

Офсетті басылым, төрт түсті, ирек тісті перфорациясы 
бар. Шығарылым нысаны – төрт маркадан тұратын 
аралас парақ. Парақтың өлшемі – 120 х 140 мм. 
Маркалардың өлшемі – 28 х 40 мм.

Маркалардың номиналдары 50 теңгеден. Маркалардың 
таралымы – 40 000 дана. Суретшілері – Э.Муштубаева, А. 
Сидоров, Р.Василенко, Д.Талипов. Дизайнын К.Ибрайшин 
жасаған. Пошта маркалары «А.Т. Непогодин атындағы 
Бобруйск ірілендірілген баспаханасы» республикалық 
унитарлық кәсіпорнында басылған (Беларусь Республикасы).

«Балалар сурет салады» сериясының «Қазақ ертегілерінің кейіпкерлері» 
тақырыбындағы төрт маркадан тұратын аралас парағы 
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Let’s do it, Qazaq eli. Міне, осындай ұранмен 
Қазпоштаның 3000-ға жуық қызметкері бір күні 
және бір сағатта еліміздің көшелерінде еңбек 
етті: жағалауларды және қала маңы аймақтарын 
тазалады, сондай-ақ қазақстандық поштаның 25 
жылдығына орай 2500-дей ағаш отырғызды. 

WorldCleanUpDay бүкіләлемдік сенбілік кезінде 
де қызметкерлеріміз белсенділік көрсетті. Оның 
басты мақсаты – қоршаған ортаның ластану 
проблемасына назар аудару, қалдықтарды 
фракцияға бөле отырып, адамдарға оларды дұрыс 
кәдеге жаратуды үйрету.

Қоршаған ортаға әсерді басқару тиімділігін 
арттыру жөніндегі жұмыстар тұрақты түрде 
жүргізіледі. Энергияны үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру бойынша шаралар кешені 
іске асырылады, экологиялық жауапкершілік, 
Қазақстан Республикасының заңнама 
талаптарын, салалық және корпоративтік 
стандарттар мен нормаларды сақтау бойынша 
жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

2018 жылғы қорытындыға сүйенсек, атмосфераны 
ластаушы көздерден іс жүзіндегі шығарындылар 
көлемі шамамен 792,0 тонна болған. 2018 жылы 
компания ластаушы заттардың нормативтен тыс 
шығарындыларының алдын алды. 

Атмосфераға шығатын ластаушы заттар 
шығарындыларының әлеуетті көздеріне ие 
объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссиялар 
шешімдері шеңберінде қоршаған ортаға 
эмиссиялар нормативтері белгіленеді.

Филиалдар жыл бойы Қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау үшін 
жұмыс жасады. Атап айтқанда, санитарлық 
тазалау, өңірлердегі пошта байланысы 
бөлімшелері мен филиалдардың аумақтарын 
жақсарту бойынша айтарлықтай жұмыстар 
жүргізілді. 

5 маусым – Бүкіләлемдік қоршаған ортаны 
қорғау күніне орай, 2018 жылғы мамыр – маусым 
айларында табиғатты қорғау акциясы өтті. 
Осы іс-шара шеңберінде өндірістік объектілерде 
сенбіліктер, көшеттерге күтім жасау, аумақтарға 
санитарлық тазарту,  көгалдандыру, көшеттер 
егу жұмыстары жасалады, өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын дұрыс жинау бойынша ішкі бақылау 
жүргізілді. 

ҚР Экологиялық кодексі және қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы басқа да нормативтік 
құқықтық актілері нормаларының сақталуын 
ескере келгенде, есептік кезеңде компания 
экологиялық заңнама мен нормативтік 
талаптарды сақтамағаны үшін салынатын 
маңызды айыппұлдар мен басқа да қаржылай 
емес санкцияларға тартылған жоқ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	//	ОХРАНА	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ	

6.6. Экологиялық 
жауапкершілік
6.6.1. 
Қоршаған ортаны қорғау
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«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 
арттыру» туралы Қазақстан Республикасының 
Заңын және «Қазпошта» АҚ-да энергия үнемдеу 
мен энергия тиімділігін арттырудың 2014-2020 
жылдарға арналған бағдарламасын орындау 
шеңберінде және энергетикалық аудит 
нәтижелері бойынша «Қазпошта» АҚ-да энергия 
үнемдеу мен энергия тиімділігін арттырудың 
2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспары әзірленді және бекітілді. 

Осы жоспар шеңберінде жарықдиодты 
жабдықтарды пайдалану арқылы жарықтандыру 
жүйесін жаңарту, есік тығыздамаларын 
орнату, жылыту радиаторларының жылу 

шағылыстыратын экрандарын орнату, 
пластикалық терезелерді жөндеу, терезе 
саңылауларын жылылау, есіктер мен гараж 
саңылауларын жылылау, терезе блоктарын 
энергиялық тиімді әйнек пакеттермен ауыстыру 
және т.б. қарастырылған.

Күзгі-қысқы кезеңде өндірістік және әкімшілік 
үй-жайларды жылыту үшін отын ретінде көмір, 
дизель және газды пайдаланылады. Төменде 
энергия тұтыну көлемі туралы ақпарат берілген 
(1-кесте).

Энергия	тұтыну	көлемі

2017 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2018 ж.

20,84

3,5

370,08

61,81

17,75

22,75

0,0010

138,43

6,3

6 084,9

23,47

3,9

423,98

71,68

18,05

23,76

0,001

159,88

7,3

6 728,2

2016 ж.

2016 ж.

Өлшем бірлігі

Өлшем бірлігі

20,37

2,42

313,3

52,3

15,38

25,05

0,00115

134,79

6,18

5 381,1

млн. кВт/сағ

кВт/сағ

млн. тг

тг

тг/кВт/сағ

мың  Гкал

Гкал

млн. тг

тг

тг/Гкал

Атауы

Атауы

Электр энергиясын тұтынудың жылдық көлемі

Күніне 1 қызметкердің электр энергиясын тұтыну көлемі 

Электр энергиясын сатып алу шығынының жылдық көлемі

Күніне 1 қызметкерге электр энергиясын сатып алу шығынының көлемі 

Электр энергиясының орташа сатып алу тарифі

Жылу энергиясын тұтынудың жылдық көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге жылу энергиясын тұтыну көлемі 

Жылу энергиясын сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге жылу энергиясын сатып алу шығынының көлемі 

Жылу энергиясының орташа сатып алу тарифі 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫ

ЭНЕРГИЯ

6.6.2. 
Энергия
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Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін 
арттыру жөніндегі жобалар шеңберінде біз 
мемлекеттік энергетикалық тізілімнің субъектісі 
ретінде елімізде алғашқылардың бірі болып 
энергия сервистік жобаны іске асырдық. 
Орталық аппараттың әкімшілік ғимаратының ішкі 
және сыртқы жарықтандыру жүйесі қолданыстағы 
металл галогендік және люминесцентті 
шамдарды экономикалық және экологиялық 
жарықдиодты шамдармен ауыстыру арқылы 
жаңартылды.

Бұл шарт 2021 жылға дейін ұзақ мерзімді сипатқа 
ие. Аталған жобаны іске асыру нәтижесінде 2018 
жылы шамамен 140,0 мың кВт электр энергиясын 
және 2,5 млн. теңге үнемдедік. 
Сонымен қатар көмір мен дизельдік отынды 
пайдаланудың азаю динамикасы байқалады. Бұл 
ауаға шығарындыларды кемітеді және қоршаған 
ортаға тигізетін ықпалын азайтуға оң әсер етеді. 

2017 ж.

2017 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2018 ж.

2018 ж.

1 270,1

0,153

26,83

3,246

4 848,9

0,0002

50,08

2,62

10 329

241,9

0,00008

38,37

12,9

158558

1 443,5

0,174

31,78

3,843

3 075,7

0,0001

37,76

1,97

12 278

240,8

0,00008

33,42

11,24

138 773

2016 ж.

2016 ж.

2016 ж.

Өлшем бірлігі

Өлшем бірлігі

Өлшем бірлігі

1 069,3

0,129

25,46

3,079

6 632,6

0,0003

59,33

3,10

8 946

320,1

0,0001

50,109

16,8

156 541

тыс. м3

м3

млн. тг.

тг.

т.н.т.

т.н.т.

млн. тг

тг

тг/т.н.т.

т.н.т.

т.н.т.

млн. тг

тг

тг/т.н.т.

Атауы

Атауы

Атауы

Табиғи газды тұтынудың жылдық көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге табиғи газды тұтыну көлемі 

Табиғи газды сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге табиғи газды сатып алу шығынының көлемі 

Көмірді тұтынудың жылдық көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге көмірді тұтыну көлемі 

Көмірді сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге көмірді сатып алу шығынының көлемі 

Көмірдің орташа сатып алу тарифі 

Дизельдік отынды тұтынудың жылдық көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге дизельдік отынды тұтыну көлемі 

Дизельдік отынды сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге дизельдік отынды сатып алу шығынының көлемі 

Дизельдік отынды орташа сатып алу тарифі 

ТАБИҒИ ГАЗ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
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Ресурсты үнемдеу, табиғи ортаға кері ықпалды азайту мақсатында төмендегі кестедегідей ластаушы 
заттардың шығарындыларын азайту бойынша іс-шаралар қабылданады.

Бүгінгі күні атмосферадағы ластаушы 
қалдықтарды азайту жөніндегі іс-шараларды 
жүзеге асыру мақсатында объектілерді 
газдандыру жобасы әзірленді, осының аясында 
2018 жылы Жамбыл ОФ-ның 25 объектісіне 

газдандыру жұмыстарын жүргізуге жобалық-
сметалық құжаттама әзірленді. Объектілерді 
газдандыру іс-шаралары қоршаған ортаға 
ластаушы заттардың шығарындыларын 
төмендетуге мүмкіндік береді.

6.6.3. 
Шығарындылар

Типі	мен	массасы	көрсетілген	маңызды	
ластаушы	заттардың	құрылымы,	т

2017 ж.

835

2018 ж.

792

60

106

371

298

57

101

352

282

2016 ж.

833

60

106

370

297

Көрсеткіштер

NO2 (NOX)

SO2 (SOX)

Ауыр бөлшектер (АБ)

Басқалар

Барлығы:

2017 жылғы 6 қарашада Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігі Қазақстанның інжу-маржаны – Қаратау 
мемлекеттік табиғи қорығына арналған үш маркалы пошта блогын 
айналымға енгізді. Қорық 2004 жылдың 1 наурызында құрылды және 
мемлекеттің қорғауында.

Маркаларда Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген 
жануарлардың сирек кездесетін, құрып кету қаупі төнген түрлері 
бейнеленген: Қаратау арқары (Қаратау эндемигі, Қазақстан 
Республикасының Қызыл кітабына енгізілген), ақкіс, Мыңжылқы тиынтағы 
(Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген).

Офсетті басылым, төрт түсті, жиектемелік перфорациясы бар. Шығарылым 
нысаны –үш маркадан тұратын пошта блогы. Блок өлшемі – 148 x 104 мм. 
Маркалардың өлшемдері – 37 х 52 мм. Маркалардың номиналы 200 теңгеден. 
Маркалардың таралымы – 30 000 дана. Блокта ультракүлгін түсті қорғаныс 
элементтері қолданылады. Суретші А. Жайлыбекова, фотосурет (Мыңжылқы 
тиынтағы) – Г.Сақауова, фотосурет (Қаратау арқары) – С. Жанатаев. 
Пошта блогы «А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск ірілендірілген баспаханасы» 
республикалық унитарлық кәсіпорнында басылған (Беларусь Республикасы).

«Қазақстан маржандары» сериясының «Қаратау мемлекеттік табиғи 
қорығы» тақырыбындағы үш маркадан тұратын пошта блогы

ВЫБРОСЫ



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018 120 // 121



7. 

ҚОСЫМШАЛАР

124 «ҚАЗПОШТА» АҚ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ  
 ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ ТУРАЛЫ ЕСЕП
228 GRI (G4) СӘЙКЕСТІК КЕСТЕСІ
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Төменде «Қазпошта» АҚ Корпоративтік 
басқару тәжірибесінің «Қазпошта» 
АҚ корпоративтік басқару кодексі 
қағидаттарына сәйкестігі туралы 2017 
жылғы ақпарат келтірілген. 

2018 жылғы ақпанда ДК «Қазпошта» АҚ 
Корпоративтік басқаруды жетілдірудің 
2018-2025 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын бекітті. Бұл жоспар 
тәуелсіз консультант өткізген, 2017 
жылғы корпоративтік басқару жүйесін 
диагностикалау нәтижелері негізінде 
әзірленді. Тәуелсіз сыртқы аудиторлық 
тексеру қорытындылары бойынша 2018 
жылы корпоративтік басқару деңгейі 
«ВВ» рейтингіне жетті. 

«Қазпошта» АҚ корпоративтік басқару 
кодексі қағидаттары мен ережелерін 
сақтау туралы есеп

ОТЧЕТ	КОРПОРАТИВНОГО	СЕКРЕТАРЯ
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Директорлар кеңесі «Қазпошта» АҚ 2027 жылға 
дейінгі Даму стратегиясын бекітті, оның стратегиялық 
міндеттері: акционерлік құнды барынша арттыру; 
қазақстандық нарықты дамыту үшін электрондық 
коммерция экожүйесін дамыту; бизнесті цифрландыру; 
сервистік модельге көшу және аутсорсинг; орнықты 
даму қағидаттарын ұстану.

2018 жылғы желтоқсанда  Директорлар кеңесі 
мүшелерінің, менеджмент және тәуелсіз 
консультанттар қатысуымен стратегиялық сессия 
өткізілді. Стратегияны іске асыру мәселелері, 
қызметтің негізгі бағыттары қаралды. Компанияның 
инвестициялық қызметі Стратегияны іске асыру 
шеңберінде жүзеге асырылады.

Компания өз қызметін негізгі (бейіндік) қызмет 
шеңберінде жүзеге асырады. Барлық қабылданған 
шешімдер мен шаралар Стратегияға сәйкес келеді. 

2018 жылы «Қазпошта» АҚ мемлекеттік органдар 
тарапынан 1042 хат алды. 453 хат – «Самұрық-Қазына» 
АҚ-дан. Бақылау хаттары кешіктірілмей орындалды.

Стратегиялық мәселелер мен операциялық қызмет 
мәселелері бойынша барлық шешімдерді Директорлар 
кеңесі мен Басқарма мемлекеттік бағдарлама мен 
нормативтік құжаттарды ескере отырып дербес 
қабылдады.

Компанияда «Қазпошта» АҚ-ның мемлекеттік 
органдармен өзара іс-қимыл  регламенті бар, ол Қоғам 
мен уәкілетті және басқа мемлекеттік органдардың 
өзара іс-қимыл процесін, уәкілетті және басқа да 
мемлекеттік органдарға ақпарат берудің тәртібін, 
әдістері мен шарттарын, Қоғамның лауазымды 
тұлғаларының жауапкершілігін белгілейді.
 

Директорлар кеңесі бекіткен «Қазпошта» АҚ даму 
стратегиясы Компанияның миссиясын орындау 
үшін іске асырылатын инвестициялық жобалардың 
портфелін қамтиды. Компанияның инвестициялық 
қызметі туралы ақпарат Жылдық есептерде толық 
баяндалған.

Сақталады

Сақталады

Сақталады

Кодекс 
ережелері №

Қағидаттарды сақтау /сақтамау туралы ақпарат Сақталады/ 
Сақталмайды/ 
Ішінара сақталады

«Қазпошта» АҚ корпоративтік басқару кодексінің 
қағидаттары 

Компанияның негізгі стратегиялық мақсаты – 
Компанияның даму стратегиясында көрініс табатын ұзақ 
мерзімді құнның өсуі мен тұрақты даму болып табылады. 
Барлық қабылданатын шешімдер мен іс-шаралар даму 
стратегиясына сәйкес болуы тиіс.

Ұйымдар оның негізгі (бейіндік) қызметі шеңберінде 
жұмыс істейді. Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыру 
бұл нарықта бәсеке жоқ болмаған немесе Компанияның 
қатысуы шағын және орта бизнесті дамытуға ықпал ететін 
жағдайда рұқсат етіледі.

Үкімет Компанияға  толық операциялық дербестік береді 
және Қазақстан Республикасы Президентінің  заңдарында, 
актілері мен тапсырмаларында көзделген жағдайларды 
қоспағанда,  Үкімет пен мемлекеттік органдар тарапынан 
операциялық (ағымдағы) және инвестициялық қызметіне 
араласуға жол бермейді. Компанияның органдары 
толығымен дербес және шешім қабылдауда және өз 
құзыреті шегінде кез келген іс-қимылды жүзеге асыруда  
тәуелсіз болып табылады.

Компанияның инвестициялық қызметі стратегиясына 
сәйкес нарық қағидаттары негізінде жүзеге асырылады 
және активтердің оңтайлы құрылымы мен құнын өсіруге 
бағытталған. Компанияның төмен кірісті мен әлеуметтік 
маңызды жобаларды іске асыру жағдайлары осындай 
жобаларды қаржыландыру көздерін көрсете отырып, 
Қоғамның жылдық есебінде ашылуға тиіс.

1-тарау. Үкімет Қордың акционері ретінде 
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«Қазпошта» АҚ лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері жоғары этикалық стандарттарды 
ұстанады. Біз  Іскерлік этика кодексінің жаңа 
редакциясын бекіттік. Кодекс  компанияның біртұтас 
корпоративтік мәдениетін, қызметкерлердің кәсіби 
мінез-құлқының ортақ қағидаттары мен этикалық 
нормаларын қалыптастыру, қызметкерлердің сыртқы 
келбетіне қойылатын талаптарды, клиенттермен, 
әріптестермен, сондай-ақ компанияның қызметекерлері 
өзара әрекеттесетін басқа да тұлғалармен қарым-
қатынас тәртібін анықтау  мақсатында әзірленді. 
Кодекс Компанияның қызметкерлерге, клиенттерге, 
серіктестерге деген  адал және әділ қатынастарына 
кепілдік беретін құндылықтарға  және  заңнама  мен 
Компанияның ішкі құжаттарын сақтауға негізделген 
мінез-құлық стандарттарын сипаттайды.

2018 жылы төмендегідей іс-шаралар өткізілді: 

1. Қызметкерлерді оқыту;

2. Қызметкерлердің Іскерлік этика кодексін білуін 
онлайн тестілеу;

3. «Жедел желі» арқылы этикалық мінез-құлық 
нормаларының сақталмауына өтініштер беру 
мүмкіндігі, жемқорлық, кемсітушілік фактілері 
туралы ақпараттандыру. 

2016 жылдан бастап Компанияда «Жедел желі» жұмыс 
істейді, бұл механизм қызметкерлер мен басқа да 
мүдделі тұлғаларға қолданыстағы заңнаманың немесе 
Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының ережелерін 
бұзатын практикамен байланысты өздерінің 
алаңдаушылықтарын жауапты түрде жариялауға 
мүмкіндік берді.

Директорлар кеңесі  ІАҚ және Омбудсмен  есептері 
шеңберінде  келіп түскен хабарламалар (шағымдар)/
қабылданған шаралар туралы есептерді  тұрақты түрде 
алады.

Омбудсмен Баймағамбетова Бағила Бірмағамбетқызы  
екі жылға қайта сайланды. Ол мінсіз іскерлік беделге 
ие және әділ шешімдер қабылдауға қабілетті.

2018 жылы Омбудсмен әлеуметтік-еңбек дауларын 
реттеу жұмыстарын жүргізді, соның барысында 
Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды және 
т.б. филиалдарды аралады.

Барлық филиалдарда жалпы жиналыстар және 
қызметкерлердің талабы бойынша жеке кездесулер 
өткізілді. Филиалдардағы жұмыс нәтижесінде 
басшылармен әңгімелесіп, хаттамаға сәйкес жедел 
шаралар қабылданды.

Компанияның Омбудсмені Директорлар кеңесіне 
Омбудсменнің ұсыныстарын қамтитын атқарылған 
жұмыс туралы есеп ұсынады.

Сақталады

Сақталады

Компания жоғары этикалық стандарттарды ұстануы 
керек және Компанияның барлық қызметкерлері мен 
серіктестерінің осы стандартты ұдайы қолдануын 
қамтамасыз ету үшін қажетті рәсімдерді енгізу керек. 

Болжамды бұзушылықтар туралы ескертулер ІАҚ-не 
немесе Директорлар кеңесіне тікелей жіберілуі тиіс. 
Атқарушы орган және   қауіпсіздік қызметін қоса алғанда, 
оның барлық құрылымдары ІАҚ-не немесе Директорлар 
кеңесіне бұзушылықтар туралы хабарлама беруге кедергі 
болмауы тиіс.

Қорда және ұйымдарда туындайтын  әлеуметтік-
еңбек дауларын  оңтайлы реттеу  және іскерлік 
этика қағидаттарын сақтау  мақсатында омбудсмен 
тағайындалады. Омбудсмен лауазымына үміткерде 
мінсіз іскерлік қадір-қасиет, жоғары бедел болуға және 
ол әділетті шешімдер қабылдау қабілетіне ие болуға тиіс. 
Омбудсмен Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен 
тағайындалады және әрбір екі жыл сайын қайта сайлануға 
тиіс. Омбудсменнің рөлі өзіне жүгінген қызметкерлерге, 
еңбек дауларына, шиеленістерге қатысушыларға 
консультация беру және Қазақстан Республикасының 
заңнамасы нормаларының сақталуын (оның ішінде 
қажет болған кезде құпиялылықтың сақталуын) ескере 
отырып, оларға өзара қолайлы, сындарлы және іске 
асырылатын шешім әзірлеуге жәрдем көрсетуден, 
қызметкерлердің де, Қор мен ұйымның да проблемалық 
әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге, сондай-ақ Қор және 
ұйымдар қызметкерлерінің іскерлік этика қағидаттарын 
сақтауына жәрдем көрсетуден тұрады. Омбудсмен өзі 
анықтаған жүйелі сипатты иеленетін және тиісті шешімдер 
қабылдауды талап ететін проблемалық мәселелерді 
(кешенді шараларды) тиісті органдардың және Қор және/
немесе ұйымдардың лауазымды тұлғаларының қарауына 
шығарады, оларды шешуге арналған сындарлы ұсыныстар 
береді. 
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Филиалдардағы әлеуметтік тұрақтылық индексін 
жақсарту жөніндегі іс-шаралардың маңыздылығына 
баса назар аударылды, жаңарту жүйесі туралы және 
Ұжымдық шарттағы өзгерістер туралы, «Қазпошта» АҚ-
да қабылданған этикалық мінез-құлық қағидаттарын 
сақтау қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді.

Жалғыз акционер «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасына   күту хаттарын жібереді. Бұл 
құжат оны орындау Қордың даму стратегиясы мен 
Қоғамның даму стратегиясында анықталған ортақ 
стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін Жалғыз акционерінің үмітін 
қамтиды.

Жалғыз акционердің үміттері  Директорлар кеңесінің 
отырыстарында қаралады, сондай-ақ Директорлар 
кеңесі  Жалғыз акционердің үміттерін жүзеге асыру 
жоспарын бекітеді.

Қоғамның Басқармасы Жалғыз акционердің үміттерін 
жүзеге асыруды қамтамасыз етеді және Директорлар 
кеңесі мен Жалғыз акционерге  тұрақты түрде 
есептілікті ұсынады. 

Компанияда корпоративтік басқару жүйесі мыналарды 
қамтамасыз етеді:
 1. Мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау 

тәртібінің иерархиясын сақтау, Директорлар 
кеңесінің қарауына ұсынылған барлық 
мәселелер Директорлар кеңесінің тиісті 
комитеттерімен мұқият қаралады; 

2. Директорлар кеңесі, Басқарма, лауазымды 
тұлғалар мен қызметкерлер арасында 
өкілеттіліктер мен жауапкершілікті тең бөлу: 
Директорлар кеңесі мен Басқарма туралы 
Ережелермен, Жарғымен белгіленген, 
органдардың құзыреттері, өкілеттіктері мен 
жауапкершіліктері; Компанияның Басқарма 
мүшелерінің жауапкершіліктері Төрағаның 
бұйрығымен нақты бөлінген; Компанияның 
құрылымдық бөлімшелері өз қызметін 
бөлімшелер туралы ережелер негізінде 
жүзеге асырады; әрбір қызметке лауазымдық 
нұсқаулықтар әзірленген. 

3. Директорлар кеңесі мен Басқарма шешімдерді 
уақтылы және сапалы түрде қабылдайды; 

4. Заңнама және Директорлар кеңесі мен 
Басқарманың ішкі құжаттарына сәйкестігі.

Сақталады

Сақталады

Омбудсмен жылына кемінде бір рет өзінің қызмет 
нәтижелерін бағалайтын Қордың Директорлар кеңесінің 
Тағайындау және сыйақы комитетіне және Аудит 
комитетіне жүргізілген жұмысының нәтижелері туралы 
есеп береді. Қордың Директорлар кеңесі омбудсмен 
қызметінің нәтижелерін бағалайды және омбудсмен 
лауазымын иеленетін тұлғаның өкілеттіктерін ұзарту 
немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

Омбудсменнің жұмыс атқару орны, еңбек жағдайлары Қор 
басқармасының шешімімен айқындалады

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі оның 
қызметін тиісті басқару мен бақылауды қамтамасыз 
етеді және ұзақ мерзімді құнның өсуі мен тұрақты дамуға 
бағытталған.

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі Компания 
қызметін басқару мен бақылауды қамтамсыз ету 
процестерінің жиынтығы, сондай-ақ мүдделі тараптармен, 
Директорлар кеңесімен, атқарушы органдармен арадағы 
өзара байланыс жүйесі болып табылады. Органдардың 
құзыреті мен шешім қабылдау тәртібі жарғыда нақты 
анықталуы және бекітілуі тиіс.

2-тарау. Қор мен ұйымның өзара іс-қимылы. Ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі Қордың рөлі
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«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акционері 
бола отырып, Директорлар кеңесіне  өз өкілдерінің    
қатысуымен ірі акционердің күту хаттарын жіберу 
арқылы Қоғамды басқаруға қатысады.

Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің 
үш өкілі, сондай-ақ төрт тәуелсіз директор  кіреді. 
Директорлар кеңесі жан-жақты ойластырылған 
тәуелсіз шешімдер қабылдайды.

Компанияда дивидендтерді төлеу және белгілеудің 
ашық  ресімдері барынша нысандандырылған 
құжат – дивиденд саясаты туралы ереже бекітілді. 
Акционерлер дивидендтерінен өзге қайта бөлу 
қарастырылмаған.

Компания  органдары:  Жоғарғы орган – 
акционерлердің жалпы жиналысы, басқару органы 
– Директорлар кеңесі, алқалы атқарушы орган 
– Басқарма. Әрбір органның,  Директорлар кеңесі 
мен Басқарма төрағасының құзыреті «Қазпошта» 
АҚ-ның Жарғысымен, сондай-ақ тиісті ережелермен 
белгіленеді. Компания органдарының функцияларында 
қайталау орын алмайды.

 «Қазпошта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын іске асырудың Жол картасы, сондай-ақ 
коммуникация жоспары әзірленді.

Стратегияны жүзеге асыру үшін Стратегияны тиімді 
жүзеге асыруды қамтамасыз ететін орта мерзімді 
даму жоспары әзірленді. Компания Басқармасының 
мүшелері қызметін бағалау мотивациялық ҚНК 
(қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Компанияның Директорлар 
кеңесі Компания Басқармасы мүшелерінің ҚНК 
бекітеді, сондай-ақ оларды жүзеге асыру нәтижелерін 
бағалайды.

Көрсеткіштердің мәні Басқарма мүшелерінің 
сыйақысына әсер етеді, оларды қайта сайлау кезінде 
назарға алынады, сондай-ақ оларды қызметінен 
мерзімінен бұрын босатуға негіз болуы мүмкін. 

Сақталады

Сақталады

Сақталады

Сақталады

Қор акционер қызметін жүзеге асыру жолымен, сондай-
ақ осы Кодекс пен Компания жарғысында белгіленген 
тәртіпте Директорлар кеңесі арқылы компанияларды 
басқаруға қатысады. Қор жыл сайын Директорлар 
кеңесінің төрағасына және компанияның Директорлар 
кеңесіндегі Қордың өкілдеріне алдағы қаржылық жылға 
акционердің күтуін жолдайды. Компанияның Директорлар 
кеңесі Компанияның жарғысында белгіленген өз құзыреті 
шеңберінде шешім қабылдауда толық дербестікке ие. 
Қордың жекелеген мәселелер бойынша ұстанымы 
Компаниядағы Директорлар кеңесіндегі Қор өкілдері 
арқылы жеткізіледі.

Акционер ретінде Қордың пайдасына таза табысты бөлу 
нысандандырылған және ашық дивидендтік саясат 
негізінде дивидендтер түрінде жүзеге асырылады.

Компанияны басқаруды Жарғыда белгіленген тәртіпте 
және құзыреттерге сәйкес Компания органдары жүзеге 
асырады. 

  Компания және оның лауазымды тұлғалары 
Компанияның орнықты дамуы мен ұзақ мерзімді 
құнының артуы үшін сәйкесінше Қазақстан Республикасы 
заңнамасында және ішкі құжаттарда белгіленген тәртіпте 
қабылданатын шешімдер мен әрекет/әрекетсіздікке 
жауапкершілік алады.

Компанияның, атқарушы органның қызметінің тиімділігін 
бағалаудың негізгі элементі ҚНК жүйесі болып табылады. 
Қор Директорлар кеңесіндегі өкілдері арқылы ҚНК 
бойынша өз үмітін Компанияға жолдайды. ҚНК тізбесі 
мен нысаналы мәнін Компанияның Директорлар кеңесі 
бекітеді. ҚНК-ге жету мақсатында Компания тиісті 
даму жоспарын әзірлейді. Жыл сайын бекітілген даму 
жоспарымен салыстыру бойынша Компанияның ҚНК-ге 
жетуін бағалау жүзеге асырылады. Бұл бағалау басшылар 
мен атқаруы органдардың мүшелеріне сыйақы беруге 
әсерін тигізеді, оларды қайта сайлауда назарға алынады, 
сондай-ақ оларды мерзімінен бұрын қызметінен шеттетуге 
негіз болуы мүмкін.
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Компанияның Директорлар кеңесінің  Жарғысына 
сәйкес қызметтің мәселелері бойынша шешімдер 
қабылдайды, еншілес тәуелді компанияларды 
басқару мәселелерін реттейтін құжаттарды бекітеді. 
ЕТҰ жарғысымен ЕТҰ органдарының құзыреті мен 
өкілеттілігі айқындалған.

Компанияның қызметі ұзақ мерзімді құнды арттыруға 
ұзақ мерзімді кезеңде орнықты дамуды қамтамасыз 
етуге бағытталған. КБК-ге сәйкес, компания мүдделі 
тараптардың теңгерімін сақтайды, орнықты даму 
қағидаттарын ұстанады.

Жарғы Директорлар кеңесінің орнықты даму 
саласындағы қағидаттар мен стандарттарды, тиісті 
саясат пен жоспарларды енгізу мен іске асыруға 
стратегиялық басшылық және бақылау, орнықты даму 
саласындағы есепті бекіту құзыреттілігін белгілейді. 

2018 жылы орнықты даму қағидаттарына ішкі оқыту 
жүргізу үшін әдіснамалық база әзірленді.  

Компанияның Директорлар кеңесі мәселелердің 
барлығын компанияның орнықты дамуын қамтамасыз 
ету және ұзақ мерзімді құнды өсіру тұрғысынан 
қарайды. 
 

«Қазпошта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі Даму 
стратегиясы ұзақ мерзімді құнды арттыруға, мүдделі 
тараптардың теңгерімін сақтай отырып, орнықты 
дамуды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Компанияда бағалау әдістемесі және мүдделі тұлғалар 
картасы бекітілген, онда мүдделі тараптар және 
олардың мүдделерін сақтау қағидаттары белгіленген.

Орнықты даму саласындағы қызмет корпоративтік 
басқаруды жетілдіру және Даму стратегиясын іске 
асыру процестері шеңберінде жүзеге асырылады. 2018 
жылы Басқарма төрағасының басшылығымен орнықты 
даму қағидаттарын іске асыру жөніндегі арнайы жұмыс 
тобы құрылды.

Сақталады

Ішінара сақталады

Сақталады

Холдингтік компанияның Директорлар кеңесі басқару 
тиімділігін, оның тобына кіретін барлық заңды тұлғаларда 
ұзақ мерзімді құнының артуы мен орнықты дамуын 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Холдингтік компания тобында тиімді басқару 
нәтижелері операциялық тиімділікті арттыру, есептілік 
сапасын жақсарту, корпоративтік мәдениет пен этика 
стандарттарын жақсарту, ашықтық, тәуекелдерді азайту, 
ішкі бақылаудың тиісті жүйесі болуы тиіс.

Компания экономикаға, экология мен қоғамға өз әсерінің 
маңыздылығын сезінеді, және ұзақ мерзімді құнының 
артуына талпынып, мүдделі тараптардың мүдделер 
балансын сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің 
орнықты дамуын қамтамасыз етуі керек. Мүдделі 
тұлғалармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара 
іс-қимыл тәсілі Компанияның орнықты дамуына мүмкіндік 
береді.

Компания мүдделі тұлғалардың мүдделер балансын 
сақтай отырып, және бұл ретте өз орнықты дамуын 
қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді құнының артуына 
ұмтылуы тиіс. Орнықты даму саласындағы қызмет үздік 
халықаралық стандарттарға сай келуі тиіс.

3-тарау. Орнықты даму
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Компания өз қызметінде орнықты даму саласындағы 
қағидаттарды басшылыққа алады. Орнықты 
даму саласындағы қағидаттар Компанияның ішкі 
құжаттарында көрініс тапқан. 

Проведена большая работа по выстраиванию 
системы управления в области устойчивого развития. 
Проведены заседания рабочей группы по устойчивому 
развитию. Приняты решения по рабочим вопросам 
внедрения принципов устойчивого развития. 

Анализ внутренней и внешней ситуации по трем 
составляющим (экономика, экология, социальные 
вопросы) проводится в рамках ежеквартальной 
отчетности по исполнению Стратегии развития. 

Утверждена карта заинтересованных сторон. 

Интеграция устойчивого развития в ключевые 
процессы проводится в рамках мероприятий Плана по 
совершенствованию корпоративного управления на 
2019-2025 годы.

Сақталады

Компания ұзақ мерзімді кезеңдегі орнықты дамуға 
арналған өзінің экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік мақсаттарының соның ішінде акционерлер мен 
инвесторлар үшін ұзақ мерзімді құнның өсуін қамтитын 
мақсаттарының келістілігін қамтамасыз етуі тиіс. 
Компанияның орнықты дамуы үш құрауыштан тұрады: 
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.  Компания 
осы үш аспекті бойынша өз қызметіне және тәуекелдерге 
талдау жасайды, сондай-ақ мүдделі тараптарға өз қызметі 
нәтижелерінің теріс әсерін болдырмауға немесе азайтуға 
күш салады.

Орнықты даму саласындағы қағидаттарға ашықтық, 
жауапкершілік, айқындылық, этикалық мінез-құлық, 
мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заң үстемдігі, 
адам құқықтарын құрметтеу, сыбайлас жемқорлыққа 
төзімсіздік, мүдделер қайшылығына жол бермеу, жеке 
мысал жатады.

Компанияда  төмендегідей элементтерді қамтитын,  
бірақ бұлармен шектеліп қалмайтын, орнықты даму 
саласындағы басқару жүйесі құрылды:

1. Директорлар кеңесі, атқарушы орган және 
қызметкерлер деңгейінде орнықты даму 
қағидаттарын ұстану;

2. үш құрауыш (экономика, экология, әлеуметтік 
мәселелер) бойынша ішкі және сыртқы 
жағдайларды талдау;

3. әлеуметтік, экономикалық және экологиялық 
салаларда орнықты дамудың тәуекелдерін анықтау; 

4. мүдделі тұлғалар картасын құру; 

5. орнықты даму саласында ҚНК мен мақсаттарын 
айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және 
жауапты тұлғаларды анықтау;

6. орнықты дамуды негізгі процестерге ықпалдастыру, 
соның ішінде тәуекелдерді басқару, жоспарлау, 
адам ресурстарын басқару, инвестиция, есептілік, 
операциялық қызмет және басқалар, сондай-
ақ стратегиялық дамуға және шешім қабылдау 
процестері;

7. орнықты даму саласында лауазымды тұлғалар мен 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

8. орнықты даму саласында тұрақты мониторинг және 
іс-шараларды бағалау, мақсаттарға жету және ҚНК 
бағалау, түзетуші шараларды қабылдау, тұрақты 
жақсарту мәдениетін енгізу.

Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқармасы 
орнықты даму саласында және оны енгізуде тиісті 
жүйелер қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Барлық 
деңгейлердегі қызметкерлер мен лауазымды тұлғалар 
орнықты дамуға өзіндік үлес қосады. Холдингтік 
компаниялар барлық топ бойынша орнықты даму 
қағидаттарын енгізуге жауапты болады.

Кодекс 
ережелері №
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2017 жылғы қорытынды бойынша Орнықты даму 
саласының есебі Компанияның 2017 жылға арналған 
Жылдық есебіне енгізілді және корпоративтік сайтқа 
салынды. 

2018 жылдың бірінші жартысы бойынша Орнықты даму 
есебін ДК қарады. Жылдың бірінші жартысындағы 
орнықты дамуға арналған есеп БҰҰ Ғаламдық 
шартының ресми сайтында жарияланды.

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/
cop/create-and-submit/active/419410

Компания серіктестерінің орнықты даму қағидаттарын 
қолдануына ықпал етуге және көтермелеуге ұмтылуы 
тиіс (есеп беру міндеттілігі,  ашықтық, этикалық мінез-
құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, 
заң үстемдігі, адам құқықтарын құрметтеу, сыбайлас 
жемқорлыққа төзімсіздік, мүдделер қайшылығына жол 
бермеу). Тиісті ішкі құжаттар әзірленіп жатыр. 

Компанияның Жалғыз акционері Қор болып 
табылады. Жалғыз акционердің құқығы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысы 
мен ішкі құжаттарына сәйкес сақталады.  

Ішінара сақталады

Сақталады

Сақталады

Сақталады

Сақталады

Компания қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз ете отырып, мүдделі тұлғалар үшін өз 
қызметінің айқындығы мен ашықтығы мақсатында 
орнықты даму саласында есептілікті жыл сайын 
жариялайды. Орнықты даму саласындағы есептілікті 
Директорлар кеңесі бекітеді.

Компания серіктестерінің орнықты даму қағидаттарын 
қолдануына ықпал етуге және көтермелеуге ұмтылуы тиіс.

Акционерлердің құқықтарын қорғау Компанияға 
инвестиция тартудың негізгі шарты болып табылады. 
Компания акционерлердің құқықтарын жүзеге асыруды 
қамтамасыз етуі тиіс. Ұйымда бірнеше акционер болған 
жағдайда олардың әрқайсысына қатысты әділ қарым-
қатынас қамтамасыз етілуі тиіс.

Акционерлердің құқықтары, міндеттері мен құзыреттері 
қолданыстағы заңнамаға, құрылтай құжаттарына сәйкес 
белгіленеді және оларға бекітіледі.  Акционерлердің 
құқықтарына шешім қабылдауға жеткілікті ақпаратты 
Қазақстан Республикасы заңнамасында, ақпаратты ашу 
саласындағы ұйымның ішкі құжаттары мен жарғысында 
белгіленген тәртіпте уақтылы алу; өз құзыреті мәселелері 
бойынша акционерлердің жалпы жиналысына және дауыс 
беруге қатысу;  Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, 
сандық құрамын анықтауға, оның мүшелерін сайлауға 
және олардың өкілеттігін тоқтатуға, сондай-ақ сыйақы 
төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеуге қатысу;
айқын және ашық дивидендтік саясат негізінде 
акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен 
анықталатын мерзімде және мөлшерде дивиденд алу 
жатады, бірақ бұлармен шектеліп қалмайды.

Миноритарлық акционерлерді қоса алғанда, ұйымда 
бірнеше акционер болған жағдайда корпоративтік басқару 
жүйесі барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты 
қамтамасыз етуі және ұйымның жарғысында бекітілуі тиіс 
олардың құқықтарын жүзеге асыруы керек.

4-тарау. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ қарым-қатынас
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Жарғыға және Директорлар кеңесі туралы ережеге 
сәйкес, Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы 
жиналысына есеп беретін, ұйымға стратегиялық 
басшылықты қамтамасыз ететін басқару органы 
болып табылады. Басқарма Директорлар кеңесіне есеп 
береді, күнделікті қызметті басқаруды жүзеге асырады 
және стратегияны, даму жоспарын, Директорлар 
кеңесі мен акционарлердің жалпы жиналысында 
қабылданған шешімдерді жүзеге асыруды 
қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі мен Басқарма 
ынтымақтастық рухында өзара әрекеттеседі, ұйымның 
мүдделерінде іс-әрекет етеді және орнықты даму және 
Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынас негізінде 
шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесінің компанияны басқару үшін 
жеткілікті өкілеттігі бар. Осылайша, Қоғамның 
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне 
жатқызылған мәселелер  Компания Жарғысының 
76-бабында айқындалған. Компанияның Директорлар 
кеңесі осы ережеде көрсетілген КБК мәселелеріне 
ерекше көңіл бөледі.
2018 жылы Директорлар кеңесі Даму стратегиясының 
мәселелері жөнінде стратегиялық сессия өткізді,  
оның нәтижесінде менеджментке 2019 жылғы Даму 
стратегиясына өзгерістер мен толықтыруларды 
дайындауға тапсырма берілді. 
Директорлар кеңесі тоқсан сайын Компанияның даму 
стратегиясын жүзеге асыру туралы Бірыңғай есепті 
қарайды, ол Жалғыз акционердің күтулерін, даму 
стратегиясын іске асыру жоспарын және бизнер-
жоспарды орындау туралы ақпаратты қамтиды. 
Тоқсан сайын ДК Компанияның инвестициялық 
жобаларын жүзеге асыру, сондай-ақ Трансформация 
бағдарламасын жүзеге асыру туралы есептерді 
қарайды
Жыл сайын Директорлар кеңесі Қоғамның орта 
мерзімді бизнес жоспарын бекітеді. 
Директорлар кеңесі жыл сайын ішкі бақылау жүйесін 
және тәуекелдерді басқару жүйесін талдайды, оның 
негізінде тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау 
жүйесін жетілдіру бойынша нақты нұсқаулар беріледі. 
Жоғарыда аталған нұсқаулардың орындалуы туралы 
ақпарат, сондай-ақ «Қазпошта» АҚ ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару тұжырымдамасын іске асыру 
жоспарының орындалуы туралы ақпарат тоқсан сайын 
қаралады.
ДК басшылар мен атқарушы орган мүшелерінің 
қызметін қадағалауға, сайлауға, сыйақы беруге, орнын 
басушыларды жоспарлауға база назар аударады, 2018 
жылы:

1. Басқарма мүшелері лауазымдарының 
сипаттамасы бекітілді;

2. Басқарма мүшелері лауазымдарын бағалау 
бекітілді;

3. Тиісті лауазымдарға орнын басушылар 
пулындағы кандидаттар қатарынан жаңа 
Басқарма мүшелері сайланды; 

4. Жаңадан сайланған Басқарма мүшелерінің жеке 
даму жоспарлары бекітілді;

5. Басқарушылық лауазымдарға орнын басушылар 
пулы бекітілді. 

ДК тұрақта түрде корпоративтік басқару саласындағы 
есептерді және Омбудсмен есептерін қарайды. 

Сақталады

СақталадыДиректорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына 
есеп беретін, ұйымға стратегиялық басшылықты және 
атқарушы органның қызметін бақылауды қамтамасыз 
ететін басқару органы болып табылады. Директорлар 
кеңесі осы Кодекстің барлық ережелерінің енгізілуін 
қамтамасыз етеді. 

Атқарушы орган Директорлар кеңесіне есеп береді, 
ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге 
асырады және оның стратегияға, даму жоспарына және 
акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар 
кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкестігін қамтамасыз 
етеді.

 Директорлар кеңесі мен атқарушы орган ынтымақтастық 
рухында өзара іс-қимыл жасауға, ұйымның мүдделерінде 
әрекет етуге және орнықты даму қағидаттарының және 
барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас негізінде 
шешім қабылдауға тиіс.

Директорлар кеңесі мен атқарушы орган Қордың немесе 
ұйымның ұзақ мерзімді құнын арттыруды және олардың 
орнықты дамуын қамтамасыз етуге тиіс.

Директорлар кеңесіне ұйымды басқару және атқарушы 
органның қызметін бақылау үшін жеткілікті өкілеттіктер 
берілуге тиіс. Директорлар кеңесі өз функцияларын 
жарғыға сәйкес орындайды және мынадай мәселелерге:

1. даму стратегиясын айқындауға (бағыттар және 
нәтижелер);

2. даму жоспары қызметінің негізгі көрсеткіштерін 
қоюға және оны мониторингтеуге;

3. тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыруға және оны 
қадағалауға;

4. Директорлар кеңесі құзыретінің шеңберінде ірі 
инвестициялық жобаларды және басқа да негізгі 
стратегиялық жобаларды бекітуге және олардың 
тиімді іске асырылуының мониторингіне;

5. атқарушы орган басшысын және мүшелерін 
сайлауға, оларға сыйақы беруге, олардың 
сабақтастығын жоспарлауға және қызметін 
қадағалауға;

6. корпоративтік басқаруға және этикаға;

7. ұйымда осы Кодекс ережелерінің және Қордың 
іскерлік этика саласындағы корпоративтік 
стандарттарының (Іскерлік этика кодексінің) 
сақталуына ерекше назар аударады.

5-тарау. Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі
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3 Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің міндеттерін 
Жарғыға, КБК-ге және басқа да Компанияның ішкі 
құжаттарына (сондай-ақ Жылдық есепте Директорлар 
кеңесінің қызметі туралы есеп ұсынылады) сәйкес 
тиісінше орындайды.
Жарғыға сәйкес акционерлердің құзыреті шеңберінде 
қабылданған олардың жалпы жиналысының 
шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып 
табылады.  

Директорлар кеңесі өз қызметі туралы өткен жылғы 
қорытынды бойынша атқарылған жұмыс туралы 
есепті ұсыну жолымен, сондай-ақ Компанияның өткен 
жылға арналған Жылдық есебін ұсыну жолымен 
акционерлердің жалпы жиналысы алдында жыл сайын 
есеп береді.

СақталадыДиректорлар кеңесінің мүшелері өздерінің міндеттерін 
тиісінше орындауға және ұйымның ұзақ мерзімді құнын 
арттыруды және орнықты дамуды қамтамасыз етуге тиіс. 
Ұйымның Директорлар кеңесі акционерлерге есеп береді. 
Бұл есептілік акционерлердің жалпы жиналысы тетігі 
арқылы іске асырылады.

4
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Компанияның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері 
тәуелсіз және тиімді шешімдердің қабылдауды 
қамтамасыз ететін дағдыларға, тәжірибе мен білімге 
ие. 

Директорлар кеңесінің мүшелері экономика, қаржы, 
бухгалтерлік есеп, аудит, логистика, стратегиялық 
басқару, пошта бизнесі, ақпараттық технологиялар 
және электрондық коммерция салаларының 
мамандары болып табылады. 

ДК құрамы тәжірибе, жеке қасиеттері бойынша 
әртүрлі. ДК гендерлік әртараптандыру тұрғысынан 
теңгерілмеген күйінде қалады, өйткені құрамында 
әйелдер жоқ. Дегенмен, ДК комитеттерінің 
сарапшылары әйелдер болып табылады. ДК 
комитеттері бөлімін қараңыз. 

Тәуелсіз директорлардың саны 50%-ды құрайды.

ДК құрамындағы 2018 жылғы өзгерістер Жылдық 
есепте егжей-тегжейлі сипатталған. 

Ішінара сақталады

СақталадыДиректорлар кеңесінде және оның комитеттерінде 
ұйымның мүдделерінде және барлық акционерлерге әділ 
қарым-қатынас және орнықты даму қағидаттары ескеріле 
отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдердің 
қабылдануын қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе 
мен білімнің теңгерімі сақталуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамында тәжірибесі, жеке 
басының сипаттамалары және гендерлік құрамы бойынша 
әртүрлілікті қамтамасыз ету қажет. Директорлар кеңесінің 
құрамына қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және 
барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз 
ету үшін жеткілікті санда тәуелсіз директорлар кіруге 
тиіс. Компанияның Директорлар кеңесінің құрамындағы 
тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар 
кеңесінің мүшелері жалпы санының елу пайызына дейінгі 
шаманы құрайды.
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6 Компанияның жарғысына сәйкес Жалғыз акционер 
Директорлар кеңесі мүшелерін сайлайды, «Қазпошта» 
АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын 
біліктілік критерийлерін және үміткерлердің кәсіби 
тәжірибесі және іскерлік беделі, жетістіктері, 
дағдылары негізінде тәуелсіздік критерийлерін бекітеді
2018 жылы Тағайындаулар және  және сыйақылар 
комитеті құрамды анықтау, Директорлар кеңесі 
құрамындағы үміткерлердің құзыреттері және қажетті 
дағдылары бойынша жұмыстар жүргізді. Комитеттің 
ұсынымдары ДК-да қаралды және шешім қабылдау 
үшін Жалғыз акционерге жолданды. 

Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі 
мүшелерінің өкілеттік мерзімдері сайма-сай келеді, 
үш жылды құрайды және 2021 жылдың тамыз айында 
аяқталады.

СақталадыАкционерлердің жалпы жиналысы үміткерлердің 
құзыретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі 
мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық 
рәсімдердің негізінде Директорлар кеңесінің мүшелерін 
сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін 
немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау 
кезінде олардың ұйымның Директорлар кеңесі қызметінің 
тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.  Бірнеше 
акционерлері бар ұйымдарда Директорлар кеңесінің 
мүшелерін және Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау 
процесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында және ұйымның жарғысында 
айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. Көрсетілген 
ұйымдарда Директорлар кеңесінің құрамын, қажетті 
дағдылар мен құзыреттерді және Директорлар кеңесінің 
құрамына үміткерлерді анықтауға ұйым Директорлар 
кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитетін тарту 
ұсынылады.
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6 Директорлар кеңесінің құрамында Үкіметтің және 
мемлекеттік органдардың өкілдері жоқ.

Егжей-тегжейлі ақпарат Жылдық есепте көрсетілген. 
Директорлар кеңесінің құрамында қатарынан он 
жылдан артық сайланған тәуелсіз директорлар жоқ. 
Бірде бір тұлға өзін тағайындаумен, саулаумен және 
қайта сайлаумен байланысты шешімдер қабылдауға 
қатысқан жоқ. 

СақталадыҰйымның Директорлар кеңесінің құрамында Үкімет 
мүшелерінің, мемлекеттік органдар лауазымды 
тұлғаларының қатысуына жолберілмейді.  Директорлар 
кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі бүкіл Директорлар 
кеңесінің өкілеттіктері мерзіміне сәйкес келеді және 
акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің 
жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған сәтте 
аяқталады.

Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға 
дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің 
қанағаттанарлық нәтижелері жағдайында тағы да үш жыл 
мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты 
жылдан астам мерзімге (мысалы, үш жылдық екі мерзім) 
сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің 
құрамын сапалық жағынан жаңарту қажеттілігі ескеріле 
отырып, ерекше қаралуға тиіс.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан 
тоғыз жылдан астам сайлана алмайды. Ерекше 
жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға 
жол беріледі, тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне 
сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың 
қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау 
тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндірумен жыл 
сайын жүргізілуге тиіс.

 Өзінің тағайындалуымен, сайлануымен және қайта 
сайлануымен байланысты шешімдер қабылдауға бір де бір 
тұлға қатыспауға тиіс.
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2016 жылы қыркүйекте Директорлар кеңесі 
«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттері 
мүшелері (сарапшылар) және жаңадан сайланған 
Директорлар кеңесі мүшелері үшін Лауазымға кіріспе 
бағдарламасын бекітті. «Қазпошта» АҚ Корпоративтік 
хатшысы Директорлар кеңесінің 2018 жылы сайланған 
жаңа мүшелерінің лауазымға кірісу бағдарламасының 
орындалуын қамтамасыз етті.

2018 жылы ДК Директорлар кеңесі қызметінің 
тиімділігін арттыруға бағытталған 2019-2025 жылдарға 
арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарының тармақтарын іске асырды.
2018 жылы ДК Шымкент қаласында көшпелі отырыс 
өткізді, Түркістан облысы және Шымкент қалаларында 
бірқатар объектілерді аралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне 
жалпы басшылық ету үшін жауап береді, Директорлар 
кеңесінің негізгі функцияларының толық және тиімді 
іске асырылуын, Директорлар кеңесі мүшелерінің, 
ірі акционерлер мен атқарушы органның арасында 
сындарлы диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді.
2018 жылдың қыркүйегінен бастап Компанияның 
Директорлар кеңесінің төрағасы – Қарымсақов Бейбіт 
Еркінбайұлы. 

Сондай-ақ 2018 жылы Компанияның Директорлар 
кеңесі Жандосов Ораз Әлиұлын Компанияның аға 
тәуелсіз директоры етіп сайлады. 

Сақталады

Сақталады

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіне жаңадан 
сайланған мүшелер үшін лауазымға кіріспе 
бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 
үшін кәсіби даму бағдарламасын бекітеді. Корпоративтік 
хатшы осы бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз 
етеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне 
жалпы басшылық ету үшін жауап береді, Директорлар 
кеңесінің негізгі функцияларының толық және тиімді 
іске асырылуын, Директорлар кеңесі мүшелерінің, ірі 
акционерлер мен атқарушы органның арасында сындарлы 
диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді.
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Директорлар кеңесі төрағасының және атқарушы 
орган басшысының рөлі мен функцияларының 
аражігі Жарғымен, КБК-мен, Директорлар кеңесі және 
Басқарма туралы ережелермен нақты ажыратылған.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақының 
деңгейін «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары 
Директорлар кеңесі құрамын қалыптастыру 
қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционер белгілейді.

Сақталады

Сақталады

Директорлар кеңесі төрағасының және атқарушы орган 
басшысының рөлі мен функцияларының аражігі нақты 
ажыратылуға және ұйымның жарғысында, Директорлар 
кеңесі және атқарушы орган туралы ережелерде бекітілуге 
тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақының деңгейі 
ұйымды табысты басқару үшін талап етілетін Директорлар 
кеңесінің осындай деңгейдегі әрбір мүшесін тарту, ұстау 
және уәждеу үшін жеткілікті болуға тиіс. Ұйымның 
Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы белгілеу Қор 
әзірлейтін әдіснамаға сәйкес жүзеге асырылады, бұл 
ретте осы тұлғаның Директорлар кеңесінің құрамына 
қатысуынан ұйым үшін күтілетін жағымды әсер назарға 
алынуға тиіс. Бірнеше акционері бар ұйымдарда 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы берудің тиісті 
қағидалары Қор әдіснамасының негізінде әзірленеді 
және ол акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі. 
Ұйымның Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы 
комитеті тәуелсіз директорларға үміткерлерге берілетін 
сыйақы мөлшері бойынша ұсыныс енгізеді.

Өзінің сыйақысына байланысты шешімдер қабылдауға бір 
де бір тұлға қатыспауға тиіс.

11 2018 жылы Директорлар кеңесі «Қазпошта» АҚ 
Директорлар кеңесі Аудит және тәуекелдер жөніндегі 
комитет туралы ережеге, «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесі Стратегия және даму жөніндегі комитет 
туралы ережеге, «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі 
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет 
туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды 
бекітті. Аталған өзгерістер мен толықтырулар 
Комитеттердің орнықты даму саласындағы рөлін 
күшейтуге бағытталған. Барлық құжаттар КБК-ге 
толықтай сәйкес келеді. Директорлар кеңесінің 
комитеттері өз құзыреті шеңберінде барлық 
мәселелерді қарайды.

ДК Комитеттеріне стратегиялық емес сипаттағы 
мәселелерді қарау тәжірибесі енгізілді. Мәселелерді 
кейіннен Комитеттердің төрағалары ДК отырысына 
тікелей ұсынады.  Мұндай тәжірибе ДК жұмысын 
стратегиялық мәселелерге жұмылдыруға ықпал етеді.
 

СақталадыДиректорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің 
құзыретіне кіретін мәселелерді жан-жақты және мұқият 
қарауға және аудит, тәуекелдерді басқару, Қордың және 
ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларын тиісінше және тиімді 
қолдану, Директорлар кеңесі мен атқарушы органның 
мүшелерін тағайындау және сыйақы беру, орнықты даму, 
оның ішінде еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі және 
қоршаған ортаны қорғау сияқты бағыттар бойынша 
қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға ықпал 
етеді. Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің 
мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде 
шешімдер қабылдау жауапкершілігінен босатпайды.

12 2018 жылы Директорлар кеңесінің алдағы болатын 
отырысы мәселелері бойынша материалдар мен 
ақпараттар 7 күнтізбелік күн бұрын, ал аса маңызды 
мәселелер бойынша 15 күнтізбелік күн бұрын 
Директорлар кеңесі мүшелері үшін арнайы құрылған 
порталда орналастырылды. 

2019 жылғы желтоқсаннан  бастап  алқа органдары 
үшін BoardMaps басқару бағдарламалық өнімі жұмысқа 
қолданылатын болады. 

Корпоративтік хатшы ДК қарауына ұсынылатын 
талаптарды өзектендірді.

СақталадыДиректорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және 
өткізу оның қызметінің барынша нәтижелі болуына ықпал 
етуге тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін 
орындау үшін толық, өзекті және уақтылы ақпаратқа 
қолжетімділікке ие болуға тиіс.

Директорлар кеңесі өз функцияларын тиімді орындау 
үшін үнемі отырыстар өткізеді. Директорлар кеңесінің 
отырыстары күнтізбелік жылдың басына дейін бекітілетін 
жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар 
кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын 
өткізу бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру нысандары 
арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру 
нысанындағы отырыстардың саны барынша аз
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ОТЧЕТ	КОРПОРАТИВНОГО	СЕКРЕТАРЯ

12 Директорлар кеңесі күнтізбелік жыл басталғанға дейін 
алдағы жылға арналған отырыстардың болжамды 
күнін көрсете отырып Жұмыс жоспарын бекітеді. 

Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру 
нысанындағы отырыстарда қаралуға жататын 
барлық мәселер, Жарғыға сәйкес тек қана бетпе-бет 
нысандағы отырыстарда қаралады. 

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 
барлық отырыстарына Корпоративтік хатшы хаттама 
жасайды.

Сақталады
болуға тиіс. Маңызды және стратегиялық сипаттағы 
мәселелерді қарау және олар бойынша шешімдер 
қабылдау Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру 
нысанындағы отырыстарында ғана жүзеге асырылады. 
Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесінің және оның 
комитеттері отырысының екі нысанын да үйлестіруге 
болады.

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 
отырыстарына корпоративтік хатшы талқылау және 
қабылданған шешімдердің қорытындыларын толық 
көлемде көрсете отырып, тиісті түрде хаттама жүргізеді.

13

14

Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметін 
бағалауды Компанияның корпоративтік басқаруын 
диагностикалау шеңберінде тәуелсіз кеңесшілер 
жүргізді. 

2019 жылғы 9 ақпанда бағалау нәтижелері бойынша 
тұжырымдарды Директорлар кеңесі қарады және 
Компанияны басқаруды жетілдіру бойынша шаралар 
жоспарланды.

СақталадыДиректорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері 
және мүшелері ұйымның Директорлар кеңесі бекіткен 
құрылымдалған процесс шеңберінде жыл сайынғы негізде 
бағалануға тиіс. Осы процесс Қордың әдіснамасына 
сәйкес келуге тиіс. Бұл ретте үш жылда кемінде бір рет 
бағалау тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.

Бағалау Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің 
әрқайсысының ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуіне 
және орнықты дамуына үлесін айқындауға, сондай-
ақ бағыттарын анықтауға және жақсартуға арналған 
шараларды ұсынуға мүмкіндік беруге тиіс. Директорлар 
кеңесінің мүшелерін қайта сайлау немесе олардың 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде бағалау 
нәтижелері назарға алынады.

15 Жарғыға және «Қазпошта» АҚ ішкі құжаттарына 
сәйкес,  Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны 
тағайындау туралы шешім қабылдайды, оның 
өкілеттілік мерзімін, функцияларын және қызмет 
тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және 
сыйақы төлеу шарттарын белгілейді. Корпоративтік 
хатшы Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді 
«Қазпошта» АҚ  Корпоративтік хатшысы 2012 жылы 
конкурстық іріктеу негізінде сайланды. 

2018 жылы Корпоративтік хатшы  Бисенғалиева Айла 
Қуанышқызы 2021 жылғы желтоқсанға дейін келесі 
өкілеттілік мерзіміне сайланды.

Корпоративтік хатшы мұрагерлігі жоспары, сондай-ақ 
Корпоративтік хатшыны дамытудың жеке жоспары 
бекітілді. 

Корпоративтік хатшы өзіне жүктелген міндеттерді 
толық түрде жүзеге асырады. 

Директорлар кеңесі «Қазпошта» АҚ Корпоративтік 
хатшы туралы ережесі жаңа бар, бұл құжат КБК-ге 
толықтай сәйкес келеді.

СақталадыДиректорлар кеңесінің қызметін және Директорлар 
кеңесінің, атқарушы органның акционерлермен өзара іс-
қимылын тиімді ұйымдастыру мақсатында Директорлар 
кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындайды.

Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындау 
туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттілік мерзімін, 
функцияларын және қызмет тәртібін, лауазымдық 
жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын 
белгілейді, корпоративтік хатшы қызметін (хатшылығын) 
құру туралы шешім қабылдайды және көрсетілген 
қызметтің бюджетін айқындайды. Корпоративтік хатшы 
Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді және 
Компанияның атқарушы органынан тәуелсіз болады. 
Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері Директорлар 
кеңесі, жалғыз акционер тарапынан корпоративтік 
шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауға 
жәрдемдесуді, Директорлар кеңесінің мүшелері үшін 
олардың қызметінің барлық мәселелері және осы Кодекс 
ережелерінің қолданылуы бойынша кеңесші рөлін 
орындауды, сондай-ақ осы Кодекстің іске асырылуына 
мониторингіні және Қор мен ұйымдарда корпоративтік 
басқаруды жетілдіруге қатысуды қамтиды. Корпоративтік 
хатшы сондай-ақ Қордың жылдық есебінің құрамына 
енгізілетін осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің 
сақталуы туралы есеп дайындауды жүзеге асырады. 
Осы есеп тиісті түсініктер келтіріле отырып, Кодекстің 
сақталмай отырған қағидаттары мен ережелерінің тізбесін 
қамтуға тиіс.
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16 Басқарма Компанияның алқалы атқарушы органы 
болып табылады және оның ағымдағы қызметін 
басқаруды жүзеге асырады, оның мүддесіне жұмыс 
істейді және акционерлердің жалпы жиналысы мен 
Директорлар кеңесіне есеп береді. Басқарма алты 
мүшеден тұрады.

СақталадыКомпанияларда алқалы атқарушы орган қойылады, қалған 
ұйымдарда, сондай-ақ компания - бірлескен кәсіпорын 
құрылған жағдайда акционерлердің (қатысушылардың) 
қалауы бойынша ол алқалы немесе жеке-дара болуы 
мүмкін. Атқарушы органның басшысы және мүшелері 
жоғары кәсіби және жеке басы сипаттамаларына ие 
болуға, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделді иеленуге және 
жоғары этикалық стандарттарды ұстануға тиіс.

17

18

19

Басқарма  ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты 
жүзеге асырады, Директорлар кеңесіне есеп береді, 
стратегияның, даму жоспарының, сондай-ақ  Жалғыз 
акционер мен Директорлар кеңесінің  қабылдаған 
шешімдерінің іске асырылуы үшін жауапты болады.

Жарғыға және «Қазпошта» АҚ ішкі құжаттарына 
сәйкес,  Директорлар кеңесі Басқарманың  өкілеттілік 
мерзімін, құрамын белгілейді, төрағаны және Басқарма 
мүшелерін сайлайды, өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатады, еңбекақы төлеу және сыйлық ақы беру, 
қағидасын, лауазымдық жалақы схемасын бекітеді, 
сондай-ақ лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді.  
Басқарма төрағасы, Басқарма мүшелері Басқарма 
мүшелерінің мотивациялық ҚНК бекітеді.

Басқарма мүшелерін іріктеу және сайлау Директорлар 
кеңесі белгілеген барынша ашық және нақты рәсімдер 
негізінде өткізіледі. Директорлар кеңесі кез келген 
уақытта басшының және атқарушы орган мүшелерінің 
өкілеттігін тоқтата алады.

Сақталады

СақталадыАтқарушы орган Директорлар кеңесіне есеп береді 
және ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты 
жүзеге асырады, стратегияның, даму жоспарының 
және Директорлар кеңесі және акционерлердің жалпы 
жиналысы қабылдаған шешімдердің іске асырылуы үшін 
жауапты болады.

Директорлар кеңесі атқарушы органның басшысын және 
мүшелерін сайлайды, өкілеттілік мерзімін, лауазымдық 
жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарына 
айқындайды. Атқарушы органның құрамына үміткерлер 
іздестіру мен таңдау, олардың сыйақысын белгілеу 
процесіндегі негізгі рөлді ұйымның Директорлар кеңесінің 
Тағайындау және сыйақы комитеті атқарады.

Алқалы атқарушы органның құрамына сайлауға 
үміткерлер бойынша ұсыныстарды Директорлар 
кеңесі Тағайындау және сыйақы комитетінің қарауына 
атқарушы органның басшысы енгізеді. Директорлар 
кеңесі атқарушы органның басшысы ұсынған үміткерді 
қабылдамаған жағдайда, атқарушы органдағы сол 
лауазымға екінші рет ұсыныс енгізу құқығы Директорлар 
кеңесіне өтеді.

Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 %-ы Қорға 
тиесілі компанияларда атқарушы органның басшысы 
лауазымына үміткер Қор басқармасымен алдын ала 
келісіледі.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта атқарушы орган 
басшысының және мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтата 
алады.

Ұйымның атқарушы органының басшысын және 
мүшелерін үш жылға дейінгі мерзімге сайлау ұсынылады. 
Атқарушы орган басшысының және мүшелерінің 
өкілеттілік мерзімі жалпы атқарушы органның өкілеттілік 
мерзіміне сәйкес келеді.

Компанияның бірінші басшысының лауазымына үміткер 
компания Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен бекітілген тиісті тізімге енгізілген жағдайда, 
Қазақстан Республикасының Президентімен немесе оның 
Әкімшілігімен келісіледі.

Мұндай жағдайда компанияларда Кодекспен белгіленген 
атқарушы органның басшысын іздестірудің және 
сайлаудың мынадай тәртібі қолданылады.
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20 Жарғыға және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес,  
Директорлар кеңесі еңбекақы төлеу және сыйлық 
ақы беру қағидасын, лауазымдық жалақы схемасын 
бекітеді, сондай-ақ Басқарма төрағасының, Басқарма 
мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді,  
Басқарма мүшелерінің мотивациялық ҚНК бекітеді.

СақталадыАтқарушы органның басшысы және мүшелерін 
Директорлар кеңесі бағалайды. Бағаның негізгі өлшемі 
қойылған ҚНК қол жеткізу болып табылады.

Атқарушы орган басшысының және мүшелерінің 
уәжделген ҚНК Директорлар кеңесі бекітеді.

Атқарушы орган мүшелерінің уәжделген ҚНК бөлігіндегі 
ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына атқарушы 
органның басшысы енгізеді.

Бағалау нәтижелері сыйақының мөлшеріне, көтермелеуге, 
қайта сайлауға (тағайындауға) немесе өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтатуға әсер етеді.

21

22 2018 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік 
жанжалдар айқындалған жоқ.

Компанияда «Қазпошта» АҚ мүдделер қайшылығын 
және корпоративтік жанжалдарды реттеу туралы 
қағида  әрекет етеді. 

2018 жылы «Қазпошта» АҚ Басқарма мүшелерінің 
Іскерлік этика кодексі нормаларын бұзу жағдайлары 
орын алған жоқ.

Сақталады

Сақталады     Атқарушы орган мүшелерінің тарапынан Іскерлік этика 
кодексінің нормаларын бұзу жағдайларын атқарушы 
органның басшысы Директорлар кеңесінің назарына 
жеткізуге тиіс.

Атқарушы органның Іскерлік этика кодексінің нормаларын 
бұзуға жол берген мүшесі кез келген басқа ұйымның 
атқарушы органының мүшесі бола алмайды.

Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда 
қатысушылар ұйымның және мүдделі тараптардың 
мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
оларды келіссөздер арқылы шешу жолдарын іздестіреді.

 Корпоративтік қақтығыстардың алдын алу және оларды 
реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі, ең алдымен, 
осындай қақтығыстарды толық және жедел анықтауды, 
ұйымның барлық органдарының іс-қимылын дәл 
үйлестіруді болжайды.

 Корпоративтік қақтығыстарды корпоративтік хатшының 
жәрдемі кезінде ұйымның Директорлар кеңесінің 
төрағасы қарайды. Директорлар кеңесінің төрағасы 
корпоративтік қақтығысқа тартылған жағдайда, мұндай 
жағдайларды Тағайындау және сыйақы комитеті қарайды.

1
Тәуекелдерді басқару саясаты әрекет етеді,  
референстік модельге және COSO халықаралық 
стандарттарына сәйкес, тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі тұжырымдаманың 
жаңа редакциясы бекітілді. Осы құжатты іске 
асырудың бірінші кезеңі жүзеге асырылды. Компания 
менеджменті  тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйелерін жетілдіру  шеңберінде, атап айтқанда  
тәуекелдерді басқару   қаржылық, операциялық) 
әдістемелерін пайдалану арқылы іс-шараларды жүзеге 
асырады.

Ішінара сақталады
Компанияда Компанияның өзінің стратегиялық және 
операциялық мақсаттарына қол жеткізуге ақылға 
қонымды сенімділігін қамтамасыз етуге бағытталған және 
ұйымдастыру саясаттарының, рәсімдердің, мінез-құлық 
нормалары мен әрекеттердің, Компанияның Директорлар 
кеңесі мен атқарушы органы құратын басқару әдістері 
мен тетіктерінің жиынтығын білдіретін тәуекелдерді 
басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жұмыс істейтін  
жүйесі құрылуға тиіс.   

6-тарау. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит
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1

2

Қазіргі уақытта Компания менеджменті ІАҚ-мен 
бірлесіп  ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша 
жұмыстар жүргізіп жатыр.

Жыл сайын ДК ІАҚ-ның тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйелерін талдау жөніндегі қорытындысын 
қарайды, қорытындыны қарау нәтижесінде 2018 
жылы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
жетілдіру жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру 
жоспарын өзектендіруге тапсырма берілді. 

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
ұйымдастыру қағидаттары, тәсілдері «Қазпошта» 
АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
құру жөніндегі тұжырымдамада, «Қазпошта» АҚ 
тәуекелдерді басқару саясатында, сондай-ақ ішкі 
нормативтік құжаттарда белгіленген.

Ішінара сақталады

Сақталады

Директорлар кеңесі және атқарушы орган Компанияда 
тәуекелдерді лайықты басқару мәдениетінің енгізілуін 
қамтамасыз етуге тиіс. Компанияда тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау жүйесін енгізу және оның жұмыс істеуі 
озық практикаларға (COSO) және Қордың әдіснамасына 
(саясаттарына) негізделген айқын нормативтік базаны 
иеленуге тиіс.

Компанияның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру қағидаттары мен 
оларға қойылатын талаптарды, осы жүйенің міндеттерін 
негізге ала отырып және озық жұмыс практикасы мен 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы 
Қордың әдіснамасын ескере отырып белгілеуге тиіс.

3 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесі 
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
жетілдіру жөніндегі тұжырымдаманы бекітті  және оны 
атқарушы орган  іске асырады.

Тәуекелдерді басқару процесі осы салалардағы 
тәуекелдердің рұқсат етілген деңгейлерін белгілеу 
арқылы Компанияның барлық негізгі бағыттарына 
біріктірілген. Тәуекелдерді басқарудың Компанияның 
қызметіне тәуекел-менеджментін интеграциялау 
атқарушы орган қарайтын барлық мәселелерді  
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне 
үйлестіруге жауапты бөлімшемен келісу (сараптама, 
қорытынды) арқылы жүзеге асырылады.

Компанияда Атқару органы жанындағы Тәуекелдер 
жөніндегі комитет жұмыс істейді, оның құзыретіне 
қызметтің барлық бағыттарында, соның ішінде 
операциялық қызмет, жоспарлау, есептілікті 
қалыптастыру процестерінде анықталған немесе 
ықтимал тәуекел оқиғаларын (инцидент) қарау  
жатады.

Барлық сәйкестендірілген тәуекелдер үшін атқарушы 
директорлардың/ бөлімше басшыларының деңгейінде  
иелері белгіленді.

Басқарманың ҚНК мүшелері  кауіпті тәуекелдерді 
(қызыл аймақтың тәуекелдері) азайту жөніндегі 
шараларды орындау дәрежесін қамтиды.

Компанияның ұйымдық құрылымында тәуекелдерді 
басқару рәсімдерін енгізуді қамтамасыз ететін 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін 
үйлестіруге жауапты бөлімше қарастырылған. Бұл 
бөлімшенің қызметкерлерінің тәуекелдерді басқару 
саласында сертификаттары бар.

Ішінара сақталадыКомпанияның атқарушы органдары тәуекелдерді 
басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін құруды 
және қолдауды қамтамасыз етуге тиіс. Тәуекелдерді 
басқару процесі жоспарлау (стратегия және даму 
жоспарлары, жылдық бюджет) және ұйым қызметінің 
нәтижелерін бағалау (басқару есептілігі) процестерімен 
біріктірілуге тиіс.    Компанияның әрбір лауазымды 
тұлғасы шешімдер қабылдау кезінде тәуекелдердің 
тиісінше қаралуын қамтамасыз етеді.

 Компанияның атқарушы органы тиісті біліктілігі және 
тәжірибесі бар қызметкерлердің тәуекелдерді басқару 
рәсімдерін енгізуін қамтамасыз етуге тиіс.
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4 Барлық бар тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау 
және мониторингілеу міндеттемесі Компанияның 
тәуекелдерді басқару саласындағы ішкі құжаттарында, 
тәуекелдерді басқару жүйелерін үйлестіруге жауапты 
бөлімшелер туралы ережелерде, қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтарында қарастырылған. 
Сәйкестендірілген тәуекелдер қауіптілік аймақтарына 
сәйкес сараланады. Кауіпті тәуекелдерге ден қою 
жекелеген іс-шараларды әзірлеу және орындау арқылы 
жүзеге асырылады.

Тәуекелдерді іске асыру оқиғаларына жедел ден 
қою мақсатында Компанияда инциденттер базасы 
жұмыс істейді, ол инциденттерді тіркеуге, қорғаудың 
1-деңгейіне  инцидентті эскалациялауды жүзеге 
асыруға, инциденттің салдарларын жою бойынша 
шаралар мониторнгін әзірлеуге және жүзеге асыруға,  
есептілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Барлық 
тәуекелдер, соның ішінде жаңаларын Тәуекелдер 
жөніндегі комитет қарастырады, ден қою жөніндегі 
шешімдерді қабылдайды.

Компанияның басқару органына тоқсан сайын 
тәуекелдер  картасының барлық өзгерістерін,  соның 
ішінде тәуекелдерді қайта бағалауды (тәуекелдердің 
нақты құнын тәуекел-тәбеттің белгіленген рұқсат 
етілген деңгейлерімен салыстыру) қамтитын Тәуекел 
туралы есеп ұсынылады.

Ішінара сақталадыКомпанияның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесі атқарушы орган жүргізетін, барлық бар 
тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингілеу 
рәсімдерінің міндеттілігін, сондай-ақ стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуге, операциялық міндеттерді 
іске асыруға және компанияның беделіне теріс әсер етуі 
мүмкін тәуекелдер деңгейін азайту бойынша уақтылы 
және барабар шаралар қабылдауды көздейтін тәуекел-
менеджменттің жоғары мәдениетіне негізделуге тиіс.

 Тәуекелдерді басқару жөніндегі рәсімдер жаңа 
тәуекелдерге жедел ден қоюды, оларды нақты 
сәйкестендіруді және тәуекел иелерін айқындауды 
қамтамасыз етуге тиіс. Компанияның бәсекелестік немесе 
экономикалық ортасында кез келген күтпеген өзгерістер 
болған жағдайда тәуекелдер карталарын және оның 
тәуекел-тәбетке сәйкестігін жедел қайта бағалау жүзеге 
асырылуға тиіс.

5

6

Ішкі бақылау жүйесін құрайтын бақылау рәсімдері 
Компанияның барлық салалардағы қызметін 
сипаттайтын ішкі нормативтік құжаттарды бекіту 
шеңберінде әзірленіп, бекітіледі, ресімделеді және 
құжатталады.

Барлық ішкі нормативтік құжаттар заңнама 
талаптарын сақтауды бақылау  шеңберінде құқықтық 
қамтамасыз ету бөлімшесімен келісіледі. 

Бақылау рәсімдерінің тиімділігі жүргізілген аудит, 
тексерістер шеңберінде бағаланады. Қажет болған 
жағдайда бақылау рәсімдері қайта қаралып, қайта 
бекітіледі.

Тәуекелдерді басқару қағидаттары Тәуекелдерді 
басқару саясатында сипатталған. Тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау жүйелерінің тұжырымдамасын 
іске асыру шеңберінде тәуекелдерді басқару бойынша 
оқу материалдары әзірленді. Қызметкерлерді оқыту  
Компанияның Корпоративтік оқыту орталығының 
ресурстары арқылы мерзімді негізде жүзеге 
асырылады. 

Тәуекелдерді басқару жүйесін үйлестіруге жауапты 
бөлімшенің қызметкерлері өткізетін семинарлар 
арқылы  жаңа қызметкерлерді тәуекелдерді басқару  
және ішкі бақылау жүйесімен міндетті түрде таныстыру 
тәжірибеге енгізілді. 

Ақпаратты сәйкестендіру, құжаттау және жеткізу 
рәсімдері тәуекелдерді басқару саласындағы ішкі 
құжаттарда сипатталған. Осы рәсімдердің нәтижесі  
Тәуекел туралы есеп түрінде тоқсан сайын басқару 
органына ұсынылады.

Ішінара сақталады

Сақталады

Компанияда бақылау рәсімдерін төмендегідей үш негізгі 
сала бойынша әзірлеу, бекіту, нысандандыру және 
құжаттандыру жүзеге асырылуға тиіс: операциялық 
қызмет, қаржылық есептілікті дайындау және Қазақстан 
Республикасы заңнамасының және ішкі құжаттардың 
талаптарын сақтау.

Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
саласындағы ашық қағидаттар және тәсілдер, 
қызметкерлерді және лауазымды тұлғаларды 
тәуекелдерді басқару жүйесі туралы оқыту практикасы, 
сондай-ақ сәйкестендіру, құжаттандыру және қажетті 
ақпаратты лауазымды тұлғалардың назарына уақтылы 
жеткізу процесі енгізілуге тиіс.
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7 Компанияның Директорлар кеңесі Компанияның 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің  
тиімділігін қайта қарауды қамтамасыз етеді және оны 
жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. 

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
бағалауды жыл сайын ІАҚ жүзеге асырады және 
Компанияның Директорлар кеңесіне қарауға ұсынады.  
Сондай-ақ тоқсан сайын Компанияның Директорлар 
кеңесі тәуекелдер бойынша есепті қарайды және 
бекітеді.

СақталадыКомпанияның Директорлар кеңесіне тәуекелдерді 
басқарудың және ішкі бақылаудың қолданыстағы 
жүйесі Директорлар кеңесі айқындаған қағидаттарға 
және оны ұйымдастыру тәсілдеріне сәйкестігіне және 
оның тиімді жұмыс істейтіндігіне көз жеткізу үшін тиісті 
шаралар қабылдау қажет. Тәуекелдер бойынша есептер 
Директорлар кеңесінің отырысына кемінде тоқсанына 
бір рет шығарылуға және тиісті түрде толық көлемде 
талқылануға тиіс.

8

9

10

Компанияда корпоративтік басқару тәжірибесін және 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
сенімділігі мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз 
бағалауға бағытталған ІАҚ құрылған. ІАҚ-де Ішкі аудит 
қызметінің басшысын қоса алғанда, 8 қызметкер 
жұмыс жасайды. 

Қоғамда 8 штаттық қызметкері бар жеке бөлімше 
ретінде ІАҚ құрылған. ІАҚ мақсаты, өкілеттілігі 
мен жауапкершілігі, біліктілік талаптары (ішкі 
аудиторлардың кәсібилігіне талаптар) компанияның 
ішкі құжаттарында белгіленген (ІАҚ туралы ереже).  
Ереже Қызметтің жұмысын ұйымдастыруда 
Халықаралық ішкі аудиторлар институты  (The Institute 
of Internal Auditors Inc.)  шығарған ішкі аудитордың 
халықаралық кәсіби стандарттарын және Этика 
кодексін қолдануға негізделеді.

ІАҚ тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін, Қоғамның 
ұйымдық құрылымына сәйкес, ІАҚ ұйымдық 
тұрғыдан Директорлар кеңесіне  функционалдық 
түрде бағынады. Директорлар кеңесі ІАҚ Жылдық 
аудиторлық жоспарын жыл сайын бекітеді, бюджетті 
және ІАҚ қызметкерлерінің сандық құрамын, еңбекке 
ақы төлеу талабы мен мөлшерін, сыйлықақы беруді 
бекітеді. ІАҚ бюджет туралы ақпараты Директорлар 
кеңесіне тоқсан сайын ұсынылады.

Сақталады

Сақталады

Сақталады

Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау және 
корпоративтік басқару практикасы жүйесінің сенімділігі 
мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз бағалау үшін ІАҚ 
құрылуға тиіс.

Компаниядағы ішкі аудит жеке құрылымдық бөлімше - 
ІАҚ құру арқылы жүзеге асырылуға тиіс (жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктер нысанындағы ұйымдарда ішкі 
аудит функциялары Қадағалау кеңесіне функционалды 
түрде есеп беретін ревизиялық комиссияға/ревизорға 
жүктелуге тиіс; бұл ретте ревизиялық комиссиясын/
ревизордың мақсаттары, функциялары және міндеттері, 
оның ұйым органдарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі 
осы Кодексте ішкі аудит қызметіне қатысты жазылған 
қағидаттар ескеріле отырып белгіленуге тиіс). ІАҚ 
мақсаттары, өкілеттіктері және жауапкершілігі, біліктілік 
талаптары (ішкі аудиторлардың кәсібилігіне қойылатын 
талаптар) компанияның ішкі құжатында (ІАҚ туралы 
ереже) анықталуға тиіс. ІАҚ туралы ереже Ішкі аудит 
халықаралық кәсіптік стандарттардың және Қордың ішкі 
аудит саласындағы корпоративтік стандарттарының 
талаптары ескеріле отырып әзірленуге және бекітілуге 
тиіс. Ұйымдардың Директорлар кеңесінің міндеті 
ІАҚ туралы ереженің ұйымдар бизнесінің бейіндік 
қажеттіліктеріне толық сәйкестігін қамтамасыз ету болып 
табылады.

Ішкі аудиттің тәуелсіздігін және объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін ІАҚ ұйымдық тұрғыдан Директорлар 
кеңесіне бағынуға және функционалдық есеп беруге 
тиіс. Директорлар кеңесі ІАҚ жоспарлары мен қызмет 
стратегиясын, ІАҚ бюджетін бекіту бойынша шешім 
қабылдайды, оның сандық құрамын, ІАҚ қызметкерлері 
еңбекақысының және сыйақысының мөлшері мен төлеу 
шарттарын айқындайды.

11 ІАҚ-да ішкі аудит саласындағы Қордың корпоративтік 
стандарттары негізінде бөлімшенің қызметін реттейтін 
ішкі құжаттар әзірленген және Директорлар кеңесі мен 
Аудит жөніндегі комитет бекіткен. ІАҚ өз жұмысында 
2018 жылғы 15 маусымдағы Ішкі аудитті ұйымдастыру 
саясатын және 2018 жылғы 15 маусымдағы ІАҚ туралы 
ережені басшылыққа алады.

СақталадыҰйымдардағы ІАҚ басшысы Қордың ішкі аудит 
саласындағы корпоративтік стандарттарының негізінде 
бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуге 
және оларды Аудит комитетінің және Директорлар 
кеңесінің қарауын және бекітуін қамтамасыз етуге тиіс.



Кодекс 
ережелері №

Қағидаттарды сақтау /сақтамау туралы ақпарат Сақталады/ 
Сақталмайды/ 
Ішінара сақталады

«Қазпошта» АҚ корпоративтік басқару кодексінің 
қағидаттары 

ОТЧЕТ	КОРПОРАТИВНОГО	СЕКРЕТАРЯ

12 Жыл сайын, 1 қарашадан кешіктірілмей Қызмет келесі 
жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспардың 
жобасын әзірлеуді қолға алады. Онда ішкі аудитке 
жататын бизнесс-процестер, рәсімдер, немесе қызмет 
түрлері, немесе функциялар (Қоғамның бөлімшесі) 
көрсетіледі. 

Тәуекелге бағдарланған ЖАЖ жыл сайын 15 
желтоқсаннан кешіктірілмей ДК бекітуіне енгізіледі.
ІАҚ тоқсан сайын жүргізілген аудит бойынша есептерін 
Компанияның Директорлар кеңесінің қарауына 
шығарады. ҚБ Қоғам Басқармасы бекітетін түзетуші 
және ескертуші іс-әрекеттер жоспарын дайындайды.

СақталадыІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен тәуекелге 
бағдарланған жылдық аудиторлық жоспардың негізінде 
жүзеге асырады. Аудиторлық есептердің нәтижелері және 
негізгі анықтаулар тоқсан сайын Директорлар кеңесінің 
қарауына шығарылады.

13

14

Ішкі аудит қызметі өзінің кәсіби қызметін жүзеге 
асыру кезінде Қызметтің мәртебесін, оның мақсатын, 
міндеттері мен қызметтерін, құқықтыр мен 
өкілетіліктерін және Қызмет туралы ережемен, Этика 
кодексімен және стандарттарымен белгіленген өзге 
де талартарды басшылыққа алады. Ішкі аудит қызметі 
Ішкі аудиттің кәсіби практикасының халықаралық 
стандарттарына, 2013 жылғы 27 тамыздағы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының № 214 
(СУР 214) қаулысының талаптарына сәйкес, жыл 
сайын тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
бағалауды жүзеге асырады.

ІАҚ-да кепілдік беру және сапаны арттыру 
бағдарламасы бар, 2018 жылы  кепілдік беру және 
сапаны арттыру бағдарламасы өзектендірілді және 
ДК-де бекітілді. 2018 жылы ІАҚ қызметін сыртқы 
бағалауды корпоративтік басқаруды диагностикалау 
шеңберінде «Прайс Уотерхаус Куперс» (PWC) ЖШС 
тәуелсіз кеңесшілері жүргізді. 

ІАҚ, оның басшысының және қызметкерлері 
жұмысының тиімділігін бағалауды ІАҚ есептерін 
қарау, жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы 
мерзімінің сақталуы және есептіліктің берілуі, 
ІАҚ стандарттарының және ішкі нормативтік 
құжаттарының талаптарына есептің сәйкестігі 
негізінде Директорлар кеңесі жыл сайын жүзеге 
асырады. ІАҚ ішінде персоналды бағалау тоқсан сайын 
әрбір қызметкердің қызметтің негізгі көрсеткіштеріне 
сәйкес дербес жүргізіледі.

Сақталады

Сақталады

ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде ішкі бақылау 
жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін 
бағалауды, ішкі аудит саласындағы қызметтің жалпыға 
бірдей қабылданған стандарттарын және корпоративтік 
стандарттарды және корпоративтік басқаруды бағалау 
саласындағы Қордың ұсынымдарын қолдана отырып, 
корпоративтік басқаруды бағалауды, ішкі бақылау мен 
тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды 
жүргізуге тиіс.

ІАҚ басшысы ішкі аудит қызметінің барлық түрлерін 
қамтитын және ІАҚ қызметіне ішкі және сырттай 
бағалауды міндетті түрде жүргізуді көздейтін кепілдік 
беру және сапаны арттыру бағдарламасын әзірлеуге және 
қолдауға тиіс.

 ІАҚ, оның басшысының және қызметкерлері жұмысының 
тиімділігін бағалауды ІАҚ есептерін қарау, жылдық 
аудиторлық жоспардың орындалуы мерзімінің сақталуы 
және есептіліктің берілуі, ІАҚ стандарттарының және 
ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына есептің 
сәйкестігі негізінде Директорлар кеңесі жүзеге асырады.
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Кодекс 
ережелері №

Қағидаттарды сақтау /сақтамау туралы ақпарат Сақталады/ 
Сақталмайды/ 
Ішінара сақталады

«Қазпошта» АҚ корпоративтік басқару кодексінің 
қағидаттары 

142  // 143

1

2

Компания «Қазпошта» АҚ-ның ақпаратты ашу туралы 
ережесінің, сондай-ақ ақпаратты уақтылы және дәйекті 
түрде ашуды қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар 
ішкі жарлық құжаттарының жаңа редакциясын бекітті. 

Компанияның ішкі құжаттары КБК барлық талаптарын 
қамтиды. Ақпараттар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына және ішкі құжаттарға сәйкес ашылады.

СақталадыМүдделі тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында 
Компания қаржылық жағдайды, қызмет нәтижелерін, 
меншік құрылымын және басқаруды қоса алғанда, 
өз қызметінің барлық маңызды аспектілері туралы 
ақпаратты уақтылы және сенімді ашады.

Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында 
және ішкі құжаттарда көзделген ақпаратты уақтылы 
ашады. Компанияда ақпаратты ашуға және қорғауға 
арналған қағидаттар мен тәсілдерді айқындайтын ішкі 
құжаттар, сондай-ақ мүдделі тараптарға ашылатын 
ақпараттың тізбесі бекітілуге тиіс. Компания ақпаратты 
қолжетімділік санатына жатқызу тәртібін, ақпаратты 
сақтау және пайдалану шарттарын, оның ішінде 
коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын 
ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығын иеленетін және оның 
құпиялылығын қорғау шараларын қабылдайтын тұлғалар 
тобын айқындайды.

7-тарау. Ашықтық

3 Компания 2018 жылға арналған ХҚЕС бойынша 
аудиттелген, шоғырландырылған және жеке жылдық 
қаржылық есептілікті ЕББЖ-ге (Есептілікті берудің 
бірыңғай жүйесі) орналастырды. Компания 2018 
жылдың бірінші тоқсанына, жарты жылдығына 
және алғашқы тоғыз айына арналып, Қаржы 
министрлігінің 2017 жылғы 27 ақпандағы №143 
бұйрығымен бекітілген нысан бойынша дайындалған 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
орналастырды.

 (https://post.kz/info/o-kompanii/item/otchetnost)

СақталадыКомпания Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына (бұдан әрі - ҚЕХС) сәйкес дайындалған 
аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ 
ҚЕХС сәйкес дайындалған, есептік кезеңнің бірінші 
тоқсаны үшін, жартыжылдығы үшін және алғашқы тоғыз 
айы үшін қаржылық есептілігін өзінің интернет-ресурсына 
уақтылы орналастыруға тиіс. Қаржылық есептіліктің 
негізгі нысандарынан басқа Компанияның қаржылық 
жағдайы туралы қосымша ақпаратты ашу ұсынылады.

4 2018 жылғы қаржылық есептілік аудитін «КПМГ Аудит» 
ЖШС жүргізді. 

СақталадыКомпания тараптық тұлға ретінде мүдделі тараптарға 
қаржылық есептіліктің дұрыстығы және оның ҚЕХС 
талаптарына сәйкестігі туралы объективті пікір беретін 
тәуелсіз және білікті аудиторды тарту арқылы жыл 
сайынғы қаржылық есептілік аудитін жүргізуге тиіс. Егер 
жылдың қаржылық есептілік аудитін жүргізу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және/немесе ұйымның 
ішкі құжаттарында көзделсе, жылдық аудит бөлігіндегі 
нормалар қолданылады.

5

6

2017 жылға арналған Компанияның Жылдық есебі КБК-
ге және халықаралық тәжірибе талаптарына сәйкес 
дайындалған және ДК бекіткен (2018 жылғы 21 сәуір).
 

Компания корпоративтік сайтты қайта құрылымдады 
және дизайнын қайта жасады, «Қазпошта» АҚ-
ның қызметі жөніндегі барлық қажетті ақпараттар 
орналастырылды. 

Сақталады

Сақталады

Компания осы Кодекстің ережелеріне және ақпаратты 
ашудың озық практикасына сәйкес жылдық есепті 
дайындау керек. Жылдық есепті Директорлар кеңесі 
бекітеді.  

Интернет-ресурс жақсы құрылымдалған, навигация үшін 
қолайлы болуға және мүдделі тұлғаларға Компания 
қызметін түсіну үшін қажетті ақпаратты қамтуға тиіс.



2018 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл үшін «Қазпошта» 
АҚ шоғырландырылған қаржылық 
есептілігі. Қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есеп оның 
ажырамас бөлігі болып табылатын, осы 
шоғырландырылған қаржылық есептің 
ескертулерімен бірге қарастырылуы тиіс. 

7.2. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ
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37,261,260

1,709,131

15,648,199

7,048,371

7,934,461

3,316,872

3,313,357

1,561,037

11,350,511

6,109,140

2,908,087

4,478,537

958,080

1,447,508

989,536

25,661,617

4

8

5

6

9

7

9

9

7

10

11

34,221,441

1,446,388

15,360,577

7,365,901

6,806,445

2,810,617

1,877,901

1,543,459

9,285,214

-

3,861,733

10,868,829

833,166

1,405,141

2,816,596

23,252,268

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер, соның ішінде:

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР

Қорлар

Ғимараттар және құрылыстар

Көлік құралдары

Машиналар мен жабдықтар 

Негізгі құралдардың басқа да сыныптары 

Материалдық емес активтер

Инвестициялық меншік

Сауда дебиторлық берешек

Кепіл ауыртпалығы салынған инвестициялық бағалы қағаздар, ұзақ мерзімді 
бөлік

Басқа да дебиторлық берешектер және қысқа мерзімді активтер

Топтың меншігіндегі инвестициялық бағалы қағаздар, ұзақ мерзімді бөлік

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар
Топтар, қысқа мерзімді бөлігі

Басқа да ұзақ мерзімді активтер 

Банк депозиттері  

Ақшалай қаражат және оның баламалары

2018 Ж. 2017 Ж.*ЕСКЕРТУ

АКТИВТЕР 
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7.2.1. 
Қаржылық жағдай туралы есеп 

50,857,482

43,576,962

94,434,444

48,038,870

41,495,365

89,534,235

Ұзақ мерзімді активтер жиыны

Жиыны: қысқа мерзімді активтер

Жиыны: активтер 

МЫҢ ТЕҢГЕ
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38,787,564

480,587

(878,359)

2,363,354

79,069

3,253,108

229,845

6,063,219

-

3,958,844

114,864

7,587,025

363,615

1,138,121

1,540,955

1,523,289

12,209,693

15,619,651

12

12

12

13

15

14

18

14

17

16

23

13

16

38,787,564

480,587

(1,215,188)

3,138,676

229,094

2,575,314

693,856

-

212,281

4,370,839

-

8,339,176

1,323,430

1,267,354

1,460,866

12,604,621

15,265,765

Акционерлік капитал

Резервтік капитал

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау  резерві 

Бөлінбеген пайда

КАПИТАЛ

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Басқа шоттар және клиенттердің депозиттері

Сауда кредиторлық берешек

Қаржылық мекемелер қарыздары

Тікелей РЕПО мәмілелері

Қаржылық мекемелердің қарыздары

Алынған жазылым бойынша баспалар мен жаздырып алушылар алдындағы 
берешек 

Қаржы лизингі, қысқа мерзімді бөлігі

Басқа да кредиторлық берешек және шарт бойынша міндеттемелер 

Қаржы лизингі, ұзақ мерзімді бөлігі

Алынған ақша аударымдары бойынша берешек 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

Клиенттердің шоттары мен депозиттері, соның ішінде:

Басқа да кредиторлық берешек және басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер

Зейнетақы және мемлекеттік жәрдемақы шоттары 

Клиенттердің басқа шоттары мен депозиттері

2018 Г. 2017 Г.*ЕСКЕРТУ

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

40,753,146

3,506,928

50,174,370

53,681,298

94,434,444

41,191,639

3,169,595

45,173,001

48,342,596

89,534,235

Жиыны: капитал

Жиыны: ұзақ мерзімді міндеттемелер

Жиыны: қысқа мерзімді міндеттемелер

Жиыны: міндеттеме

Жиыны: капитал және міндеттеме

МЫҢ ТЕҢГЕ
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24,628,755

(3,847,118)

1,899,861

1,745,436

(503,253)

(301,315)

397,368

83,674

20,226

7.00

(275,114)

(4,403)

65,243

(23,297,068)

21,588,001

(2,937,461)

(21,788,518)

689,412

2,565,244

19

21

22

22

6,7,10,11

23

16, 23

20

22,177,238

(3,903,030)

2,857,049

405,966

(431,332)

(247,314)

253,242

495,728

(65,174)

37.40

(395,609)

(32)

(20,793,134)

19,706,483

(3,733,092)

(18,041,593)

656,219

2,924,673

Пошталық қызметтерден кірістер

Жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында персоналға шығыстар 

Өзіндік құн құрамында персоналға шығыстар 

Қаржылық қызметтерден кірістер 

Жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында басқа да шығыстар 

Өзіндік құн құрамында басқа да шығыстар 

Басқа операциялық қызметтен кірістер 

Мемлекеттік  субсидия

Кірістер, соның ішінде

Жалпы және әкімшілік шығыстар

Қаржылық кірістер

Таза оң бағам айырмасы

Қаржылық шығыстар

Сату бойынша шығыстар

Сауда және басқа да дебиторлық берешектер мен қарыздардың құнсыздануына байланысты 
қызметкерлерге резервті есептеу 

Басқа да операциялық емес таза кірістер 

Инвестициялық бағалы қағаздар, әділ құнның таза өзгерісі

Салықты шегергендегі белгіленген төлемдермен зейнетақы жоспары 
міндеттемесін қайта бағалау

Қарапайым акция иелеріне тиесілі бір жылдағы пайда
Бас компания, теңгемен 

* ХҚЕС (IFRS) 15 және ХҚЕС (IFRS) 9-ды топ 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдалана бастады. Таңдалған көшу әдісіне сәйкес салыстырмалы 
ақпарат қайта есептелмейді. 3-қосымшаны қараңыз. 

Табыс салығы бойынша шығыс

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар бойынша таза залал

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар бойынша таза пайда

Сатудың өзіндік құны, соның ішінде:

2018 Ж. 2017 Ж.*ЕСКЕРТУ

103,900

375,835

4,385,826

(1,259,227)

547,049

271,935

430,554

1,693,232

6,629,886

1,252,353

1,658,287

1,262,678

Салықты шегергендегі, бір жыл ішіндегі басқа да жиынтық кірістер

Салықты шегергендегі, бір жыл ішіндегі жалпы жиынтық кірістер

Негізгі және акцияға таратылған пайда:

Жалпы пайда

Операциялық пайда/(залал)

Салық салуға дейінгі пайда 

Жылдық таза пайда 

Басқа да жиынтық кіріс
Пайда немесе залал құрамына жіктелген немесе соңында қайта жіктелуі мүмкін баптар:

Пайда немесе залал құрамына соңында қайта жіктелмейтін баптар:

7.2.2. 
Пайда немесе залал және басқа да 
жиынтық кіріс туралы есеп 

МЫҢ ТЕҢГЕ
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АКЦИОНЕРЛІК 
КАПИТАЛ

29,966,484

12

12

12

12

12 8,821,080

БӨЛІНБЕГЕН 
ПАЙДА

2,267,148

1,262,678

(298,636)

(27,340)

(347,542)

271,935

(734,784)

14,843

20,226

(65,174)

РЕЗЕРВТІК 
КАПИТАЛ

480,587

ЖИЫНЫ

31,003,303

1,262,678

(298,636)

(27,340)

(94,387)

271,935

(734,784)

83,674

14,843

20,226

8,821,080

495,728

(65,174)

КОМПАНИЯ ИЕСІНЕ ТИЕСІЛІ МЕНШІКТІ КАПИТАЛ 

ЕСКЕРТ

2017 жылғы 1 қаңтар

Бір жылғы таза пайда

Дивидендтер

Бағам айырмасы

ХҚЕС (IFRS) 9-ды бастапқы қолдану 
кезіндегі түзету

Бір жылғы таза пайда 

Дивидендтер

Сату үшін қолда бар қаржылық 
активтердің әділ құнының өзгеруінің 
нетто-шамасы

Бағам айырмасы 

Кейінге қалдырылған салықтарды 
шегергендегі белгіленген төлемдермен 
зейнетақы жоспары міндеттемесін қайта 
бағалау

Акциялар шығару

Сату үшін қолда бар қаржылық 
активтердің әділ құнының таза өзгерісі 

Кейінге қалдырылған салықтарды 
шегергендегі белгіленген төлемдермен 
зейнетақы жоспары міндеттемесін қайта 
бағалау

МЫҢ ТЕҢГЕ

САТУ ҮШІН ҚОЛДА БАР 
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ 
ҚАЙТА БАҒАЛАУ 
БОЙЫНША РЕЗЕРВ 

(1,710,916)

253,155

83,674

495,728

7.2.3. 
Меншікті капиталдағы өзгерістер 
туралы есеп 

1,197,504

3,138,676

2,791,134

2,363,354

292,161

38,787,564

38,787,564

38,787,564

495,728

(1,215,188)

(962,033)

(878,359)

83,674

1,693,232

41,191,639

41,097,252

40,753,146

375,835

480,587

480,587

480,587

Жалпы жиынтық кіріс

2017 жылғы 31 желтоқсан*

2018 жылғы 1 қаңтар

2018 жылғы 31 желтоқсан

Жалпы жиынтық кіріс

* ХҚЕС (IFRS) 15 және ХҚЕС (IFRS) 9-ды топ 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдалана бастады. Таңдалған көшу әдісіне сәйкес салыстырмалы 
ақпарат қайта есептелмейді. 3-қосымшаны қараңыз.
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547,049

(5,184,433)

-

397,285

(1,075,971)

(588,769)

2,012,064

236,766

(734,784)

23,252,268

(175,001)

617,749

3,142,032

(1,899,861)

(5,031)

(196,804)

46,152

503,253

(1,521,913)

(184,084)

123,957

(934)

353,135

19

4

12

4

12

4

22

16

5

2

6,7

1,658,287

(11,266,970)

8,821,080

(2,322)

(589,977)

(863,924)

(3,369,649)

108,175

(298,636)

26,624,239

(3,649,516)

302,954

4,471,306

(2,857,049)

43,365

(882,552)

52,390

431,332

(376,872)

(288,524)

(6,262)

1,490

173,056

Пайданы салық салынғанға дейін таза ақша ағындарымен салыстыру үшін 
түзетулер

Салық салуға дейінгі пайда 

Негізгі құралдарды сатып алу

Акциялар шығару

Ақша қаражатына және оның баламаларына валюта бағамы өзгеруінің әсері

Материалдық емес активтерді сатып алу 

Қаржылық мекемелер қарыздарын өтеу 

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза артуы (кемуі)

Негізгі құралдарды сатудан түсімдер

Бас компания акционерлеріне төленген дивидендтер

1 қаңтардағы ақша қаражаты және олардың баламалары

Инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу
Инвестициялық бағалы қағаздарды сату және өтеу

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы 

Қаржылық кірістер

Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша міндеттеме 

Төленген табыс салығы 

Инвестициялық меншік амортизациясы

Қаржылық шығыстар

Өткізілмеген оң бағам айырмасы 

Төленген сыйақы 

Негізгі құралдардың істен шығуынан таза пайда (залал)

Ескірген қорларды таза өткізу құнына дейін есептен шығару

Сауда және басқа да дебиторлық берешектер мен басқа да қысқа мерзімді 
активтердің құнсыздануынан резервті есептеу  

2018 Ж. 2017 Ж.*ЕСКЕРТУ

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚША АҒЫНЫ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚША ҚАРАЖАТЫ АҒЫНДАРЫ   

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚША ҚАРАЖАТЫ АҒЫНДАРЫ 

МЫҢ ТЕҢГЕ

МЫҢ ТЕҢГЕ

МЫҢ ТЕҢГЕ

Айналым капиталындағы өзгерістерге дейін операциялық 
қызметтен түскен ақша қаражаты ағындары

Табыс салығын төлегенге және төленген және алынған сыйақыға дейінгі 
операциялық қызметтерден түскен ақша қаражаты ағындары

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 
ағындары

Инвестициялық қызметте пайдаланылған ақша 
қаражатының таза ағындары  

Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза ағындары

31 желтоқсандағы ақша қаражаты және оның баламалары

1,287,839

7,688,540

8,916,507

(5,580,890)

(1,323,553)

25,661,617

3,591,043

2,582,891

4,067,165

(15,095,334)

7,658,520

23,252,268

(261,809)

476,107

(1,243,840)

(1,100,258)

(411,995)

(183,833)

1,751,475

1,896,137

1,608,855

(529,569)

6,008,286

(419,145)

706,076

(2,449,225)

675,064

(631,202)

174,210

648,247

(798,831)

2,655,350

1,086,654

Қорлардың өзгеруі

Сауда кредиторлық берешегінің өзгеруі 

Сауда дебиторлық берешегінің өзгеруі 

Басқа да кредиторлық берешектер мен басқа да міндеттемелердің өзгеруі 

Алынған жазылым үшін баспалар алдындағы кредиторлық берешектің өзгеруі

Алынған ақша аударымдары бойынша кредиторлық берешектің өзгеруі
Клиенттердің шоттары мен депозиттерінің өзгеруі 
Банктегі депозиттердің өзгеруі 

Алынған сыйақы

Басқа да дебиторлық берешектер мен басқа да қысқа мерзімді активтердің 
өзгеруі 

Тікелей РЕПО мәмілелерінің өзгеруі

11
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Ұсынылған шоғырландырылған қаржылық 
есептілік «Қазпошта» АҚ (бұдан әрі – «Компания») 
қаржылық есептілігін және оның еншілес 
кәсіпорындарының (бұдан әрі – «Топ») 
қаржылық есептілігін қамтиды. 2018 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 
жалғыз еншілес кәсіпорны пошта-логистикалық 
компания болып табылады. 

«Қазпошта» АҚ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам 
нысанында құрылды. Компанияның тіркелген 
офисі мына мекенжайда орналасқан: 010000, 
Астана қ., Бейбітшілік к., 37. Астана қаласындағы 
атқарушы органның нақты орналасқан 
мекенжайы: Есіл ауданы, Достық көшесі,18, 
«Москва» бизнес орталығы, 21-қабат.

2017 жылы және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Компанияның акцияларының 
100% «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» немесе 
«Акционер») АҚ-ға тиесілі болды.

Компанияның негізгі қызметі қарапайым 
және экспресс поштаны, сәлемдемелерді 
қабылдауды, тасымалдауды және жеткізуді, банк 
операцияларының барлық түрлерін ұсынуды 
қамтиды. Сонымен қатар Компания газеттер мен 
журналдарды жеткізу, мерзімді басылымдарға 
– газеттер мен журналдарға жазылу бойынша 
агент болып табылады. Компания сонымен қатар 

қазақстандық бірқатар банктер үшін қарыздарды 
беру және өтеу жөніндегі агент ретінде жұмыс 
істейді.

Компанияның ұлттық және шетел валютасындағы 
банк операцияларын жүргізуге: жеке және 
заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк 
шоттарын ашу және жүргізуге арналған Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 
(бұдан әрі – ҚҚА) 2006 жылғы 24 ақпандағы № 
14 лицензиясы бар. Сонымен қатар Компания 
номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік және дилерлік қызметті 
жүзеге асыру үшін ҚҚА-ның 2004 жылғы 3 
ақпандағы № 0401200704 лицензиясын, сондай-
ақ трансфер-агенттік қызметпен айналысуға 2006 
жылғы 12 мамырдағы  № 001 лицензиясын алған.
2016 жылы табиғи монополиялар субъектілеріне 
қатысты заңнамаға өзгерістер енгізілді. 
Компания реттелетін нарықтарда үстем немесе 
монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерінің 
тізілімінде қалды. Қазақстан Республикасының 
«Табиғи монополиялар туралы» Заңына және 
Қазақстан Республикасының Бизнес Кодексіне 
енгізілген 2016 жылғы 26 шілдедегі және 2016 
жылғы 28 желтоқсандағы өзгерістерге сәйкес 2017 
жылғы 1 қаңтардан бастап тауар нарықтарында 
мемлекеттік баға белгілеу тоқтатылады.

2015 жылғы қазанда Топтың Директорлар кеңесі «Electronpost.kz» ЖШС тарату туралы шешім қабылдады. 

(а)	 Ұйымдық	құрылымы	және	қызметі

2018 ж. 2017 ж.

Ликвидировано

100%

100% 

100%

Иелену үлесі   
Негізгі қызметі

Қазақстан Республикасы

Германия Федеративтік Республикасы

Полиграфия және баспа 
қызметі

Пошталық-логистикалық 
қызмет

Атауы Тіркеу орны

«Electronpost.kz» ЖШС

«Kazpost» ЖШС

2016 жылғы 9 ақпанда «Пошта туралы» Қазақстан Республикасының жаңа Заңы қабылданды. 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның төмендегідей еншілес ұйымдары бар:

1	 ЕСЕП	БЕРЕТІН	КӘСІПОРЫН
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Ұсынылып отырған шоғырландырылған 
қаржылық есептілік Халықаралық қаржы 
есептілігінің стандарттары бойынша комитет 
(ХҚЕСК) шығарған Халықаралық қаржы 
есептілігінің стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес 
әзірленді.

Бұл – Топтың ХҚЕС (IFRS) 15 «Клиенттермен 
шарттар бойынша түсім» және ХҚЕС (IFRS) 9 
«Қаржылық құралдар» талаптарын қолдана 
отырып дайындалған бірінші қаржылық есептілік 
кешені. Есеп саясаты қағидаттарына елеулі 
өзгерістер 3-Ескертуде ашылған. 

Шоғырландырылған қаржылық есептілік сатуға 
арналған қолда бар инвестициялық бағалы 
қағаздарды және әділ құн бойынша көрсетілген 
қызметкерлерге сыйақы төлеу жөніндегі 

міндеттемелерді қоспағанда, іс жүзіндегі 
шығындар бойынша есептеу қағидаттарына 
сәйкес дайындалды.

Жоғарыда аталған еншілес кәсіпорында 
таратудың Топтың активтері мен міндеттемесіне 
және бір жылдағы пайдасына әсері болған 
жоқ, сәйкесінше Топ осы еншілес кәсіпорынды 
2017 жыл мен 2018 жылдың 31 желтоқсанында 
аяқталатын жылдағы пайда немесе залал 
және басқа да жиынтық кірістер туралы 
шоғырландырылған есепте және 2018 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепте  
тоқтатылған қызмет ретінде көрсеткен жоқ. 

Еншілес ұйымды тарату процесі 2018 жылғы 13 
ақпанда аяқталды.

Осы 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын 
жылға арналған шоғырландырылған қаржылық 
есептілік 2018 жылғы 15 наурызда Топтың 
басшылығымен шығаруға бекітілді.

Топтың қызметі негізінен Қазақстанда жүзеге 
асырылады. Тиісінше, Топтың бизнесіне дамушы 
нарықтың ерекшеліктері тән Қазақстанның 
экономикасы және қаржы нарығы әсер етеді. 
Құқықтық, салықтық және нормативтік база 
дамуын жалғастыруда, десе де оның өзгерістерге 
жиі ұшырайтын талаптарын талқылауда  түрлі 
мәнділік орын алған, бұл Қазақстанда бизес 
жүргізуші кәіпорындар үшін басқа да құқықтық 
және фискалдық қиындықтармен бірге қосымша 
проблемалар туындатады. Сонымен қатар 2015 
жылы қазақстандық теңгенің құнсыздануы және 
әлемдік нарықтағы мұнай бағасының төмендеуі 

шаруашылық қызмет жүргізу талаптарының  
тұрлаусыздық деңгейін арттырды. 

Ұсынылған шоғырландырылған қаржылық 
есептілік Топтың қызметіне және қаржылық 
жағдайына Қазақстандағы бизнес жүргізу 
талаптарының әсері туралы басшылықтың 
көзқарасын білдіреді. Шаруашылық жүргізудің 
болашық талаптарының іс жүзіндегі әсері   
басшылықтан өзгеше болуы мүмкін. 

(а)	 ХҚЕС-қа	сәйкестігі	туралы	

(б)	 Қаржылық	көрсеткіштерді	бағалау	қағидаттары

(б)	 Қазақстан	Республикасында	шаруашылық	қызметті	жүзеге	асыру	
шарттары		

2	 ҚАРЖЫЛЫҚ	ЕСЕПТІЛІКТІ	ДАЙЫНДАУДЫҢ	НЕГІЗГІ	
ҚАҒИДАТТАРЫ
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Компанияның және оның еншілес 
кәсіпорындарының бірінің функционалдық 
валютасы – қазақстандық теңге, ол Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасы бола 
отырып, Топтың жүргізген операциялары мен 
олармен байланысты Топтың қызметіне әсер 
ететін жағдайлардың көпшілігінің экономикалық 
маңызын лайықты түрде көрсетеді.

Қазақстан теңгесі сондай-ақ осы 
шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
көрсетілетін валютасы болып табылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
барлық деректері толық мың теңгеге дейін нақты 
дөңгелектенеді. 

ХҚЕС сәйкес шоғырландырылған қаржы 
есептілікті дайындау басшылықтың есеп саясатын 
қолданудың және активтердің, міндеттемелердің, 
кірістер мен шығыстардың қандай көлемде 
танылғанына әсер ететін пайымдамаларды, 
долбарлар және бағалауларды қолдануды талап 
етеді. Нақты нәтиже қолданылған бағалаудан 
өзгеше болуы мүмкін.

Жорамалдар және оған негізделген бағалаулар 
оларға өзгеріс енгізу қажеттілігі тұрғысынан 
тұрақты түрде қарастырылады. Бағалаулардағы 
өзгерістер тиісті бағалаулар қайта қарастырылған 
есептік кезеңде және олар әсер ететін кез келген 
кейінгі кезеңдерде танылады.

Есеп саясаты ережелерін қолдану процесінде 
жасалған және шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте көрсетілген сомаларға барынша 
елеулі әсер ететін барынша маңызды 
пайымдаулар туралы ақпарат төмендегідей 
Ескертулерде көрсетілген:ё

• Топ принципал ретінде емес, агент ретінде 
әрекет ететін комиссиялық кіріске қатысты;

• Кірісті тануға қатысты: кіріс белгілі бір уақыт 
аралығында таныла ма – 19-Ескерту;

• Негізгі құралдардың пайдалы қызмет 
мерзіміне қатысты – 3-Ескерту (е).

Келесі есепті жылы қаржы есептілігінде 
көрсетілген көрсеткіштерге елеулі  өзгерістер 
енгізу қажеттігі туындайтын елеулі тәуекелі 
бар есептік бағалауларға қатысты жорамалдар 
мен белгісіздік туралы ақпарат төмендегі 
Ескертулерде келтірілген:

• сауда және басқа да дебиторлық берешектің 
және басқа да қысқа мерзімді активтердің 
құнсыздануындағы резервтерге қатысты - 6, 
7- Ескерту;

• Қызметкерлердің сыйақылары бойынша 
міндеттемеге қатысты – 16-Ескерту;

• дебиторлық берешек және шарт бойынша 
активтерге қатысты күтілетін кредиттік 
шығындар бойынша резервті бағалауға 
қатысты: шығынның орташа өлшенген 
шамасын анықтау кезіндегі негізгі 
жорамалдар – 25-Ескерту;

• қаржы активтері мен міндеттемелерінің әділ 
құнын бағалауға қатысты – 26-Ескерту.

Топ 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап ХҚЕС (IFRS) 
15 «Сатып алушылармен жасалған шарттар 
бойынша түсім» (Қосымшаларды қараңыз) 
және ХҚЕС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар» 
(Қосымшаларды қараңыз) қолдануды бастады. 
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап басқа да бірқатар 
стандарттар күшіне енеді, бірақ олар Топтың 
қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді. 

Осы стандарттарды қолдану кезінде Топ 
таңдаған өтпелі әдістерге сәйкес, осы қаржылық 
есептіліктегі салыстырмалы ақпарат жаңа 
стандарттардың талаптарын көрсету үшін қайта 
есептелмейді. 

(в)	 Функционалдық	валюта	және	осы	қаржыландырылған	есептілікті	ұсыну	
валютасы

(г)	 Бағалаулар	мен	пайымдамаларды	пайдалану
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Осы стандарттарды қолданудың бірінші 
кезектегі ықпалы негізінен төменде келтірілген: 

• 15 ХҚЕС (IFRS)  талаптарына сәйкес ақпаратты 
қосымша ашу (19-Ескертуді қараңыз);

• 9 ХҚЕС (IFRS) талаптарына сәйкес ақпаратты 
қосымша ашу (25-Ескертуді қараңыз); және

• Қаржылық активтердің құнсыздануынан 
болған залал сомасының артуы (В Ескерту).

A. 15 «Сатып алушылармен жасалған 
шарттар бойынша түсім» ХҚЕС (IFRS)

15 ХҚЕС (IFRS) түсімнің қандай сомада және 
қашан танылуы тиіс екенін анықтау үшін негізгі 
қағидаттарды белгілейді. Стандарт түсімді 
тану бойынша қолданыстағы басшылықты 
алмастырады, соның ішінде 18 «Түсім» ХҚЕС 
(IAS), 11 «Құрылыс туралы шарттар» ХҚЕС (IAS) 
және тиісті түсіндірулер. 15 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес, 
түсім сатып алушы тауарлар мен қызметтерді 
бақылауына алған кезде танылады. Бақылауға 
берудің уақыт шеңберін анықтау – белгілі 
бір уақытта немесе уақыт аралығында – 
пайымдауларды қолдануды талап етеді.

Топ стандартты бастапқы қолданудың бастапқы 
қолданған күнге (яғни, 2018 жылғы 1 қаңтар) 
әсерін көрсете отырып, жиынтық нәтижені 
көрсету әдісін қолданумен (тәжірибелік сипатты 
жеңілдетусіз) 15 ХҚЕС-ке (IFRS) көшті. Талдау 
нәтижелері бойынша стандартты бастапқы 
қолданудың бастапқы қолданған күнге (яғни, 2018 
жылғы 1 қаңтар) әсері белгіленген жоқ.  Тиісінше, 
2017 жылға ұсынылған ақпарат қайта есептелген 
жоқ – яғни ол 18 ХҚЕС (IAS), 11 ХҚЕС (IAS) және 
тиісті түсіндірулеріне сәйкес бұрын ұсынылғандай 
түрде берілген. Сонымен қатар 15 ХҚЕС (IFRS)-те 
ақпаратты ашуға қойылатын талаптар әдетте 
салыстырмалы ақпаратқа қолданылмайды.  

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Топ 
меншікті капиталдың бастапқы сальдосына әсерді 
анықтаған жоқ. 

B. 9 «Қаржылық құралдар» ХҚЕС (IFRS)

9 ХҚЕС (IFRS) қаржы активтерін, қаржылық 
міндеттемелерді және қаржылық емес активтерді 
сатып алуға немесе сатуға арналған белгілі 
бір шарттарды тану және бағалау бойынша 
талаптарды белгілейді. Бұл стандарт 39 «Қаржы 
құралдары: тану және бағалау» ХҚЕС-ын (IAS) 
алмастырады.

1 «Қаржы есептілігін ұсыну» ХҚЕС (IAS)-қа 
түзетулер қаржылық активтердің құнсыздануын 
пайда немесе залал және басқа да жиынтық кіріс 
туралы есепте жеке жолмен беруді талап етеді. 
Алдыңғы есептік кезеңдерде Топ сауда 
және басқа да қарыздардың құнсыздануына 
байланысты шығыстарды «Сауда және басқа да 
берешектер мен басқа да қаржылық активтердің 
құнсыздануынан болған шығын» деген 
тақырыппен бөлек тармақ бойынша кірістер 
туралы есепте ұсынды.

Ағымдағы есептік кезеңде осы бап онда сондай-
ақ басқа қаржылық құралдар бойынша күтілетін 
кредиттік шығындар үшін резервті есептеу 
көрсетілуіне байланысты өзгертілді.

Сонымен қатар Топ 2018 жылғы ақпаратты ашуға 
қолданылатын, бірақ әдеттегідей салыстырмалы 
ақпаратқа қолданылмайтын, 7 «Қаржылық 
құралдар: ақпаратты ашу» ХҚЕС (IFRS)-қа тиісті 
түзетулерді қабылдады. 

Төмендегі кестеде бөлінбеген пайдаға, 
резервтердің бастапқы сальдосына 9 ХҚЕС-
қа көшу нәтижесінде тигізген салықты 
есептемегендегі ықпал туралы жалпы ақпарат 
келтірілген.
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Әділ құнның өзгеру резерві 

Бөлінбеген пайда

мың теңге 

мың теңге 

2018 жылғы 1 қаңтардағы 9 
ХҚЕС (IFRS)-қа көшу нәтижесінде 
келтірілген ықпал 

2018 жылғы 1 қаңтардағы 9 
ХҚЕС (IFRS)-қа көшу нәтижесінде 
келтірілген ықпал 

(1,215,188)

3,138,676

218,182

(218,182)

(34,973)

(94,387)

34,973

(962,033)

2,791,134

39 ХҚЕС-қа (IAS) сәйкес кезең соңындағы қалдық  (2017 жылғы 31 желтоқсан)

39 ХҚЕС-қа  (IFRS) сәйкес кезең басындағы қалдық (2017 жылғы 31 желтоқсан)

Борыштық инвестициялық бағалы қағаздарды сату үшін қолда барлардың қатарынан пайда немесе залал 
арқылы әділ құн бойынша бағаланатындар қатарына қайта жіктеу

Борыштық инвестициялық бағалы қағаздарды сату үшін қолда барлардың қатарынан пайда немесе залал 
арқылы әділ құн бойынша бағаланатындар қатарына қайта жіктеу нәтижесінде бағалау негіздерінің өзгеруі

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық инвестициялық бағалы 
қағаздар бойынша 9 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес күтілетін кредиттік залалдарды тану

9 ХҚЕС (IFRS) талаптарына сәйкес күтілетін кредиттік залалдарды тану (соның ішінде сауда және басқа да 
дебиторлық берешек, банк депозиттері, ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша)

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық инвестициялық бағалы 
қағаздар бойынша 9 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес күтілетін кредиттік залалдарды тану

9 ХҚЕС-қа  (IFRS) сәйкес кезең басындағы қалдық (2018 жылғы 1 қаңтар)

9 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес кезең басындағы қалдық (2018 жылғы 1 қаңтар)   

9 ХҚЕС (IFRS) қаржылық активтерді жіктеудің 
үш негізгі санатын: амортизациялық құн 
бойынша; басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ 
құны бойынша; немесе пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша бағаланатын деп 
қарастырады. 9 ХҚЕС-те (IFRS) қарастырылған 
қаржылық активтерді жіктеу қаржы активтерін 
басқаруды жүзеге асыратын бизнес-модельдерге 
және оған жататын ақшалай қаражат ағындары 
шартымен көзделген сипаттамаларға негізделген. 
9 ХҚЕС (IFRS) 39 ХҚЕС-тегі (IFRS) қолданыстағы 
қаржы активтері санаттарының күшін жояды: 
өтеу мерзіміне дейін ұсталатын, кредиттер және 
дебиторлық берешек және сату үшін қолда бар 
активтер. 

9 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес, негізгі шарты осы 
стандартты қолдану аймағында қаржы активі 
болып табылатын шарттарға енгізілген туынды 
құралдар ешқашан негізгі шарттан бөлінбейді. 
Оның орнына, барлық гибридтік шарт стандартқа 
сәйкес жіктелу тұрғысынан бағаланады.

9 ХҚЕС (IFRS) қаржы міндеттемелерін жіктеу мен 
бағалауға қатысты 39 ХҚЕС (IAS) қолданыстағы 
талаптарын сақтайды.

9 ХҚЕС-қа  (IFRS) көшу Топтың қаржылық 
міндеттемелерге қатысты есеп саясатына елеулі 
әсер еткен жоқ. 

Топ қаржы құралдарын қалай жіктейтінін және 
қалай бағалайтынын түсіндіру үшін олардың 
өзгерістерін және 9 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес пайда 
мен залалды ескереді, 2-Ескертуді қараңыз (B).

(I).	 Қаржылық	активтер	мен	қаржылық	міндеттемелерді	жіктеу	және	бағалау
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мың теңге

39 (IAS) ХҚЕС-қа сәйкес 
бастапқы жіктеу

39 (IAS) ХҚЕС-қа 
сәйкес бастапқы 
баланстық құн 

9 (IAS) ХҚЕС-қа сәйкес 
жаңа жіктеу

9 (IAS) ХҚЕС-қа 
сәйкес жаңа 
баланстық құн

ЕскертуҚаржылық активтер

Мемлекеттік борыштық бағалы 
қағаздар

Жергілікті қаржы институттарының 
борыштық бағалы қағаздары және 
корпоративтік борыштық бағалы 
қағаздар

Жергілікті қаржы институттарының 
борыштық бағалы қағаздары және 
корпоративтік борыштық бағалы 
қағаздар

Қызметкерлерге қарыздар

Сауда және басқа да дебиторлық 
берешек 

Ақшалай қаражат және оның 
баламалары

Банк депозиттері 

Пайдалануда шектелген депозиттер 

Талап ету құқығын қайта табыстау 
туралы келісім 

Басқа да сауда дебиторлық берешек

Барлығы қаржы активтері

(a)

(a)

(б)

(в)

(г)

Сату үшін қолда бар

Сату үшін қолда бар

Сату үшін қолда бар

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Кредиттер және  
дебиторлық берешек 

Міндетті түрде 
пайда немесе залал арқылы әділ 
құны бойынша 

Міндетті түрде 
пайда немесе залал арқылы әділ 
құны бойынша 

Міндетті түрде 
пайда немесе залал арқылы әділ 
құны бойынша 

Амортизациялық құн

Амортизациялық құн

Амортизациялық құн

Амортизациялық құн

Амортизациялық құн

Амортизациялық құн

Амортизациялық құн

9,480,325

1,533,763

687,907

472,951

9,285,214

23,252,268

2,816,596

230,970

2,354,922

272,511

50,387,427

9,480,325

1,533,763

687,907

472,951

9,234,139

23,251,513

2,774,039

230,970

2,354,922

272,511

50,293,040

Төмендегі кесте мен Ескертулерде 39 ХҚЕС-қа 
(IAS) сәйкес бағалаудың бастапқы санаттары 
және 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша Топтың қаржы активтері мен қаржы 
міндеттемелерінің әрбір класы үшін 9 ХЕҚС-қа 
сәйкес бағалаудың жаңа санаттары түсіндіріледі. 

Топтың қаржылық міндеттемелері ХҚЕС-қа (IAS) 
сәйкес бастапқы классификацияда және 9 (IFRS) 
ХҚЕС-қа сәйкес жаңа классификацияға сәйкес 
амортизацияланған құны бойынша бағаланады.
9 ХҚЕС-қа көшудің қаржылық активтердің 
баланстық құнына ықпалы 2018 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай бойынша тек қана 
құнсызданудың жаңа талаптарына қатысты. 

а) Мемлекеттік борыштық бағалы қағаздарды, 
жергілікті қаржы институттарының 
облигацияларын және 39 ХҚЕС-қа сәйкес 
сату үшін қолда бар санатына жатқызылған 
корпоративтік борыштық бағалы қағаздарды 
пайыздық кірісті қамтамасыз ету үшін Топтың 
Қазынашылығы жеке портфельде ұстайды, 
әдеттегі қызмет барысында туындайтын өтімділік 
қажеттілігін қамтамасыз ету үшін сатылуы мүмкін. 
Топтың пайымдауынша, бұл бағалы қағаздар 
мақсатына шарттық ақша ағындарын алу арқылы 
және бағалы қағаздарды сату арқылы қол 
жеткізілетін бизнес-модель шеңберінде ұсталады. 

Бұл борыштық бағалы қағаздардың бір жылдан 
он төрт жылға дейін жарамдылық мерзімдері 
бар, және осы қаржы активтерінің шартта 
көзделген талаптары қарыздың негізгі сомасына 
және қарыздың негізгі сомасының өтелмеген 
бөлігі пайыздарына төленетін төлемдер 
болып табылатын белгілі бір күндердегі ақша 
қаражаттарының ағындарын алуды көздейді. 
Сондықтан бұл активтер 9 ХҚЕС-қа (IFRS) сәйкес 
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
қаржылық активтер ретінде жіктелді. 9 ХҚЕС-на 
көшу кезінде 34,973 мың теңге мөлшеріндегі 
құнсызданудан болған резерв бөлінбеген 

154  // 155
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пайданың бастапқы сальдосының азаюы және 
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша осы 
бағалы қағаздар бойынша күтілетін кредиттік 
шығындарға резервтердің ұлғаюы ретінде 
танылды.

(б) Негізгі сома мен пайыздарды төлеу 
критерийлерінен өтпейтін жергілікті қаржы 
институттарының облигацияларына қатысты Топ 
сатып алу күніндегі ақшаның уақытша құнының 
өзгеру әсерін бағалай алмайды. Бұл активтер 
9 (IFRS) ХҚЕС-ына сәйкес пайда немесе залал 
арқылы әділ құн бойынша бағалау санатына 
жіктелді.

(в) 39 ХҚЕС (IAS) сәйкес қарыздар мен дебиторлық 
берешек ретінде жіктелген сауда және басқа да 
дебиторлық берешек енді амортизацияланған 
құны бойынша жіктеледі. Осы кредиторлық 
берешектің 51,075 мың теңге мөлшерінде 
құнсызданудан болған резервінің ұлғаюы 9 ХҚЕС-
қа (IFRS) өту кезінде 2018 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша бөлінбеген кірістердің бастапқы 
шамасы құрамында танылды.

мың теңге

2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
39 (IAS) ХҚЕС-қа сәйкес 
баланстық құн 

Бағалау 
негіздерінің 
өзгеруі

Қайта жіктеу 2018 жылғы 1 қаңтардағы 
9 (IAS) ХҚЕС-қа сәйкес 
баланстық құн 

Ақшалай қаражат және оның баламалары

Борыштық инвестициялық бағалы қағаздар 
(сату үшін қолда бар):

Санатқа қайта жіктелді: 
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатындар

Санатқа жіктелді: 
Пайда немесе залал арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатындар  

Сауда және басқа да дебиторлық берешек

Қызметкерлерге қарыздар

Банк депозиттері

Пайдалануда шектелген депозиттер

Талап ету құқығын қайта табыстау туралы 
келісім

Басқа да сауда дебиторлық берешек

Амортизациялық құны бойынша 
бағаланатындардың жиыны:

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын инвестициядық 
бағалы қағаздар жиыны 

Пайда немесе залал арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар жиыны

Қаржы активтерінің жиыны:

АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰН

БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ КІРІС АРҚЫЛЫ ӘДІЛ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫНДАР 

 23,252,268

 11,701,995

-

-

 9,285,214

 472,951

 2,816,596

 230,970

 2,354,922

 272,511

 38,685,432 

 11,701,995

-

 50,387,427 

-

 (11,701,995)

 11,014,088

 687,907

-

-

-

-

-

-

-

 (687,907)

 687,907

-

 (755)

-

-

-

 (51,075)

-

 (42,557)

-

-

-

 (94,387)

-

-

 (94,387)

 23,251,513

-

 11,014,088

 687,907

 9,234,139

 472,951

 2,774,039

 230,970

 2,354,922

 272,511

 38,591,045 

11,014,088

 687,907

 50,293,040 
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9 ХҚЕС (IFRS) 39 ХҚЕС-та (IAS) қолданылатын 
«келтірілген шығындар» моделін «күтілетін 
кредиттік шығындар» моделіне ауыстырады. 
Құнсызданудың жаңа моделі амортизацияланған 
құны бойынша бағаланатын қаржы активтеріне, 
шарттық активтерге және басқа жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша бағаланатын, 
бірақ үлестік құралдарға инвестицияларға 
қолданылмайтын борыштық бағалы қағаздарға 
салынған инвестицияларға қолданылады. 9 ХҚЕС-
қа сәйкес кредиттік шығындар 39 (IAS) ХҚЕС-қа 
сәйкес бұрын танылады.

9 ХҚЕС (IFRS) құнсыздануды бағалау моделін 
қолдану саласына жататын активтер бойынша 
әдеттегідей құнсызданудан болған залалдар 
көбейеді және одан әрі құбылмалы болуы 
күтіледі. Топ 2018 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша құнсыздануға қатысты 9 ХҚЕС 
(IFRS) талаптарын қолдану құнсызданудан болған 
залалдар резервінің кейінгі қосымша сомаларын 
көрсетуге әкелетінін анықтады.

9 ХҚЕС-ын (IFRS) қолдану нәтижесінде есеп 
саясатын өзгерту төменде көрсетілген 
жағдайларды қоспағанда ретроспективті түрде 
қолданылды:

• Топ қаржы құралдарын жіктеу мен бағалау 
талаптары (құнсыздануды қоса алғанда) 
бойынша өткен кезеңдердегі салыстырмалы 
деректерді қайта есептемеуге мүмкіндік 
беретін босату артықшылығын пайдаланды. 
Тиісінше салыстырмалы кезеңдер бойынша 
деректер қайта есептелмеді. Құралдардың 
алдыңғы баланстық құны мен олардың 9 (IFRS) 
ХҚЕС-қа сәйкес баланстық құны арасындағы 
айырма 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша бөлінбеген пайда мен резервтер 
құрамында танылады. Тиісінше, 2017 жылға 
ұсынылған ақпарат, әдетте, 9 (IFRS) ХҚЕС-ті 
емес, 39 ХҚЕС (IAS) талаптарын көрсетеді.

• Бағалау бастапқы қолдану күніндегі орын 
алған жағдайлар мен фактілерге қарай 
жасалды.

• Қаржы активі ұсталатын бизнес-модельді 
анықтау. 

• Егер 9 (IFRS) ХҚЕС-ті қолданудың бастапқы 
күнінде борыштық бағалы қағаздарға 
инвестицияның кредиттік тәуекелі төмен 
болса, онда Топ бастапқы тану сәтінен бастап 
актив бойынша кредиттік тәуекелдің маңызды 
артуы болған жоқ деп жорамал жасады. 

мың теңге

39 ХҚЕС-қа (IAS) сәйкес 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құнсызданудан болған 
залалдардағы бағалау резервтері
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша танылған құнсызданудың қосымша сомалары:

Басқа да дебиторлық берешектің және басқа да активтердің құнсыздануы бойынша резервті есептен шығару 

9 ХҚЕС-қа (IAS) сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша құнсызданудан болған 
залалдардағы бағалау резервтері 

Топтың құнсызданудан болған резервті қалай бағалайтыны туралы қосымша ақпарат 25-Ескертуде ашылады. 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы сауда және басқа да дебиторлық берешек 

Банк депозиттері

Ақшалай қаражат және оның баламалары

1,852,202

 9,234,139

(848,875)

1,097,714

51,075

42,557

755

(II).	 Қаржы	активтерінің	құнсыздануы

(III).	 Жаңа	стандартқа	көшу
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(I).	 Бизнесті	біріктіру	жөніндегі	мәмілелер

Бизнесті біріктіру жөніндегі мәмілелер сатып 
алу күніндегі, атап айтқанда Топтың бақылауана 
көшкен күндегі жағдай бойынша сатып алу 
әдісімен есептелінеді. 

Топ гудвиллді сатып алу күнінде төмендегідей 
түрде бағалайды: берілген өтемнің  әділ құны 
(плюс егер бизнесті біріктіру кезең-кезеңмен 
жүзеге асырылған болса, сатып алынған 
кәсіпорынның капиталындағы қатысу үлесінің 
әділ құны) және сатып алынатын кәсіпорынның 
танылған бақыланбайтын үлесінің сомасы, минус  
қабылданған міндеттемелерді шегере отырып, 
сатып алынған сәйкестендірілген активтердің 
танылған сомасының нетто-шамасы (әділ құн).

Топ әрбір мәміле үшін сатып алу күніндегі 
бақыланбайтын қатысу үлесін бағалау әдісін 
таңдап алады: әділ құны бойынша немесе сатып 
алу күніндегі сатып алынатын кәсіпорынның 
сәйкестендірілетін таза активтерінің 
пропорционалды қатысу үлесі негізінде. Бизнесті 
біріктіру нәтижесінде Топқа келтірілген мәмілелер 
бойынша шығындар қарыздық немесе үлестік 
бағалы қағаздар шығарумен байланысты, 
шығындардан бөлек олардың туындауына қарай 
шығындарға жатқызылады.

(II).	 Еншілес	кәсіпорындар

Еншілес ұйымдар – Топ бақылайтын ұйымдар. 
Топ еншілес компанияны кәсіпорынға қатысудан 
түскен өзгермелі кірістермен байланысты Топ 
тәуекелдерге ұшыраған немесе немесе мұндай 
кірісті алуға құқығы бар және және сол кірістің 
мөлшеріне әсер ету үшін осы кәсіпорынға 
қатысты өз өкілеттіктерін пайдалануға 
мүмкіндік болған кезде бақылайды. Еншілес 
ұйымдардың қаржылық есептілік көрсеткіштері 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

бақылауға алынған күннен бастап аяқталу күніне 
дейін көрсетіледі. Еншілес компаниялардың 
есеп саясаты Топ қабылдаған есеп саясатына 
сәйкес келтіру қажет болғанда, өзгереді. 
Еншілес компаниядағы бақыланбайтын үлеске 
байланысты шығындар, тіпті егер бұл шотта 
дебеттік қалдықтың туындауына («тапшылыққа») 
әкеп соқтырса да, толық көлемде бақыланбайтын 
үлес шотына жатады.

(III).	 Шоғырландыру	процесінде	алынып	
тасталатын	операциялар

Топ мүшелерінің арасындағы операциялар, 
мұндай операциялар бойынша берешектер 
қалдығы, сондай-ақ осы операцияларды жүргізу 
процесінде пайда болған іске асырылмаған 
пайда шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
дайындау барысында алынып тасталады. 
Қауымдастырылған кәсіпорындармен жасалатын 
операциялардан түскен іске асырылмаған 
пайда Топтың осы кәсіпорындарындағы 
үлесіне тең мөлшерде шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктен алынып тасталады. 
Қауымдастырылған кәсіпорындармен жасалатын 
операциялардан түскен іске асырылмаған пайда 
шоғырландырылған қаржылық есептіліктен 
осы кәсіпорындардағы инвестициялық шотпен 
корреспонденцияда алынып тасталады. Іске 
асырылмаған шығындар шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктен, егер құнсыздану белгілері 
пайда болған жағдайды қоспағанда, пайда сияқты 
алынып тасталады.

Төменде сипатталған есеп саясаты ережелерін 
Топтың кәсіпорындары осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте ұсынылған барлық есептік 
кезеңдерде, есеп саясатындағы өзгерістерге 

қатысты 2 (д) Ескертуде көрсетілген жекелеген 
ерекшеліктерді ескере отырып қолданды.

(а)	 Шоғырландыру	қағидаттары	

3	 ЕСЕП	САЯСАТЫНЫҢ	НЕГІЗГІ	ЕРЕЖЕЛЕРІ	
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(б)	 Кірістер	мен	шығыстарды	тану

(I).	 Кірістер

Топ бастапқыда 2018 жылдың 1 қаңтарына 15 
ХҚЕС-ты (IFRS) қолданды. Клиенттермен жасалған 
келісімшарттар бойынша Топтың есеп саясаты 
туралы ақпарат 19-Ескертуде келтірілген. ХҚЕС-
ты бастапқы қолданудың әсері 2-Ескертуде (д) 
сипатталған. 

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған есеп 
саясаты 

Түсім сатып алушы тауарлар мен қызметтерге 
бақылауды алған жағдайда және берілген 
тауарлар мен қызметтер үшін Топ алуды күтетін 
өтемақы сомасында танылады. Кірістер  шартта 
көрсетілген төлем шарттарын ескере отырып, 
салықтарды немесе баждарды шегерумен 
алынған немесе алынатын сыйақының әділ құны 
бойынша бағаланады. Топ кіріс алуға көзделген 
жасалған шарттарды оның принципал немесе 
агент ретінде түсетіндігін анықтау мақсатында 
белгіленген критерийлерге сәйкес талдайды. 
Топ төменде көрсетілген комиссиялық кірістерді 
қоспағанда, барлық мұндай шарттар бойынша 
ол принципал ретінде түседі деген шешімге 
келді. Қызметтерді көрсетуден түскен кірістер 
жұмыстардың аяқталу кезеңімен танылады. 
Егер шарттан келетін қаржылық нәтиже сенімді 
бағаланбаған борлса, кірістер өтелуі мүмкін 
келтірілген шығындар сомасы шеңберінде 
танылады.

(II).	 Пошталық	қызметтер

Жай және тапсырысты пошта жөнелтілімдерін 
жеткізуден түскен кірістер есептік күнде аяқталуы 
кезеңін нұсқай отырып танылады. Қызметтердің 
аяқталу кезеңі пошта жөнелтілімдерін жеткізудің 
орташа мерзімдері негізінде бағаланады. Мұндай 
жөнелтілімдерді жеткізу шығындары туындауына 
қарай танылады.

(III).	 Комиссиялық	кірістер

Топ агент емес, принципал ретінде әрекет еткен 
жағдайларда, тиісті операциялардан түскен 
түсім Топтың алған комиссиялық сыйақысының 
таза сомасында танылады. Топ өз клиенттеріне 
ұсынатын қызметтердің әр түрінен комиссиялық 
кіріс алады. Комиссиялық кірістер зейнетақы, 

жәрдемақы және мемлекеттік қызметкерлерге 
жалақы аударғаны үшін комиссиялық кірістерді, 
коммуналдық және басқа төлемдерді өңдегені 
үшін комиссияны, ақша аударымы үшін 
комиссияны, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер 
түрңндегі үшінші тарап кредиттерін бергені үшін 
алынған комиссияны қамтиды. Комиссиялық 
кірістер тиісті операцияның аяқталуы бойынша 
танылады. 

(IV).	 Жалдаудан	түскен	кірістер

Операциялық жалға ұсынылған объектілерден 
түскен кірістер жалға беу мерзімі ішінде 
тікелей әдіс бойынша есептелінеді және оның 
операциялық сипаты себебінен кірістер құрамына 
қосылады. 

(V).	 Тауарларды	сату	

Түсім меншік құқығымен байланысты елеулі 
тәуекелдер мен түсімдер сатушыға берілгеніне, 
тиісті өтемді алу мүмкін екеніне, келтірілген 
шығындар мен тауарлардың ықтимыл 
қайтарылуын сенімді түрде бағалау мүмкін 
екеніне, сатылған тауарларды басқаруға қатысу 
тоқтатылғанына және түсім мөлшерін сенімді 
түрде бағалау мүмкін екеніне сендірерлік дәлел 
(әдетте сатудың орындалған шарты нысанында 
болады) болған жағдайда танылады. Түсім 
қайтару сомаларын, сауда жеңілдіктерін және 
көлем жеңілдіктерін қоспағанда, берілген және 
алу үшін күтілетін қайтарымның әділ құны 
бойынша бағаланады. 

(VI).	 Басқа	да	шығыстар

Топтың әлеуметтік бағдарламаларға жарналары 
Топтың қызметкерлерінің пайдасына 
төлемдермен шектелмей, толығымен қоғам 
пайдасына бағытталса, кезең үшін олардың 
жүзеге асырылуына қарай олар пайда немесе 
залал құрамында танылады.

158		//	159



Топтың қаржылық кірістері мен шығыстарының 
құрамына мыналар кіреді:

• пайыздық кіріс;
• пайыздық шығыс.

Пайыздық кіріс пен шығыс пайыздың тиімді 
мөлшерлемесі әдісімен танылады. 

«Тиімді пайыздық мөлшерлеме» – бұл болашақ 
ақшалай төлемдерді немесе қаржы құралдары 
қолданысының күтілетін мерзімінде түсетін 
түсімдерді 

• қаржы активінің жалпы баланстық құнына; 
немесе

• қаржы міндеттемесінің амортизацияланған 
құнына дейін  дисконттау мөлшерлемесі.

Пайыздық кірістер мен шығыстарды есептеу 
кезінде, тиімді пайыздық мөлшерлеме активтің 
жалпы баланстық құнына (актив кредиттік 
құнсызданбаған жағдайда) немесе міндеттеменің 
амортизацияланған құнына қолданылады. Алайда 
бастапқы танудан кейін кредиттік құнсыздануға 
ұшыраған қаржы активтері үшін пайыздық 
кіріс тиімді пайыздық мөлшерлемені қаржы 
активінің амортизацияланған құнына қолдану 
арқылы есептеледі. Егер қаржы активі кредиттік 
құнсызданбайтын болса, пайыздық кіріс қайта 
есептеледі.

(I).	 Шетел	валютасындағы	операциялар

Шетел валютасындағы операциялар осы 
операциялар жасалған күнгі айырбас бағамы 
бойынша Топ кәсіпорындарының тиісті 
функционалдық валюталарында қайта есептеледі.

Есептік кезеңдегі шетелдік валютада көрсетілген 
монетарлық активтер мен міндеттемелер есептік 
күнде қолданыста болған айырбас бағамы 
бойынша функционалдық валютада есептеледі. 

Монетарлық баптар бойынша оң және теріс 
бағам айырмасы есептік кезеңдегі төлемдер 
және тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша 
есептелген пайыздарға түзетілген, есептік 
кезеңнің басындағы функционалдық валютадағы 
тиісті баптың амортизацияланған құны және осы 
есептік кезеңнің соңындағы айырбас бағамы 
бойынша қайта есептелген шетел валютасындағы 
осы баптың амортизацияланған құны арасындағы 
айырманы білдіреді.

Шетелдік валютада көрсетілген және әділ 
құн бойынша бағаланатын монетарлық емес 
активтер мен міндеттемелер әділ құн анықталған 
күнгі айырбас  бағамы бойынша функционалдық 
валютада қайта есептеледі. Шетел валютасында 
бастапқы құны бойынша бағаланатын 
монетерлық емес баптар тиісті операция 

жасалған күнгі айырбас  бағамы бойынша қайта 
есептеледі.

Қайта есептеу кезінде туындайтын бағам  
айырмалары жалпы алғанда кезең ішіндегі пайда 
немесе залал құрамында танылады.

Алайда төмендегідей баптарды қайта есептеу 
кезінде туындайтын айырмалар  басқа да 
жиынтық кіріс құрымында танылады: 

• кәсіпорынның қалауы бойынша басқа да 
жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын ретінде жіктелген үлестік 
бағалы қағаздарға инвестициялар (2017 
жыл: сату үшін қолда бар үлестік құралдарға 
инвестициялар басқа да жиынтық кірістер 
құрамында танылған бағам айырмаларының 
құнсыздануы жағдайларын қоспағанда, пайда 
немесе залал құрамында қайта жіктеледі).

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
дайындау кезінде төмендегідей валюталардағы 
айырбас бағамдары қолданылды:

(в)	 Қаржылық	кірістер	мен	шығыстар

(г)	 Шетел	валютасы
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Қорлар екі шаманың ең азы бойынша 
көрсетіледі: ықтимал сатудың өзіндік құны 
немесе таза құны. Қорларды өндіріске және 
басқа да істен шығарылған кезде оларды бағалау 
орташа өлшенген әдіс бойынша жүргізіледі. 
Дайын өнімнің өзіндік құны және аяқталмаған 
өндіріс шикізат пен материалдардың өзіндік 
құнын, өндірістік жұмысшылардың еңбек ақы 
шығындарын және басқа да тікелей шығындарды, 
сондай-ақ өндірістік жөнелту шығындардың 
тиісті үлесін (өндірістік қуаттарды нормативтік 
пайдалану негізінде есептелген) қамтиды, 
қарыздар бойынша шығындарды қамтымайды.

Қорларға сатып алынған және қайта сату үшін 
арналған тауарлар жатады. Қорлар, сондай-ақ Топ 
шығарған дайын немесе аяқталмаған өнімдерді, 
сондай-ақ өндірістік процесте немесе қызмет 
көрсетуде одан әрі пайдалануға арналған шикізат 
пен материалдарды қамтиды.

Таза сату бағасы  қорлардың өндірісін аяқтауға 
және оларды сатуға жұмсалған шығындарды 
есепке алмағанда, кәсіпорынның әдеттегі қызмет 
барысында қорларды сатудың болжалды (есептік) 
бағасын білдіреді.

(II).	 Шетелдік	бөлімшелер

Шетелдік бөлімшелердің активтері мен 
міндеттемелері, оның ішінде гудвилл және сатып 
алу кезінде әділ құнға түзетулер сомасы есеп 
беру күніндегі тиісті валюта бағамы бойынша 
есептілікті ұсыну валютасына қайта есептеледі. 
Шетелдік бөлімшелердің кірістері мен шығыстары 
тиісті операцияларды жүргізген күндегі айырбас 
бағамы бойынша қаржылық есептілікті ұсыну 
валютасына қайта есептеледі. 

Бағам айырмалары басқа жиынтық кіріс 
құрамында танылады және басқа валюталардан 
қайта есептеу кезінде жинақталған бағам 
айырмаларының резерві бабы бойынша 
капиталдың бір бөлігі ретінде көрініс табады. 
Алайда, егер шетелдік еншілес компания Топтың 
100% еншілес ұйымы болмаса, онда осы бағамдық 
айырмалардың бір бөлігі бақыланбайтын үлестің 
тиісті үлесіне келеді.

Компанияның  бақылауды, елеулі ықпалды 
немесе бірлескен бақылау күшін жоюы 
нәтижесінде шетелдік бөлімше жабылған 
жағдайда өзге валюталардан қайта есептеу 
бойынша жинақталған бағам айырмаларының 
резервінде көрсетілген тиісті сома осы шетелдік 
бөлімшені істен шығарудан түскен пайданың 
немесе залалдың бір бөлігі ретінде пайда немесе 

залал құрамына қайта жіктеледі. Топ шетелдік 
бөлімшені қамтитын еншілес кәсіпорынға өз 
инвецтициясының тек қана бөлігін оларды 
бақылауды сақтай отырып  берген жағдайда, 
жинақталған бағам айырмалары резервінің 
бөлігі басқа валютадан қайта есептеу кезінде 
тиісті пропорциядағы бақыланбайтын үлеске 
қайта бөлінеді. Топ шетелдік бөлімшені қамтитын 
қауымдастырылған немесе бірлескен кәсіпорынға 
өз инвецтициясының тек қана бөлігін берген 
және бұл реттеелеулі әсері мен бірлескен 
бақылауды сақтаған жағдайда, жинақталған бағам 
айырмалары резервінің тиісті пропорционалдық 
бөлігі кезеңдегі пайда мен шығын құрамына 
қайта жіктеледі.

Топ жақын арада шетелдік компаниядан 
алынатын немесе шетелдік компанияға төленетін 
монетарлық бап бойынша есеп айырысуды 
күтпеген және жоспарламаған жағдайда, мұндай 
бап бойынша туындайтын оң және теріс бағам  
айырмалары шетелдік бөлімшеге салынған таза 
инвестицияның бір бөлігін құрайды; тиісінше, 
басқа да жиынтық кіріс құрамында танылады 
және басқа валюталардан қайта есептелген 
кезде жинақталған бағам айырмасы резерві бабы 
бойынша капиталдың бөлігі ретінде көрсетіледі.

(д)	 Қорлар

2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

АӨҚҚ

АҚШ Доллары

Еуро

Ағылшын фунт стерлингі

Ресей рублі

472.14

332.33

398.23

448.61

5.77

534.34

384.20

439.37

488.13

5.52

160  // 161



(е)	 Негізгі	құралдар

(I).	 Тану	және	бағалау

Негізгі құралдар объектілері амортизацияның 
жинақталған сомаларын және құнсызданудан 
болған жинақталған шығындарды қоспағанда, 
өзіндік құн бойынша көрсетіледі.

Өзіндік құнға тиісті активті сатып алумен тікелей 
байланысты шығындар қосылады. 

Өз күшімен салынған (құралған) активтердің 
өзіндік құнына материалдарға кеткен шығындар, 
еңбек ақыға жұмсалған тікелей шығындар, 
активтерді мақсаты бойынша пайдалану үшін 
оларды жұмыс жағдайына келтірумен тікелей 
байланысты басқа да шығындар, активтерді 
бөлшектеу мен жоюға және олар алып жатқан 
учаскені қалпына келтіруге кеткен шығындар 
және қарыздар бойынша капиталдандырылған 
шығындар кіреді. 

Тиісті жабдықты функционалдық тағайындаумен 
тығыз байланысты программалық қамтым сатып 
алуға жұмсалған шығындар осы жабдықтың 
құнына капиталдандырылады. 

Егер негізгі құралдар объектілерін құраушы 
маңызды компоненттерің пайдалы қызметінің 
әртүрлі мерзімі болса, олар негізгі құралдардың 
жекелеген объектілері (маңызды компоненттер) 
ретінде есептелінеді. Негізгі құралдар 
объектілерін істен шығарудан түскен пайда мен 
шығынның кез келген сомасы оның баланстық 
құнын оны істен шығарудан түскен түсімдермен 
салыстыру арқылы анықталады және кезең үшін 
пайда мен шығын құрамында «басқа да кірістер» 
немесе «басқа да шығыстар» тармағы бойынша 
нетто-шамада танылады. 

(II).	 Кейінгі	шығындар

Негізгі құралдар объектісінің маңызды құрамдас 
бөлігін ауыстырумен байланысты шығындар 
егер Топтың осы компонентке байланысты 
болашақ экономикалық пайданы алатындығы 
және оның құны сенімді түрде өлшенуі мүмкін 
болса, осы объектінің баланстық құнын 
арттырады. Ауыстырылған компоненттің 
баланстық құны есептен шығарылады. Негізгі 
құралдардың күнделікті күтіміне жұмсалатын 
шығындар пайда болған кезең үшін пайдалар 
мен шығындар құрамында танылады. Негізгі 
құралдардың құрамында елеулі бастапқы құны 
мен пайдалы қызмет мерзімі 1 (бір) жылдан 

асатын арнайы қосалқы бөлшектер мен қосалқы 
жабдықтар көрсетіледі. Басқа қосалқы бөлшектер 
мен қосалқы жабдықтар тауар-материалдық 
қорлардың құрамында танылады және оларды 
пайдалануға енгізу кезінде шығындарда 
көрсетіледі.

(III).	 Амортизация	

Негізгі құралдардың объектілері олар орнатылған 
және пайдалануға дайын болған күннен 
бастап, ал өз күшімен жасалған негізгі құралдар 
объектілері үшін – объектінің құрылысы 
аяқталған және оның пайдалануға дайын болған 
сәттен бастап амортизацияланады. Амортизация 
есептік қалдық құнын есепке алмағанда активтің 
өзіндік құнынан есептелінеді. 

Әдетте, негізгі құралдар объектісінің әрбір 
компоненті оның күтілетін пайдалы қызмет 
мерзімі аяқталған соң, желілік әдіспен 
амортизацияланады, себебі дәл осы әдіс 
активке таңылған болашақ экономикалық 
пайданы тұтынудың сипатын көрсетеді және 
амортизацияланған аударымдар кезеңдегі пайда 
немесе залал құрамына енгізіледі. Жалданған 
активтер мына екі мерзімнің ең азы өткенде 
амортизацияланады: жалға алу мерзімі және 
жалдау мерзімінің соңында тиісті активтерге 
меншік құқығының Топтың өзіне өтетініне дәлелді 
сенімділігі болған жағдайларды қоспағанда, 
активтерді пайдалу қолдану мерзімі
Жер учаскелері амортизацияланбайды.

Есептік және салыстыру кезеңдеріндегі негізгі 
құралдарды пайдалы қызметтің болжалды 
мерзімдері төмендегідей болды:

• Ғимараттар мен құрылыстар            11-106 жыл;

• Құрылғылар мен жабдықтар                 2-30 жыл;

• Көлік құралдары                                       3-28 жыл;

• Басқа да негізгі құралдар                       6-14 жыл.

Амортизациялау әдістері, пайдалы қызметтің 
болжалды мерзімдері және негізгі құралдардың 
қалдық құны әрбір есептік күндегі жағдай 
бойынша талданады және қажет болған жағдайда 
түзетіледі. 
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(IV).	 Инвестициялық	жылжымайтын	
мүлікке	қайта	жіктеу

Меншік иесінің өзі пайдаланатын жылжымайтын 
мүлік оны пайдалану сипатының нақты өзгеруіне 

байланысты инвестициялық жылжымайтын 
мүлікке айналса, жылжымайтын мүлік қайта 
жіктеледі және нақты шығындарға есептеледі. 

(I).	 Зерттеулер	мен	әзірленімдер

Жаңа ғылыми немесе техникалық білімдер 
мен түсініктерді алу мақсатында қабылданған 
зерттеу қызметіне жұмсалған шығындар туындау 
сәтіндегі кезең үшін пайда мен шығын құрамында 
танылады. 

Әзірлеу жөніндегі қызмет өнімдер мен 
процестердің жаңа немесе толық жетілдірілген 
түрлерін өндіруді жоспарлауды немесе 
жобалауды қамтиды. Әзірлеу шығындары егер 
оларды сенімді бағалау мүмкін болған, өнімді 
немесе процесті техникалық және коммерциялық 
тұрғыдан алып қарағанда жүзеге асыруға 
болатын, болашақта экономикалық пайда табуға 
сенімді және Топ әзірлеу процесін аяқтауға және 
активтерді пайдалауға немесе сатуға ниетті 
және осы үшін ресурстары жеткілікті болған 
жағдайларда капиталданады. 

Капиталдандырылатын шығындарға материалдық 
шығындар, тікелей еңбек шығындары және 
нысаналы мақсаттарда пайдалануға арналған 
активті дайындаумен тікелей байланысты 
үстеме шығындар және қарыздар бойынша 
капиталданған шығындар жатады. Әзірлеу үшін 
басқа да шығындар пайда болуына қарай кезең 
үшін пайда немесе залал құрамында танылады.

Бастапқы танудан соң, әзірлеуге арналған 
капиталдандырылған шығындар жинақталған 
амортизацияны және құнсызданудан болған 
жинақталған шығындарды қоспағанда өзіндік құн 
бойынша көрсетіледі.

(II).	 Басқа	да	материалдық	емес	активтер

Топ сатып алған, негізінен, программалық 
қамтым түрінде ұсынылған басқа да материалдық 
емес активтер амортизацияның жинақталған 
сомасын  және құнсызданудан болған залалды 
есептемегенде өзіндік құн бойынша көрсетіледі. 

(III).	 Кейінгі	шығындар

Кейінгі шығындар осы активте қамтылған 
болашақ экономикалық пайданы ұлғайтқан 
жағдайда ғана белгілі бір активтің құнына 
капиталдандырылады. Өзі жасаған брендтер мен 
гудвилге қатысты шығындарды  қоса алғанда, 
барлық басқа шығындар пайда болуына қарай 
пайда  немесе залал құрамында танылады.

(IV).	 Амортизация

Амортизация есептік қалдық құнды шегере 
отырып, активтің өзіндік құны негізінде 
есептеледі.

Гудвиллден басқа материалдық емес активтерге 
қатысты амортизация, әдетте, осы активтердің 
пайдалануға дайын сәттен бастап есептелінеді 
және пайдалы қызметтің тиісті мерзімі өткенде 
есептік кезеңдегі пайда немесе залал құрамында 
желілік әдіспен танылады, өйткені бұл әдіс осы 
активтерден түсетін болашақ экономикалық 
пайданы тұтынудың болжалды сипатын барынша 
нақты көрсетеді. 

Есептік және салыстыру кезеңдеріндегі негізгі 
құралдарды пайдалы қызметтің болжалды 
мерзімдері төмендегідей болды:

• Басқа да материалдық емес активтер 5-13 
жыл.

Әрбір есептік жылдың соңында амортизация 
әдістері, пайдалы қолдану мерзімдері және 
қалдық құнның шамалары оларды қайта қарау 
қажеттілігі тұрғысынан талданады және қажет 
болған жағдайда қайта қаралады. 

(ж)	 Материалдық	емес	активтер
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Инвестициялық жылжымайтын мүлік әдеттегі 
шаруашылық қызметінде сатуға, тауарларды, 
қызметтерді өндіру  немесе жеткізу кезінде 
немесе әкімшілік қызмет үшін пайдалануға 
арналмаған, жалға беруден пайда алу және / 
немесе оның нарықтық құнын ұлғайтуға арналған 
мүлікті білдіреді. Инвестициялық жылжымайтын 
мүлік есепке алу моделіне сәйкес өзіндік 
құны бойынша есептелінеді. Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік жинақталған 
амортизацияны және құнсызданудан болған 
шығындарды шегере отырып, өзіндік құны 
бойынша бағаланады.

Амортизация 10-60 жылға есептелген пайдалы 
қызметтің болжалды мерзімі ішінде тікелей 
желілік әдіспен есептеледі және пайда мен залал 
туралы есепте көрсетіледі. Жер учаскелері мен 
аяқталмаған құрылыс амортизацияланбайды.
Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін  
пайдалану сипаты өзгерген және оны негізгі 
құралдар санатына қайта жіктеу орын алған 
жағдайда, онда осы объектінің қайт жіктеу 
күніндегі әділ құны кейіннен қаржылық 
есептілікте оны көрсету мақсатында осы объекті 
бойынша іс жүзіндегі шығындарға жатады.

(I).	 Келісімде	жалдау	белгілері	болуын	
анықтау

Келісім бойынша қарым-қатынас басталған 
күні Топ бұл келісімнің толығымен жалдау 
екенін немесе жалдау элементерін қамтитынын 
анықтайды. Егер бұл келісімді орындау нақты 
активті пайдаланумен байланысты болса, бұл 
келісім осы активті пайдалану құқығын береді. 

Келісім басталған немесе қайта қаралған күні 
Топ барлық төлемдерді және алымдарды жалдау 
шарттарына және келісімнің басқа элементтеріне 
қатысты, олардың әділ құнына пропорционалды 
түрде бөледі. Егер қаржылық жалдау жағдайында 
Топ төлемдердің дұрыс бөлінуі іс жүзінде мүмкін 
болмаса, онда актив пен міндеттеме шартта 
көзделген активтің әділ құнына тең сомада 
танылады. Кейіннен танылған міндеттеме 
төлемдер ретінде азаяды және Топтың қарыз 
ақша тарту мөлшерлемесі негізінде есептелетін 
қаржылық шығын деп танылады. 

(II).	 Жалға	алынған	активтер

Егер Топ активтерді жалдау шарттары негізінде 
ұстайтын болса, Топ осы активтерге қатысты 
иеленумен байланысты барлық тәуекелдер 
мен пайданы көздейді, онда мұндай шарттар 
қаржылық жалдау шарттары ретінде жіктеледі. 
Бастапқы тану кезінде жалға алынған активтің 
ең төменгі жалдау төлемдерінің, оның әділ құны 
төменгі және қазіргі (дисконтталған) құнына тең 
сомаға бағаланады. Кейіннен, актив осы активке 
қолданылатын есепке алу саясатына сәйкес 

есепке алынады.

Басқа жалдау операциялық жалдау ретінде 
жіктеледі және жалға алынған активтер Топтың 
қаржылық жағдай туралы есебінде танылмайды.

(III).	 Жалдау	төлемдері

Операциялық жалдау шарттары бойынша 
төлемдер жалдау мерзімі ішінде біркелкі негізде 
пайда немесе залал құрамында көрсетіледі. 
Алынған жеңілдіктердің сомасы жалдау мерзімі 
ішінде жалдау бойынша шығындардың жалпы 
шамасын азайтады.

Қаржылық жалдау бойынша ең аз жалдау 
төлемдері қаржылық шығындар мен өтелмеген 
міндеттемені азайту арасында бөлінеді. 
Қаржылық шығындар міндеттеменің өтелмеген 
қалдығы бойынша мерзімді пайыздық 
мөлшерлемесі тұрақты сақталуы үшін жалдау 
мерзімі ішінде кезеңдерде бөлінуі тиіс.

(з)	 Инвестициялық	жылжымайтын	мүлік

(и)	 Жалдау

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ
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(I).	 Тану	және	бастапқы	бағалау	

Сауда дебиторлық берешек және шығарылған 
борыштық бағалы қағаздар бастапқыда олардың 
пайда болған кезінде танылады. Барлық басқа 
қаржы активтері мен міндеттемелері бастапқыда 
Топ осы құралдар мәні болып табылатын шарттық 
қатынастарға кіргенде танылады.

Қаржылық актив (егер бұл қаржыландырудың 
маңызды құрауышын қамтымайтын сауда 
дебиторлық берешек болмаса) немесе қаржы 
міндеттемесі бастапқыда әділ құны бойынша 
бағаланады, бірақ пайда немесе залал арқылы 
әділ құны бойынша бағаланбайтын есеп объектісі 
үшін оны сатып алуға немесе шығаруға тікелей 
қатысты мәлімдеме бойынша шығындар 
сомасы қосылады. Қаржыландырудың маңызды 
құрауышын қамтымайтын сауда дебиторлық 
берешек бастапқыда мәміле бағасы бойынша 
бағаланады.

(II).	 Жіктеу	және	кейінгі	бағалау

Қаржы	активтері	–	2018	жылғы	1	қаңтардан	
бастап	қолданылатын	саясат	

Бастапқы тану кезінде қаржылық актив: 
амортизацияланған құны бойынша, басқа 
да жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша - 
борыштық құралдар үшін, басқа да жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша – үлестік құралдар 
үшін немесе пайда немесе залал арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын ретінде жіктеледі.

Қаржылық активтер бастапқы танудан кейін 
қайта жіктелмейді, тек егер Топ қаржы активтерін 
басқарудың бизнес-моделін өзгертсе, бұл 
жағдайда барлық қаржы активтері бизнес-модель 
өзгергеннен кейінгі бірінші есептік кезеңнің 
бірінші күні қайта жіктеледі.

Қаржылық актив, егер ол төмендегі екі шартты 
қанағаттандырса және пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
ретінде Компанияның қалауы бойынша 
жіктелмесе амортизацияланған құн бойынша 
бағаланады:

• Ол мақсаты шартта көзделген ақша 
ағындарын алу үшін активтерді ұстап қалу 
болып табылатын бизнес-модель шеңберінде 
ұсталады, және

• Оның шарттық талаптары белгіленген 
мерзімдерде негізгі соманы және негізгі 
соманың өтелмеген бөлігіне пайыздарды 
төлейтін ақша ағындарының пайда болуын 
көздейді.

Борыштық инвестициялар, егер ол төмендегі 
екі шартқа сәйкес келсе және Топтың қалауы 
бойынша пайда немесе шығын арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын ретінде 
жіктелмесе, басқа жиынтық кіріс арқылы әділ 
құн бойынша бағаланады:

• Ол мақсатына шартта көзделген ақша 
ағындарын алу және қаржы активтерін сату 
арқылы жететін бизнес-модель шеңберінде 
ұсталады, және

• Оның шарттық талаптары белгіленген 
мерзімдерде негізгі соманы және негізгі 
соманың өтелмеген бөлігіне пайыздарды 
төлейтін ақша ағындарының пайда болуын 
көздейді.

Саудаға арналмаған үлестік құралдарды бастапқы 
тану кезінде Топ өз қалауы бойынша басқа 
жиынтық кіріс құрамында инвестициялардың 
әділ құнындағы кейінгі өзгерістерді ұсыну 
құқығынсыз шешім қабылдай алады. Бұл таңдау 
әр инвестиция үшін бөлек жүргізіледі.

Амортизацияланған құн бойынша немесе 
жоғарыда көрсетілгендей басқа жиынтық 
кіріс арқылы әділ құн бойынша бағалу 
критерийлеріне жауап бермейтін барлық қаржы 
активтері пайда немесе залал арқылы әділ құн 
бойынша бағаланады. Бастапқы тану кезінде 
Топ өзінің қарауы бойынша кейіннен қайта 
жіктеу құқығынсыз, амортизацияланған құн 
бойынша немесе пайда немесе залал арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын басқа жиынтық 
кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалау 
критерийлеріне сай келетін қаржылық активті, 
егер ол есептегі сәйкессіздікті жоюға немесе есеп 
айтарлықтай азайтуға мүмкіндік берсе жіктейді. 

Қаржы	активтері	–	бизнес-модельді	
бағалау:	2018	жылғы	1	қаңтардан	бастап	
қолданылатын	саясат

(к)	 Қаржы	құралдары



Топ шеңберінде қаржы активтері ұсталатын 
бизнес-модель мақсаттарын бағалауды қаржы 
құралдарының портфелі деңгейінде жүргізеді, 
өйткені бұл бизнесті басқару және басшылыққа 
ақпарат ұсыну тәсілін ең жақсы жолмен көрсетеді. 
Бұл ретте төмендегі ақпарат қарастырылады:

• Осы портфель үшін белгіленген саясат 
пен міндеттер, сондай-ақ осы саясаттың іс 
жүзінде қолданылуы. Оған шартта көзделген 
пайыздық кірісті алуға басшылықтың 
стратегиясы, пайыздық мөлшерлемелердің 
белгілі бір құрылымын ұстап тұру, қаржы 
активтерін өтеу мерзімдерінің осы активтерді 
қаржыландыру үшін пайдаланылатын қаржы 
міндеттемелерін өтеу мерзімдеріне сәйкестігін 
қамтамасыз ету, күтілетін ақша ағындары 
немесе активтерді сату арқылы ақша 
ағындарын іске асыру кіреді;

• Портфельдің тиімділігі қалай бағаланады және 
ақпарат Топ басшылығының назарына қалай 
жеткізіледі;

• Бизнес-модельдің (және осы бизнес-модель 
шеңберінде ұсталатын қаржы активтері) 
нәтижелілігіне әсер ететін тәуекелдер және 
бұл тәуекелдерді басқару қалай жүзеге 
асырылады;

• Портфельді басқаруға жауапты 
менеджерлерге сыйақы беру қалай жүзеге 
асырылады (мысалы, бұл сыйақы осы 
активтердің әділ құнына немесе активтер 
бойынша алынған шартта көзделген ақша 
қаражаты ағындарына байланысты ма);

• Өткен кезеңдерде қаржы активтерін өткізудің 
жиілігі, көлемдері мен мерзімдері, осындай 
сатудың себептері, сондай-ақ сатудың 
болашақ деңгейіне қатысты күтулер.

Тануды тоқтату критерийлеріне сай келмейтін 
мәмілелерде үшінші тұлғаларға қаржы 
активтерін беру осы мақсат үшін сату ретінде 
қарастырылмайды және Топ осы активтерді 
тануды жалғастырады.

Сауда үшін ұсталатын немесе басқаруда 
болатын және нәтижелілігі әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржы активтері пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша бағаланады.

Қаржылық	активтер	–	шартта	көзделген	
ақшалай	қаражат	ағындары	тек	негізгі	сома	
мен	пайыздардың	төлемі	екенін	бағалау:	2018	
жылғы	1	қаңтардан	бастап	қолданылатын	
саясат	

Осы бағалаудың мақсаты үшін «негізгі сома» 
оны бастапқы тану кезінде қаржы активінің 
әділ құны ретінде айқындалады. «Пайыздар» 
ақшаның уақытша құны үшін, белгілі бір уақыт 
кезеңі ішінде өтелмеген негізгі сомаға қатысты 
кредиттік тәуекел үшін, сондай-ақ кредит берумен 
байланысты басқа да негізгі тәуекелдер мен 
шығындар үшін (мысалы, өтімділік тәуекелі және 
әкімшілік шығыстар) және пайда маржасы үшін 
өтемақы ретінде айқындалады. 

Шартта көзделген ақшалай қаражат ағындары 
тек негізгі соманың және негізгі соманың 
өтелмеген бөлігіне пайыздардың төлемі болып 
табылатынын бағалау («SPPI критерийі») кезінде 
Топ қаржы құралының шарттық талаптарын 
талдайды. Бұл қаржы активі бойынша шарт 
талаптарында ақшалай қаражат ағындарының 
мерзімдерін немесе сомасын қаржы активі 
талданатын талапты қанағаттандырмайтындай 
өзгерте алатын жағдай қарастырыла ма, жоқ па 
деп бағалауды қамтиды. Бағалау жүргізген кезде 
Топ мыналарды назарға алады:

• Ақша қаражаты ағындарының мерзімдерін 
немесе сомасын өзгерте алатын шартты 
жағдайлар; 

• Өзгермелі мөлшерлеме туралы шартты 
қоса алғанда, шартпен көзделген купондық 
мөлшерлемені түзете алатын шарттар;

• Мерзімінен бұрын өтеу және жарамдылық 
мерзімін ұзарту туралы шарттар; және

• Топтың келісілген активтерден ақша 
ағындары талаптарын шектейтін шарттар. 
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Мерзімінен бұрын өтеу кезінде төленген сома 
негізінен негізгі соманың өтелмеген бөлігін 
және өтелмеген бөліктің пайыздарын білдіретін 
жағдайда мерзімінен бұрын өтеу талаптары 
SPPI критерийіне сәйкес келеді және шартты 
мерзімінен бұрын бұзу үшін ақылға қонымды 
қосымша өтемді қамтуы мүмкін. Бұдан басқа, егер 
қаржы активі шартта көрсетілген номиналды 
сомаға қатысты сыйақы немесе дисконтпен 
сатып алынса немесе жасалса, мерзімінен 
бұрын өтеу шарты осы критерийге сәйкес 
келеді деп есептеледі, мерзімінен бұрын өтеу 

кезінде төлеуге жататын сома негізінен шартта 
көрсетілген номиналды сома болып табылады, 
сондай-ақ шартпен көзделген жинақталған (бірақ 
төленбеген) пайыздар (және шарттың мерзімінен 
бұрын бұзылуы үшін ақылға қонымды қосымша 
өтемақы кіруі мүмкін); қаржылық активті бастапқы 
тану кезінде оны мерзімінен бұрын өтеудің әділ 
құны маңызды болмайды. 

Қаржы	активтері	–	2018	жылғы	1	қаңтарға	
дейін	қолданылған	саясат	

Топ қаржы активтерін төмендегі санаттардың 
біріне жіктейді:

• Кредиттер және  дебиторлық берешек;

• Өтеу мерзіміне дейін ұсталғандар;

• Сату үшін қолда бар; және

• Пайда немесе залал арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатындар.

Пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржы 
активтері 

Пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржы 
активтері

Амортизацияланған құн 
бойынша бағаланатын қаржы 
активтері

Өтеу мерзіміне дейін 
ұсталатын қаржы активтері

Кредиттер мен дебиторлық 
берешек

Басқа да жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланған борыштық 
құралдарға инвестициялар 

Сату үшін қолда бар қаржы 
активтері

Бұл активтер кейіннен әділ құны бойынша бағаланады. Кез келген пайызды немесе дивидендтік кірісті қоса 
алғанда, пайда мен залалдың нетто-шамасы кезең ішінде пайда немесе залал құрамында танылады. 

Əділ құн бойынша бағаланған, өзгерістері кез келген пайыздар немесе дивидендтер кірістерін қоса алғанда, 
пайда немесе залал құрамында танылған. 
 

Бұл активтер кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып амортизацияланған құны 
бойынша бағаланады. Амортизацияланған құн құнсызданудан болған залал сомасына азаяды. Пайыздық 
кірістер, оң және теріс бағам айырмашылықтары және құнсызданудан болған шығындар пайда немесе залал 
құрамында көрсетіледі. Тануды тоқтату кезіндегі пайда немесе шығын кезең ішіндегі пайда немесе залал 
құрамында көрсетіледі.

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып амортизацияланған құны бойынша бағаланған 

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып амортизацияланған құны бойынша бағаланған.

Бұл активтер кейіннен әділ құны бойынша бағаланады. Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдану арқылы 
есептелген пайыздық кіріс, оң және теріс бағамдық айырмашылықтары және құнсыздану сомалары пайда 
немесе залал құрамында көрсетіледі. Пайда немесе залалдың басқа нетто-шамалары басқа да жиынтық 
кіріс құрамында танылады. Бастапқы тануды тоқтатқаннан кейін, басқа жиынтық кірісте жинақталған пайда 
немесе залал осы кезең ішіндегі пайдаға немесе залалға қайта жіктеледі.

Құнсызданудан болған шығындардан, пайыздық кірістерден және борыштық құралдар бойынша бағам 
айырмасынан басқа, өзгерістері әділ құн бойынша бағаланған, басқа жиынтық кіріс құрамында танылған 
және әділ құн бойынша резервте жинақталған. Осы активтерді тану тоқтатылған кезде, капиталдағы 
жинақталған пайда немесе залал пайдаға немесе залалға қайта жіктелді 

Қаржы	активтері	–	кейінгі	бағалау	және	пайда	мен	залал:	2018	жылғы	1	
қаңтардан	бастап	қолданылатын	саясат	

Қаржы	активтері	–	кейінгі	бағалау	және	пайда	мен	залал:	2018	жылғы	1	қаңтарға	
дейін	қолданылған	саясат



Қаржылық	міндеттемелер	–	Жіктеу,	кейінгі	
бағалау	және	пайда	мен	залал

Қаржылық міндеттемелер амортизацияланған 
құны бойынша немесе пайда немесе залал 
арқылы әділ құн бойынша жіктеледі. Қаржылық 
міндеттеме, егер ол саудаға арналған деп 
жіктелген болса, ол туынды құрал ретінде 
жіктелсе немесе ұйым бастапқы тану кезінде 
өз қалауы бойынша жіктелсе, пайда немесе 
залал арқылы әділ құн бойынша жіктеледі. 
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша 
бағаланатын қаржылық міндеттемелер әділ құны 
бойынша бағаланады және кез келген пайыздық 
шығысты қоса алғанда, пайда мен залалдың 
нетто-шамасы пайда немесе залал құрамында 
көрсетіледі. Басқа да қаржылық міндеттемелер 
кейін тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін 
қолдана отырып амортизацияланған құны 
бойынша бағаланады. Пайыздық шығыстар және 
оң және теріс айырмашылықтар пайда немесе 
залал құрамында көрсетіледі. Тануды тоқтату 
нәтижесінде туындайтын кез келген пайда немесе 
залал пайда немесе залал құрамында танылады.

(III).	 Қаржы	активтері	мен	қаржылық	
міндеттемелердің	шарттарын	түрлендіру

Қаржы	активтері

Егер қаржы активінің шарттары өзгерсе, онда 
Топ осындай түрлендірілген актив бойынша 
ақша қаражаты ағынының айтарлықтай 
ерекшеленетінін бағалайды. Егер ақшалай 
қаражаттардың ағындары айтарлықтай 
ерекшеленсе («шарттардың елеулі өзгеруі»), 
бастапқы қаржы активі бойынша шартпен 
көзделген ақшалай қаражаттардың ағындарына 
құқықтың мерзімі өтіп кеткен деп саналады. 
Бұл жағдайда бастапқы қаржы активін тану 
тоқтатылады және жаңа қаржы активі әділ құны 
бойынша танылады.

Топ шарттардың өзгеруі маңызды ма, жоқ 
па, яғни, бастапқы қаржы активі бойынша 
ақша ағындары және түрлендірілген немесе 
ауыстырылатын қаржы активі бойынша ақша 
қаражаты ағындары айтарлықтай ерекшелене 
ме, жоқ па, соған сандық және сапалық бағалау 
жүргізеді. Топ сапалы және сандық факторларды 
және сапалық және сандық факторлардың 
жиынтық әсерін талдай отырып, шарттардың 

түрленуі маңыздылығы тұрғысынан сандық және 
сапалық бағалауды жүргізеді. Ақшалай қаражат 
ағындары айтарлықтай өзгеше болса, бастапқы 
қаржы активі бойынша шартпен көзделген 
ақшалай қаражат ағындарына құқығы өтіп кеткен 
деп саналады. Осы бағалауды жүргізу кезінде Топ 
қаржылық міндеттемелерді ұқсастығы бойынша 
тануды тоқтатуға қатысты нұсқаулықтарды 
басшылыққа алады.

Егер амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын түрлендірілген актив бойынша 
ақша ағындары айтарлықтай өзгеше болмаса, 
онда шарттардың осындай түрленуі қаржы 
активін тануды тоқтатуға алып келмейді. 
Бұл жағдайда Топ қаржы активінің жалпы 
баланстық құнын қайта есептейді және пайда 
немесе залал құрамында түрлендіруден болған  
пайда немесе залал ретінде жалпы баланстық 
құнға түзету сомасын таниды. Осы қаржы 
активі бойынша бастапқы тиімді пайыздық 
мөлшерлемені пайдалана отырып, дисконтталған 
ақша ағындарының қайта қаралған немесе 
түрлендірілген келтірінді құны ретінде қайта 
есептеледі. Шығындар мен комиссиялар 
түрлендірілген қаржы активінің баланстық 
құнын түзетеді және түрлендірілген қаржы 
активінің қалған жарамдылық мерзімі ішінде 
амортизацияланады.

Қаржылық	міндеттемелер

Топ қаржы міндеттемесін оның шарттары 
түрлендірілген міндеттеменің ақша ағындары 
шамасы айтарлықтай өзгеретін түрде өзгерген 
жағдайда, тануды тоқтатады. Бұл жағдайда 
түрлендірілген шарттармен жаңа қаржылық 
міндеттеме әділ құн бойынша танылады. 
Алдыңғы қаржы міндеттемесінің баланстық құны 
мен түрлендірілген шарттармен жаңа қаржы 
міндеттемесінің құны арасындағы айырмашылық 
пайда немесе залал құрамында көрсетіледі.

Егер шарттардың өзгеруі (немесе қаржы 
міндеттемесін ауыстыру) қаржылық міндеттемені 
тануды тоқтатуға әкеп соқтырмаса, Топ онда 
шарттардың өзгеруі қаржы активін тануды 
тоқтатпаған жағдайларда, қаржы активінің 
жалпы баланстық құнын түзету тәсіліне сәйкес 
есеп саясатын қолданады. Яғни, Топ шарттарды 
өзгерткен (немесе қаржылық міндеттемені 
ауыстыру) күнде пайда немесе залал құрамында 
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осындай өзгерістен (немесе қаржылық 
міндеттемені ауыстырудан) туындайтын қаржы 
міндеттемесінің амортизацияланған құнын кез 
келген түзетуді таниды.

Қолданыстағы қаржы міндеттемелері бойынша 
ақша ағындары шамаларының өзгеруі, егер 
олар шарттың ағымдағы талаптарының өзгеруі 
болса, шарттардың өзгеруі деп саналмайды, 
мысалы, егер тиісті кредит беру шарты банктерге 
пайыздық мөлшерлемелерді өзгертуді қарастырса 
және Топ айтарлықтай айыппұлсыз атаулы құны 
бойынша мерзімінен бұрын өтеу құқығына ие 
болса, ҚР ҰБ негізгі мөлшерлемесінің өзгеруіне 
байланысты пайыздық мөлшерлемелердің 
өзгеруі. Нарықтық жағдайлардағы өзгерістерге 
жауап ретінде пайыздық мөлшерлеменің 
нарықтық деңгейге дейін өзгеруін Топ өзгермелі 
пайыздық мөлшерлемесі бар құралдар бойынша 
есепке алу тәртібіне сай есептейді, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме перспективалы түрде 
қайта қаралады.

Топ сапалы және сандық факторларды және 
сапалық және сандық факторлардың жиынтық 
әсерін талдай отырып, шарттардың түрленуі 
маңыздылығы тұрғысынан сандық және сапалық 
бағалауды жүргізеді.

Сандық бағалау мақсатында, бастапқы тиімді 
пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталған 
алынған комиссиялық сыйақыны шегергендегі 
комиссиялық сыйақы төлемін қоса алғанда, 
жаңа шарттарға сәйкес ақшалай қаражаттардың 
ағымдарының келтірінді құны  бастапқы қаржы 
міндеттеме бойынша қалған ақшалай қаражат 
ағындарының дисконтталған келтірінді құнынан 
кемінде 10% ерекшеленсе, айтарлықтай 
ерекшеленген деп саналады. Егер бір борыштық 
құралды басқа біреумен ауыстыру немесе оның 
шарттарын өзгерту өтеу ретінде көрсетілсе, онда 
келтірілген шығындар немесе комиссиялар тиісті 
борыштық міндеттемені өтеуден пайда немесе 
залал құрамында танылады. Егер бір борыштық 
құралды басқа біреуге ауыстыру немесе оның 
шарттарын өзгерту өтеу ретінде көрсетілмесе, 
онда тиісті міндеттеменің баланстық құны 
түзетілген міндеттеменің қалған мерзімі ішінде 
амортизацияланады.

(IV).	 Тануды	тоқтату

Қаржы	активтері

Топ қаржылық активті тануды осы активтен 
ақшалай қаражат ағымдарына шартпен 
көзделген құқықтарының мерзімі аяқталғанда 
немесе осы қаржы активінің меншік құқығымен 
байланысты барлық тәуекелдер мен пайдалар 
екінші тарапқа берілетін мәміле нәтижесінде осы 
активтен ақшалай қаражат ағынын алуға құқықты 
берген кезде тоқтатады. Топ осы қаржылық 
активке меншік құқығымен байланысты барлық 
тәуекелдері мен пайдаларын іс жүзінде бермейді 
және сақтамайды, осы қаржылық активті 
бақыламайды.

Топ қаржылық жағдай туралы есепте танылған 
активтерді беретін, бірақ бұл ретте берілетін 
активтерге меншік құқығымен байланысты 
барлық тәуекелдер мен пайдаларды сақтайды. 
Мұндай жағдайларда берілген активтерді есепте 
тануды тоқтатылмайды.
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Қаржылық	міндеттемелер

Топ шарт міндеттемелері орындалған, жойылған 
немесе мерзімі аяқталған кезде қаржылық 
міндеттемені тануды тоқтатады. Топ, сондай-
ақ оның шарттары өзгерген кезде қаржылық 
міндеттемені тануды тоқтатады және мұндай 
өзгертілген міндеттеме бойынша ақша 
қаражаттарының ағындары айтарлықтай 
ерекшеленеді және бұл жағдайда өзгертілген 
шарттарға негізделген жаңа қаржы міндеттемесі 
әділ құн бойынша танылады.

Қаржылық міндеттемені тануды тоқтатқаннан 
кейін сатып алынған өтелген баланстық құн 
мен төленген өтемақы (соның ішінде кез келген 
ақшалай емес активтер немесе қабылданған 
міндеттемелер) арасындағы айырмашылық пайда 
немесе залал құрамында көрсетіледі.

(V).	 Активтер	мен	міндеттемелерді	өзара	
есепке	алу	

Қаржы активтері мен міндеттемелері қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепте, егер 
Топ қазіргі уақытта заңдық қорғаумен қамтамасыз 
етілген, танылған сомаларды өзара есепке алуды 
жүзеге асыру құқығын иеленетін болса және 
нетто-негізде есеп айырысуға немесе бір уақытта 
активті сатуға және міндеттемені орындауға 
ниеттенетін болса, нетто-шамада өзара есепке 
алынады және ұсынылады; және бұл құқық 
әдеттегідей қызмет барысында, сондай-ақ Топтың 
немесе оның контрагенттерінің бірі, міндеттемені 
орындамаған, төлеуге қабілетсіз немесе банкрот 
болған жағдайда заңды түрде орындалған болып 
табылады.

(i).	 Туынды	емес	қаржы	активтері

2018	жылғы	1	қаңтардан	бастап	
қолданылатын	есеп	саясаты

Шарт бойынша қаржы құралдар мен активтер 

Топ ККШ-ға қатысты шығындардағы бағалау 
резервін мыналар бойынша таниды:

• амортизациялық құны бойынша бағаланатын 
қаржы активтері;

• басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын борыштық құралдарға 
инвестициялар; және

• шарт бойынша активтер.

Топ болжанатын кредиттік шығындардың 
бағалау резервін барлық кезең ішінде күтілетін 
кредиттік шығындарға тең сомада таниды, 
бұған резерв сомасы күтілетін кредиттік 
шығындардың 12 айына тең болатын келесі 
құралдар қосылмайды:

• борыштық бағалы қағаздар, егер олардың 
есепті күндегі жағдай бойынша аз кредиттік 
тәуекелге ие екендігі анықталған болса; және

• бастапқы тану сәтінен бастап кредиттік 
тәуекелі (яғни, қаржы құралының 
жарамдылық мерзімі ішінде дефолттың 
басталуы тәуекелі) айтарлықтай өспеген 

халықаралық эквивалентті емес айырбас 
операциялары бойынша сауда дебиторлық 
берешек;

• бастапқы тану сәтінен бастап кредиттік 
тәуекелі (яғни, қаржы құралының 
жарамдылық мерзімі ішінде дефолттың 
басталуы тәуекелі) айтарлықтай өспеген 
басқа борыштық бағалы қағаздар және банк 
шотының қалдықтары.

Халықаралық эквивалентті емес айырбас 
операциялары бойынша сауда дебиторлық 
берешектерді қоспағанда, сауда дебиторлық 
берешекке және шарт бойынша активтерге 
қатысты шығындардың бағалау резервтері 
әрқашан барлық кезеңдерде күтілетін кредиттік 
шығындарға тең сомада бағаланады.
Бағалау кезінде қаржылық активті бастапқы 
тану сәтінен бастап қаржы активі бойынша 
кредиттік тәуекелдің едәуір ұлғаюы орын алған-
алмағанын, сондай-ақ ККШ-ны бағалау кезінде 
Топ артық шығын мен күш жұмсамай қол 
жеткізетін, негізді және расталған ақпаратты 
талдайды. Бұған Топтың өткен тәжірибесіне және 
кредиттік сапаны бағалауда негізделген сандық 
және сапалы ақпараттар мен талдауларды және 
болжалды ақпаратты қамтиды.

Топ, егер қаржы активінің түріне қарай, ол 
7 күннен 30 күнге дейін мерзімі өткен болса, 
қаржы активі бойынша кредиттік тәуекел 

(л)	 Активтердің	құнсыздануы	
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айтарлықтай өсті деп жорамалдайды:

• банк кредиттері мен борыштық бағалы 
қағаздар – 7 күнге мерзімі өткен;

• басқа да банк активтері – 30 күнге мерзімі 
өткен;

• сыртқы кредит рейтингін екіден артық 
позицияға азайту. 

Топ қаржы активін мынадай жағдайларда 
дефолт жағдайы туындаған қаржы активтеріне 
жатқызады:

• Қарыз алушының Топ алдындағы кредиттік 
міндеттемелері Топтың кепілдікті (егер баср 
болса) сату сияқты әрекеттерді қолдануынсыз 
толық көлемде өтелуі екі талай; 

• Халықаралық эквивалентті емес айырбас 
операциялары бойынша сауда дебиторлық 
берешегін қоспағанда, қаржы активінің 90 
күннен артық мерзімі өткен;

• Халықаралық эквивалентті емес айырбас 
операциялары бойынша сауда дебиторлық 
берешек бойынша – елде болған дефолт. 

Топтың пікірінше, егер борыштық бағалы 
қағаздар бойынша кредиттік рейтинг 
«инвестициялық сапа» рейтингінің әлемдік 
деңгейде қабылданған анықтамасына сәйкес 
келсе, борыштық бағалы қағаздардың кредиттік 
тәуекел деңгейі төмен. Топ оны BBB- тең 
немесе Standard & Poor’s немесе Baa3 рейтинг 
агенттіктерінің бағалаулары бойынша жоғары 
немесе Moody’s рейтинг агенттігінің бағалауы 
бойынша жоғары деп қарастырады.

Барлық мерзімге күтілетін кредиттік шығындар 
(«Бүкіл мерзімге ККШ») оның күтілетін барлық 
жарамдылқ мерзімі ішінде қаржы құралы 
бойынша ықтимал дефолт оқиғаларының 
нәтижесінде ККШ ретінде айқындалады.

12 айлық ККШ есепті күнінен кейін 12 ай ішінде 
(немесе қаржы құралының күтілетін мерзімі 12 
айдан аз болса, қысқа кезең) мүмкін болатын 
дефолт оқиғаларының салдарынан туындайтын 
ККШ бөлігін білдіреді.

Ең ұзақ мерзім ККШ шартта көзделген ең ұзақ 
мерзімге бағаланған кезде қаралады, оның 
барысында Топ кредиттік тәуекелге ұшырайды.

ККШ бағалау 

Күтілетін кредиттік шығындар дефолттың туындау 
ықтималдығы дәрежесі бойынша өлшенген 

кредиттік шығындарды есептік бағалауды 
білдіреді. Кредиттік шығындар барлық күтілетін 
ақша қаражаты жетіспеушілігінің келтірінді құны 
ретінде бағаланады (яғни, шартқа сәйкес Топқа 
тиесілі ақша қаражаты ағындары мен Топ алуды 
күтетін ақшалай қаражат  ағындары арасындағы 
айырма).

ККШ осы қаржы активінің тиімді пайыздық 
мөлшерлемесі бойынша дисконтталады. 

Кредиттік-құнсызданған қаржы активтері

Әрбір есепті күні Топ амортизациялық құны 
бойынша есептелетін қаржы активтерін және 
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
есептелетін борыштық қаржылық активтерді 
олардың кредиттік құнсыздануы бойынша 
бағалайды. Қаржы активі осындай қаржы 
активінің болжамды болашақ ақша ағындарына 
кері әсерін тигізетін бір немесе одан да көп 
оқиғалар болған кезде «кредиттік-құнсызданған» 
болып табылады.

Төмендегі бақыланатын деректер қаржы 
активінің кредиттік құнсыздануына растау 
болады:

• Қарыз алушының немесе эмитенттің 
айтарлықтай қаржылық қиналуы;

• Пайыздарды есептеуді тоқтату, қаржы активі 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту;

• Сыйақы немесе оның бөлігі есептелген 
қарыздың негізгі сомасының барлығын 
немесе бір бөлігін есептен шығару;

• Қаржы активін оның атаулы құнынан 
немесе сатып алу бағасынан айтарлықтай 
жеңілдікпен сату;

• Шарт талаптарын бұзу, дефолт немесе 90 
күнге дейін төлемді кешіктіру;

• Топтың кредитті немесе аванс төлемін басқа 
жағдайларда қарастырмайтындай шарттарда 
қайта құрылымдауы;

• Қарыз алушының банкрот болу немесе басқа 
қаржылық қайта құрылу ықтималдығының 
туындауы.

Қаржылық	жағдай	туралы	есепте	күтілетін	
кредиттік	шығындардағы	бағалау	резервін	
ұсыну

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын 
қаржы активтері бойынша шығындардағы 
бағалау резерві осы активтердің жалпы 
баланстық құнынан алынады.
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Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланған борыштық бағалы қағаздар бойынша 
шығындарға бағалау резервтері пайда немесе 
залал бойынша есептеледі және басқа жиынтық 
кірісте танылады.

Есептен шығару
Қаржы активінің толық баланстық құны қаржылық 
активті толық немесе ішінара қайтаруды күтуге 
негіз болмаған жағдайда есептен шығарылады. 
Топ есептен шығарылған сомаларды айтарлықтай 
өтелуін күтпейді. Дегенмен, есептен шығарылған 
қаржы активтері Топтың тиісті сомаларды өтеуге 
қатысты рәсімдерге сәйкестігін қамтамасыз ету 
мақсатында құқық қолдану объектісі болып қала 
береді.

2018	жылғы	1	қаңтарға	дейін	қолданылған	
есеп	саясаты	

Туынды емес қаржы активтері

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша 
бағалан,атын ретінде жіктелмеген қаржы 
активтері әрбір есепті күніқұнсыздануының 
объективті дәлелі бар-жоқтығын анықтау үшін 
бағаланған. 

Қаржы активтерінің құнсыздануының 
объективті дәлелі:

• Дефолт немесе борышкердің өз 
міндеттемелерін төлемеуі;

• Топтың басқа жағдайларда қарастыруы 
мүмкін емес талаптарда Топ алдындағы 
берешегін қайта құрылымдау;

• Борышкердің немесе эмитенттің келешектегі 
банкроттығының белгілері; 

• Топта қарыз алушылардың немесе 
эмитенттердің төлем статусының кері өзгеруі;

• Қаржылық қиындықтар салдарынан бағалы 
қағаз үшін белсенді нарықтың жоғалуы; 
немесе 

• Қаржы активтерінің тобынан болжалды ақша 
ағындарын азайтудың икемді бағалауын 
көрсететін бақыланатын деректер.

Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін 
қаржы активтері

Осындай активтердің құнсыздануын көрсететін 
белгілерді Топ жеке активтер деңгейінде де, 
активтер тобы деңгейінде бірге қарастырады. 
Жеке маңызды болып табылатын барлық 
активтер құнсыздануға жеке негізде бағаланады. 
Активтердің құнсыздануы жеке актив деңгейінде 

анықталмаған активтер бұрыннан қалыптасқан, 
бірақ әлі анықталмаған құнсыздануға қатысты 
бағаланады. Жеке маңызды болып табылмайтын 
активтер тәуекелдің ұқсас сипаттамалары 
бойынша активтердің бірігуі арқылы құнсыздану 
тұрғысында бағаланады.

Активтер тобы деңгейінде құнсыздануды бағалау 
кезінде Топ іс жүзіндегі шығындар шығындардың 
тарихи үрдістері тұрғысынан алып қарағанда 
күтілетіннен артық немесе көп болуы мүмкін 
ағымдағы экономикалық және кредиттік 
жағдайлар болып табылатындығы туралы 
басшылықтың пайымдауларын ескере отырып 
түзетілген, келтірілген шығындардың омасын 
және қалпына келтіру мерзімдерін, шығындардың 
пайда болу ықтималдығының  тарихи трендтерін 
пайдаланады.

Құнсызданудан болған залал активтің баланстық 
құны мен активтің бастапқы тиімді пайыздық 
мөлшерлемесі бойынша дисконтталған күтілетін 
болашақ ақша ағындарының келтірілген 
құны арасындағы айырма ретінде есептеледі. 
Шығындар пайда немесе залал құрамында 
танылады және құнсызданудан болған резервті 
ескере отырып көрсетіледі. Егер Топ активті өтеу 
болашағы шынайы емес деп санаса, онда тиісті 
сомалар есептен шығарылады. Құнсызданған 
актив бойынша пайыздар «дисконтты 
қысқартуды» көрсету арқылы есептеледі. 
Құнсызданудан болған шығынның азаюына 
әкелетін кез келген кейінгі оқиға туындаған және 
ол азаю құнсыздану танылғаннан кейін болған 
оқиғамен  объективті байланысты болуы мүмкін  
жағдайда бұдан бұрын құнсызданудан болған 
шығынға жатқызылған қалпына келтірілген 
сома кезеңдегі пайда немесе залал құрамында 
көрсетіледі.

Сату үшін қолда бар қаржы активтері

Сату үшін қолда бар санатына жатқызылған 
қаржы активтерінің құнсызданудан болған 
шығындар капитал құрамындағы әділ құнның 
өзгеруі резервіне жинақталған шығындар 
сомасын пайда  немесе залал құрамына қайта 
жіктеу арқылы танылады. 

Пайда немесе залал құрамында танылған және 
капиталдан алынған, құнсызданудан болған 
жинақталған шығын сомасы бұдан бұрын пайда 
немесе залал құрамында танылған, осы қаржы 
активінің құнсызданудан болған шығынды 
шегергендегі ағымдағы әділ құн мен активті сатып 
алуға жұмсалған шығын (негізгі сомадан алынған 
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төлемді және амортизацияны қоспағанда) 
арасындағы айырма болып табылады.

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдануға 
байланысты құнсыздану бойынша есептелген 
резервтердегі өзгерістер пайыздық кірістердің 
құрамдас бөлігі ретінде танылады. Кейінгі 
кезеңде сату үшін қолда бар құнсызданған 
борыштық бағалы қағаздардың әділ құны артса 
және бұл ұлғаю пайда немесе залал құрамында 
құнсызданудан болған шығын танылғаннан 
кейін орын алған оқиғамен объективті түрде 
байланысты болуы мүмкін болса, құнсызданудан 
болған шығын қалпына келтіріледі және 
қалпына келтіру мөлшері пайда немесе залал 
құрамында танылады. Алайда сату үшін қолда 
бар құсызданған үлестік бағалы қағаздардың әділ 
құнын кез келген кейіннен қалпына келтіру басқа 
да жиынтық кіріс құрамында танылады.

Үлестік қатысу әдісімен есептелетін 
инвестициялар көлемі

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын 
инвестицияларға қатысты құнсыздану 
инвестициялардың өтелетін сомасын және оның 
баланстық құнын салыстыру арқылы бағаланады. 
Құнсызданудан болған шығын пайда немесе 
залал құрамында танылады және өтелетін 
соманы анықтау кезінде пайдаланылатын 
бағалауда қолайлы өзгерістер болған жағдайда 
қалпына келтіруге жатады.

(II).	 Қаржылық	емес	активтер

Қорлар мен кейінге қалдырылған салық 
активтерін қоспағанда, Топтың қаржылық емес 
активтерінің баланстық құны әрбір есепті күнге 
құнсыздану белгілерінің бар-жоғын анықтау 
үшін талданады. Егер осындай белгілер бар 
болса, тиісті активтің өтелетін сомасы есептеледі. 
Белгіленген пайдалы қызмет мерзімі бар немесе 
әлі пайдалануға дайын емес гудвилл мен 
материалдық емес активтерге қатысты өтелетін 
сома жыл сайын бір уақытта есептеледі. Жекелей 
тексерілуі мүмкін емес активтерге құнсыздану 
тұрғысында тексеру жүргізу мақсатында, басқа 
активтерге немесе АҚТБ-ке белгілі дәрежеде 
тәуелсіз, тиісті активтерді тұрақты пайдалану 
нәтижесінде ақшалай қаражаттардың ағындарын 
түрлендіретін ең аз топқа біріктіріледі.

Тестілеу деңгейі операциялық сегменттер 
деңгейінен жоғары болмауы мүмкін шектеуді 
орындау талабында гудвилл бөлінген АҚТБ 
гудвилінің құнсыздануы тұрғысында тексеру 

жүргізу мақсатында құнсыздану тұрғысындағы 
тексерудің ішкі есептілік мақсатында гудвил 
бақыланатын ең төменгі деңгейде жүргізілуі 
үшін біріктіріледі. Бизнесті біріктіру жөніндегі 
мәміледе сатып алынған гудвил АҚТБ топтарына 
бөлінеді, олар бизнесті біріктіру арқылы ымыра 
нәтижесінде ұтады.

Топтың корпоративтік активтері жекелеген 
ақша ағындарын түрлендірмейді және олар 
бір АҚТБ-ден артық қолданады. Корпоративтік 
активтердің құны негізделген және бірізді негізде 
АҚТБ арасында бөлінеді, олардың құнсыздануын 
тексеру тиісті корпоративтік актив бөлінген АҚТБ 
тестілеу шеңберінде жүзеге асырылады.  

Активтің өтелетін құны немесе АҚТБ екі шаманың 
ең үлкенін білдіреді: осы активті (осы бірлікті) 
пайдаланудың құндылығы және оны сатуға 
жұмсалған шығындарды шегергендегі оның әділ 
құны. Пайдалану құндылығын есептеу кезінде осы 
активке немесе АҚТБ-ге тән ақшаның уақытша 
құны мен тәуекелдердің ағымдағы нарықтық 
бағалауын көрсететін, дисконттаудың салыққа 
дейінгі мөлшерлемесін пайдалана отырып, ақша 
қаражаттарының болашақ ағындары олардың 
келтірілген құнына дисконтталады.я
Құнсызданудан болған шығындар активтің 
немесе осы актив жататын АҚТБ-ның баланстық 
құны оның өтелетін құнынан артқан жағдайда 
танылады. 

Құнсызданудан болған шығындар кезеңдегі 
пайда немесе залал құрамында танылады. 
АҚТБ құнсыздануынан болған шығындар тиісті 
АҚТБ-ге (немесе АҚТБ тобы)  бөлінген гудвилдің 
баланстық құнын төмендетуге, ал содан соң 
пропорционалды түрде осы АҚТБ құрамында 
басқа активтердің баланстық құнына төмендетуге 
жатады. Гудвилдің құнсыздануынан болған 
шығындарға шығырылған сомалар қалпына 
келтірілмейді. Басқа активтерге қатысты 
әрбір есепті күнге өткен кезеңде танылған 
құнсызданудан болған шығынды азайту немесе 
жоғалту туралы белгілерді анықтау үшін 
талданады. 
Құнсызданудан болған шығындарға есептен 
шығарылған сомалар өтелетін соманы есептеу 
үшін пайдаланылған бағалауда өзгерістер болған 
жағдайда кері қайтарылады. Құнсызданудан 
болған шығын  құнсызданудан болған шығын 
танылмаған жағдайда, активтің құнын олар 
көрсетілетін олардың баланстық құнына 
(амортизацияның жинақталған сомасын 
қоспағанда) қалпына келтіру мүмкіндігі болған 
жағдайда ғана қалпына келтіріледі.
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Резерв оқиға нәтижесінде Топта құқықтық 
міндеттеме немесе мөлшерін сенімді бағалауға 
болатын және осы міндеттемені реттеу үшін 
экономикалық пайда ағыны болуы ықтимал, 
қалыптасқан тәжірибе себепші міндеттеме 
туындаған жағдайда танылады. 

Резерв мөлшері уақытша ақша құнының 
ағымдағы нарықтық бағасын және осы 
міндеттемеге тән тәуекелдерді көрсететін, 
салынатын салыққа дейінгі мөлшерлеме 
бойынша күтілетін ақша ағынын дисконттау 
арқылы анықталады. Дисконт амортизациясын 
көрсететін сома қаржылық шығыстар ретінде 
танылады.

(I).	 Қысқа	мерзімді	сыйақылар	

Қызметкерлерге қысқа мерзімді сыйақылар 
беруге қатысты міндеттеме мөлшерін анықтау 
кезінде дисконттау қолданылмайды және 
тиісті шығыстар қызметкерлердің қызметтер 
көрсетуіне қарай танылады. Ақшалай 
сыйлықақылар төлеудің немесе пайдаға 
қатысудың қысқа мерзімді жоспары шеңберінде 
төлену күтілетін сомаларға қатысты, егер Топта 
бұрын қызметкерлер қызметтерді көрсету 
нәтижесінде туындаған тиісті соманы төлеу 
бойынша қолданыстағы заңды не тәжірибемен 
қалыптасқан міндеттемесі болса және осы 
міндеттеменің мөлшерін сенімді бағалау мүмкін 
болса, міндеттеме танылады.

(II).	 Белгіленген	жарналары	бар	жоспар

Белгіленген жарналары бар жоспар болып 
кәсіпорындағы еңбек қызметі аяқталған соң 
қызметкерлерге сыйақылар беру жоспары 
саналады, оның шарттары бойынша кәсіпорын 
жеке ұйымға (немесе қорға) белгіленген жарнаны 
салуды жүзеге асырады және қосымша сома 
төлеу бойынша қандай да бір заңды немесе 
тәжірибемен қалыптасқан міндеттемелерде 
болмайды. ҚР Бірыңғай зейнетақы жинақтау 
қорына (бұдан әрі – «БЗЖҚ» АҚ) міндеттеме 
қызметкерлер тиісті қызметтер көрсеткен 
кезеңдерде пайда немесе залал құрамында 
қызметкерлерге сыйақылар беру бойынша 
шығыстар ретінде танылады. 

(III).	 Белгіленген	төлемдері	бар	жоспарлар

Белгіленген төлемдері бар жоспар белгіленген 
жарналары бар жоспардан ерекшеленетін, 
қызметкер кәсіпорындағы еңбек қызметін 
аяқтаған соң оларға сыйақылар беру жоспарын 
білдіреді. Белгіленген төлемдері бар зейнетақы 
жоспарларына қатысты Топ міндеттемесінің 
нетто-мөлшері ағымдағы және өткен 
кезеңде қызметкерлер тапқан, келешектегі 
төлемдердің сомасын бағалау арқылы әр 
жоспар бойынша жеке есептеледі. Осындай 
тәсілмен анықталған сома олардың келтірілген 
мөлшеріне дейін дисконтталады және бұл 
ретте жоспардың кез келген активтерінің әділ 
құны шегеріледі. Міндеттемелерді дисконттау 
мөлшерлемесі ретінде өтеу мерзімі Топтың 
тиісті міндеттемелерінің қолданылу мерзіміне 
шамамен тең және осы сыйақыларды төлеу 
күтілетін валютада көрсетілген, мемлекеттік 
облигациялардың есептік кезеңнің соңындағы 
нарықтық кірістілігі қолданылады. 

Бұл есептер болжалды шартты бірлік әдісін 
қолданатын, білікті актуариймен жүргізіледі. 
Жүргізілген есептер нәтижесінде Топ үшін әлеуетті 
актив алынса, танылған актив тиісті жоспардан 
қаражатты келешекте қайтару нысанында не осы 
жоспарға келешектегі жарналардың сомасын 
азайту нысанында қолжетімді, экономикалық 
пайданың келтірілген (дисконтталған) шамасымен 
шектеледі. Экономикалық пайданың келтірілген 
(дисконтталған) шамасын есептеу кезінде Топтың 
жоспарларының кез келгеніне қолданылатын, 
қаржыландырудың ең аз сомасын қамтамасыз ету 
бойынша барлық талап ескеріледі. Экономикалық 
пайда егер Топ тиісті жоспардың қолданылу 
мерзімі ішінде оны іске асыра алатын болса 
немесе жоспар міндеттемелері бойынша 

(м)	 Резервтер

(н)	 Қызметкерлерге	сыйақылар	беру
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түпкілікті есептерді жүзеге асыру кезінде Топқа 
қолжетімді болып саналады. 

Актуарлық пайда мен залалды, жоспар 
активтеріне (пайыздарды қоспағанда) кірісті 
және активтердің шекті мөлшерін қолдану әсерін 
(олар болған кездегі пайыздарды қоспағанда) 
қамтитын, белгіленген төлемдері бар таза 
міндеттемені қайта бағалау өзге жиынтық кіріс 
құрамында дереу танылады. Топ жылдық кезеңнің 
басында белгіленген төлемдері бар жоспар 
міндеттемелерін бағалау үшін қолданылатын, 
дисконттау мөлшерлемесін қолдану арқылы 
сол кезеңдегі жоспардың таза міндеттемесіне 
(активіне), жарналар мен төлемдер нәтижесінде 
болған сол кезеңдегі жоспардың таза 
міндеттемесінің (активінің) қандай да бір 
өзгерістері есепке алынып, сол күнгі жоспардың 
таза міндеттемесіне (активіне) пайыздық 
шығыстардың (кірістердің) таза мөлшерін 
анықтайды. Пайыздардың таза мөлшері мен 
белгіленген төлемдері бар жоспарларға жататын 
өзге де шығыстар пайда немесе залал құрамында 
танылады.

Жоспар шеңберінде төлемдер өзгерген немесе 
өткен кезеңдердегі қызметтерге қатысты 
төлемдердің өзгеруінен секвестр немесе 
секвестрден пайда немесе шығын өзгерген 
жағдайда дереу пайда немесе залал құрамында 
танылады. Топ жоспар міндеттемелері бойынша 
есеп айырысудан болған пайда немесе залалды 
осы есепте орын алған кезде таниды.

(IV).	 Қызметкерлерге	басқа	да	ұзақ	
мерзімді	сыйақылар	

Зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдерден 
ерекшеленетін, қызметкерлерге ұзақ 
мерзімді сыйақылар беруге қатысты Топтың 
міндеттемелірінің нетто-мөлшері ағымдағы 
және өткен кезеңдерде қызметкерлер тапқан, 
келешектегі сыйақы сомасын білдіреді. 
Бұл келешектегі сыйақылар олардың 
келтірілген мөлшеріне дейін анықтау 
мақсатында дисконтталады, бұл ретте оған 
жататын кез келген активтердің әділ құны 
шегеріледі. Міндеттемелерді дисконттау 
мөлшерлемесі ретінде өтеу мерзімі Топтың 
тиісті міндеттемелерінің қолданылу мерзіміне 
шамамен тең және осы сыйақыларды төлеу 
күтілетін валютада көрсетілген, мемлекеттік 
облигациялардың есептік кезеңнің соңындағы 
нарықтық кірістілігі қолданылады. Есептер 
болжалды шартты бірлік әдісі қолданылып 
жүргізіледі. Қайта бағалау туындаған кезеңдегі 
пайда немесе залал құрамында танылады.

174  // 175



Акционерлік капитал 

Қарапайым акциялар капитал ретінде жіктеледі. 
Қарапайым акцияларды және акцияларға 
опциондарды шығаруға тікелей байланысты 
залалдар кез келген салық әсері шегеріліп 
капиталдың азаюы ретінде танылады.

Топ жеке акциялардың өтеуін төлеп алған 
жағдайда осы өтеуін төлеп алумен тікелей 
байланысты шығындарды қоса алғанда, төленген 
сома шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
кез келген салық әсері шегеріліп капиталдың 
азаюы ретінде көрсетіледі. Өтеуі төлеп алынған 
акциялар жеке акциялар ретінде жіктеледі 
және жеке акциялардың резерві құрамында 
көрсетіледі. Жеке акцияларды сатқан немесе 
кейіннен қайта шығарған жағдайда алынған 
сомалар капиталдың көбеюі ретінде көрсетіледі 
және осы операция нәтижесінде туындаған пайда 
немесе залал қосымша төленген капиталдың 
көбеюі ретінде көрсетіледі.

Капитал құрамында көрсетілетін қорлар

Топтың қаржы жағдайы туралы 
шоғырландырылған есебінде капитал (өзге 
жиынтық кіріс) құрамында көрсетілетін қорлар 
мына компоненттерді қамтиды:

• Сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта 
бағалау бойынша резерв сату үшін қолда 
бар инвестициялардың әділ құнындағы 
өзгерістерді көрсетеді.

• Резервтік қор Акционердің шешімі негізінде 
бөлінбеген кірістен аударылған қаражатты 
қамтиды және дивидендтер түрінде бөлінбеуі 
тиіс.

Дивидендтер

Дивидендтер міндеттеме ретінде танылады және 
қоса алғанда есепті күнге дейін жарияланған 
жағдайда ғана, есепті күні капитал сомасынан 
шегеріледі. Дивидендтер туралы ақпарат есепті 
күнге дейін олар ұсынылған болса, сондай-ақ 
есепті күннен кейін, бірақ шығаруға қаржылық 
есептілікті бекітетін күнге дейін ұсыным берілген 
немесе жарияланған болса, шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте ашып көрсетіледі.

(о)	 Меншікті	капитал

Табыс салығы бойынша шығыс ағымдағы табыс 
салығын және кейінге қалдырылған салықты 
қамтиды және бизнесті біріктіру бойынша 
мәмілеге немесе капитал құрамында немесе өзге 
жиынтық кіріс құрамында тікелей танылатын 
операцияларға жататын бөлігін қоспағанда 
сол кезеңдегі пайда немесе залал құрамында 
көрінеді. 

(I).	 Ағымдағы	салық

Ағымдағы табыс салығы күтілетіндей, бір жылда 
салық салынатын пайдаға немесе салық залалына 
қатысты төленетін немесе өтелетін болатын 
және есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы 
немесе қолданыстағылар мәні бойынша салық 
мөлшерлемелері негізінде есептелген салық 
сомасын, сондай-ақ өткен жылдардағы табыс 
салығы бойынша түзетулерді қамтиды. Ағымдағы 
табыс салығы бойынша міндеттемені есептеуге 
дивидендтерге байланысты туындаған салық 

міндеттемесінің мөлшері де қосылады.

(II).	 Кейінге	қалдырылған	салық

Кейінге қалдырылған салық қаржылық 
есептілікте көрсету мақсатында және олардың 
салық базасы үшін анықталатын, активтер мен 
міндеттемелердің баланстық құны арасында 
туындаған уақытша айырмаға қатысты танылады. 
Кейінге қалдырылған салық мыналарға:

• Бастапқы тану кезінде гудвилді көрсетумен 
байланысты, бірақ салық салынатын базаны 
төмендетпейтін айырмаларға;

• Бизнесті біріктіру бойынша мәміле болып 
табылмайтын және бухгалтерлікке де және 
салық салынатын пайда немесе салық 
залалына да ықпал етпейтін мәмілені 
жүзеге асыру нәтижесінде активтер мен 
міндеттемелерді бастапқы тану кезінде 
туындаған уақытша айырмаларға;

(п)	 Табыс	салығы
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• Топ осы уақытша айырмаларды қалпына 
келтіру мерзімдерін қадағалауға қабілетті 
шамада және осы уақытша айырмалар көз 
жетерлік болашақта қалпына келтірілмейді 
деген ықтимал болғанда, еншілес, 
қауымдастырылған кәсіпорынға және жеке 
қызметке салынатын инвестицияларға 
жататын уақытша айырмаларға қатысты 
танылмайды.

Кейінге қалдырылған салық активтері 
пайдаланылмаған салық шығындарына, 
пайдаланылмаған салық кредиттеріне және 
шегерілетін уақытша айырмашылықтарға 
болашақта салық салынатын пайданы жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін ықтималдылық 
дәрежесі бойынша ғана танылады. Болашақтағы 
салық салынатын пайда сомасы қалпына 
келтірілетін тиісті салық салынатын уақытша 
айырмашылықтардың шамасына қарай 
айқындалады. Кейінге қалдырылған салық 
активін толық көлемде тану үшін тиісті салық 
салынатын уақытша айырмашылықтар жеткілікті 
мөлшерде болмаған кезде, Топтың әрбір еншілес 
ұйымы үшін оның бизнес-жоспарлары негізінде 
бөлек анықталатын қосымша салық салынатын 
пайда есепке алынады. Кейінге қалдырылған 
салық активтерінің сомасы әрбір есепті күнге 
талданып, тиісті салықтық жеңілдіктерді іске 
асыру мүмкін болмайтын дәрежеде азаяды. 

Мұндай есептен шығару болашақ салық 
салынатын пайданың ықтималдығы ұлғаюы 
жағдайында қалпына келтіруге жатады.

Танылмаған кейінге қалдырылған салық активтері 
әрбір есепті күнге қайта бағаланады және 
болашақтағы салық салынатын пайданың кейінге 
қалдырылған салық активінің өтелуіне мүмкіндік 
беретін дәрежеде танылады.

Кейінге қалдырылған салықтың мөлшері 
келешекте, уақытша айырмаларды қалпына 
келтіру кезінде қолданылатын салық 
мөлшерлемелеріне сүйеніп, есепті күнгі жағдай 
бойынша қолданыстағы немесе іс жүзінде 
қолданысқа енгізілген заңдарға негізделе отырып 
айқындалады.

Кейінге қалдырылған салықты бағалау Топ 
өз активтерінің баланстық құнының орнын 
толтыруға немесе өтеуге немесе есептік 
кезеңнің соңында міндеттемені реттеуге 
ниеттенетін тәсілден болатын салық салдарын 
көрсетеді. Кейінге қалдырылған активтер мен 
міндеттемелер ағымдағы салық активтерін 

ағымдағы салық міндеттемелеріне қарсы 
есепке жатқызуға заңды түрде бекітіліп берілген 
құқығы болған жағдайда және осы активтер 
мен міндеттемелер бір салық орны бір салық 
салынатын кәспорыннан не салық салынатын 
түрлі кәсіпорындардан өндіретін табыс 
салығына жататын болса, бірақ бұл кәсірпындар 
ағымдағы салық міндеттемелері мен активтерді 
нетто-негізде реттеуге ниетті немесе осы 
кәсіпорындардың салық активтерін іске асыру 
осы салық міндеттемелерін өтеумен бір уақытта 
жүзеге асырылатын болса, есептеледі.

ҚР салық заңнамасының талаптарына сәйкес 
Топ компаниясы ағымдағы табыс салығы 
бойынша өзінің салықтық залалдарын Топтың 
басқа компанияларының ағымдағы табыс 
салығы бойынша салықтық пайдалар мен 
міндеттемелерге қарсы есептей алмайды. 

Онымен қоса, салық базасы Топ қызметінің 
әрбір негізгі түрі бойынша жеке анықталады. 
Сондықтан, қызметтің түрлі түрлері бойынша 
салықтық залалдар мен салық салынатын пайда 
өзара есепке алуға жатпайды.

Ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс 
салығының мөлшерін анықтау кезінде Топ 
белгісіз салық позицияларының әсерін және 
салық салынғанға дейінгі және уақтылы салық 
төленбегені үшін айыппұлдар мен өсімақыларды 
есептеу мүмкіндігін ескереді. Факторлардың 
бүтіндей қатарын өзінің бағалау нәтижесін, 
сондай-ақ қазақстандық салық заңнамасының 
түсіндірмесін және өткен жылдар тәжірибесін 
негізге ала отырып, Топ басшылығы бюджетпен 
есеп айырысудың толықтығын тексеруге 
құқығы бар салық органдарына, барлық салық 
кезеңінде салық төлеу жөніндегі міндеттеме 
толық көлемде көрсетілген деп ойлайды. Осы 
бағалау есептік бағалаулар мен жол берулерге 
негізделген және келешектегі оқиғаларға ықпал 
етуіне қатысты кәсіби пікірлердің бірқатарын 
қалыптастыруды көздейді. Уақыт озуымен Топ 
иелігіне жаңа ақпарат түсуі мүмкін, осыған 
байланысты Топта салықтарды төлеу бойынша 
бар міндеттемелердің барабарлығына қатысты өз 
пікірін өзгерту қажеттігі туындауы мүмкін. 

Салықтарды төлеу бойынша міндеттемелер 
мөлшерінің ұқсас өзгерістері осы пайымдау 
өзгерген кезең үшін салық сомасына әсер етеді.
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Кірістер, шығыстар мен активтер мынаны 
қоспағанда ҚҚС сомасы шегеріліп танылады:
Активтерді немесе қызметтерді сатып алу 
кезіндегі ҚҚС салық органдарында өтелуге 
тиіс болмаған кезде, бұл жағдайда ҚҚС 
міндеттемелерге қарай, активті сатып алу 
құнының бөлігі ретінде немесе шығыс бабының 
бөлігі ретінде танылады.

Дебиторлық және кредиторлық берешек сомасы 
ҚҚС-пен бірге ескерілген.

Салық органдарына өтелуге немесе төленуге 
ҚҚС таза сомасы қаржы жағдайы туралы 
шоғырландырылған есепте дебиторлық немесе 
кредиторлық берешек құрамына қосылған.

Өтеуге ҚҚС есепті күнгі жағдай бойынша 
төленбеген, сатып алынғандарға жатады. Алуға 
ҚҚС төлеуге ҚҚС-пен есепке алынуы мүмкін, 
сондай-ақ компанияның талабы бойынша 
алуға ҚҚС мемлекеттің салық органдарынан 
ақшалай қайтарылуы мүмкін. Егер тиісті салық 
заңнамасына сәйкес өтеу немесе өтеуге ҚҚС 
есепке алу есепті күннен кейінгі келесі 12 (он екі) 
айға кейінге қалдырылған жағдайда, онда мұндай 
өтеуге ҚҚС ұзақ мерзімді активтерге аударылады. 
Өтелмейтін жағдайда, өтеуге ҚҚС жиынтық кіріс 
туралы шоғырландырылған есепте шығыстарға 
жатқызылады.

Топ сатылған, бірақ әлі клиенттер пайдаланбаған 
маркаларды сатудан түскен алдағы кезеңдегі 
кірістер шамасын бағалауы керек. Компания 
макраларды сатудың сату көлеміне әсерін 
есептеу үшін тарихи цифрларға негізделген 
модельді пайдаланады. Сонымен қатар Топ 
шетел пошта операторларынан алынған және 
шетел пошта операторларына жолданған 

халықаралық хат-хабарлар мен сәлемдемелердің 
үлкен көлемін өңдейді. Қолданылатын 
пайымдамалар тұрғысынан есептеулер бойынша 
өтелмеген таза позициялар біздің барынша 
жақсы бағалауымызды көрсетсе де, түпкілікті 
есеп айырысу сомасы өтелмеген позициядан 
айрықшалануы мүмкін.

Топтың шығыстарын жабу үшін ұсынылатын 
субсидия олар танылған кезеңдердегі тиісті 

шығыстарды азайту ретінде жүйелік негізде кезең 
үшін пайда немесе залал құрамында танылады. 

9 ХҚЕС-қа (IFRS) көшу нәтижесінде Топ 
шоғырландырылған қаржылық есептіліктің негізгі 
есептерінде белгілі бір баптарды ұсыну тәртібін 
өзгертті. Салыстырмалы деректерді ұсыну да 
ағымдағы кезеңде ақпарат беру тәртібіне сәйкес 
өзгереді.

Негізгі өзгерістердің қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте ақпарат беру 
тәртібіне әсері 2 (е) Ескертуінде келтірілген.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
негізгі өзгерістердің қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте ақпарат беру 
тәртібіне әсері төмендегідей:

• «Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы 
қағаздар» бабы «Инвестициялық бағалы 
қағаздар» бабының құрамында келтірілген.

Жоғарыда көрсетілген өзгерістердің қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
ақпаратты ұсыну әдісіне әсері төмендегі кестеде 
келтірілген: 

(р)	 Қосылған	құн	салығы	(ҚҚС)

(с)	 Кейінге	қалдырылған	түсім	және	түсім	бойынша	есептеу	

(т)	 Мемлекеттік	субсидиялар

(у)	 Салыстырмалы	деректерді	ұсыну
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Әлі	пайдалануға	қабылданбаған	жаңа	
стандарттар	мен	түсіндірулер

2019 жылдың 1 қаңтарынан кейін басталатын 
жылдық кезеңдерге қатысты екі жаңа 
стандарт оларды мерзімінен бұрын қолдану 
мүмкіндігімен күшіне енеді. Алайда, Топ осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
дайындау кезінде жаңа стандарттар мен 
стандарттарға түзетулерді мерзімінен бұрын 
қолданбаған.

Күшіне енбеген осы стандарттардың ішінде 16 
ХҚЕС (IFRS) алғашқы қолдану кезеңінде Топтың 
қаржылық есептілігіне айтарлықтай әсер етеді 
деп күтілуде.

16	«Жалдау»	ХҚЕС	(IFRS)	

Топ 16 ХҚЕС-ті (IFRS) 2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолдануы керек. Топ 16 ХҚЕС (IFRS) 
алғашқы қолданудың Топтың шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне әсері келесідей болады 
деп есептейді. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
стандарттарды қолданудың нақты әсері өзгеше 
болуы мүмкін, өйткені жаңа есеп саясаты Топ 
алғашқы қаржылық есептілікті ұсынғанға дейін, 
оның ішінде алғашқы қолдану күнін өзгерткенде 
өзгеруі мүмкін.

16 ХҚЕС жалдаушылардың жалдау шартын есепке 
алудың бірыңғай моделін енгізеді, бұл оларды 
жалдаушының балансында көрсетуді білдіреді. 

Осы модельге сәйкес жалға алушы активті негізгі 
құқықты пайдалану құқығы болып табылатын 
пайдалану құқығы түріндегі және жалдау 
төлемдерін жүзеге асыру міндеттемесі болып 
табылатын жалдау міндеттемесін тануы керек. 

Қысқа мерзімді жалға алу және арзан құны бар 
объектілерді жалға алу үшін қосымша жеңілдіктер 
бар. Жалға беруші  үшін есеп ережелері әдетте 
өзгеріссіз қалады – жалдауды қаржылық және 
операциялық деп жіктеуді жалғастырады.

ХҚЕС 16 жалдау туралы қолданыстағы 
басшылықты алмастырады, оның ішінде 17 ХҚЕС 
(IAS) «Жалдау», 4 «Келісімде жалдау белгілерінің 
бар-жоғын анықтау» ХҚЕС түсіндірмесі (IFRIC), 15 
«Операциялық жалдау – ынталандырулар» ПКР 
(SIC) түсіндіру және 27 «Жалдаудың заңды нысаны 
бар операциялардың мәнін анықтау» ПКР (SIC) 
түсіндіру.

Қазіргі уақытта Топ шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке жаңа стандарттың ықтимал 
әсерін бағалауды жүргізуде. ХҚЕС 16 қолдануды 
бастапқы қолдану кезеңіндегі қаржылық 
есептілікке әсер етуі Топтың 2019 жылдың 
1 қаңтарындағы қолданыста болған қарыз 
құралдарын тару мөлшерлемесін қоса алғанда, 
болашақ экономикалық жағдайларға, сол күндегі 
Топтың жалдау шарттары портфелінің құрамына, 
Топтың жалдау шартын ұзартуға өз құқығын іске 
асыру ниетінің бар-жоқтығын және стандарттағы 
қандай қолжетімді практикалық сипаттағы 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін пайда немесе залал және басқа да жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есепте ақпаратты беру тәртібіне негізгі өзгерістердің әсері төмендегідей:

• Пайыздық кірісті ұсыну тәртібі пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын туынды емес борыштық қаржы 
активтері бойынша пайыздық кіріс «Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын, инвестициялық бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялардан таза пайда» бабының бөлігі ретінде бөлек ұсынылатындай етіп өзгертілді. 

Активтер Бұрын берілген деректер Қайта жіктеу әсері Қайта жіктеген соң

-

-

10,868,829

833,166

(10,868,829)

(833,166)

10,868,829

833,166

10,868,829

833,166

-

-

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы 
қағаздар

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы 
қағаздар

Жеке меншіктегі инвестициялық бағалы қағаздар
Топтар, ұзақ мерзімді бөлім

Жеке меншіктегі инвестициялық бағалы қағаздар
Топтар, қысқа мерзімді бөлім
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жеңілдіктер мен Топты танудан босатулардың 
қолданылуын шешуді нақты бағалауға 
байланысты.

Топ 16 ХҚЕС (IFRS) алғашқы қолдануды 2019 
жылдың 1 қаңтарында өзгертілген ретроспективті 
әдісті қолдана отырып жоспарлайды.

Осылайша, 16 ХҚЕС (IFRS) алғашқы қолданудың 
жиынтық әсері салыстырмалы ақпаратты қайта 
есептеместен, 2019 жылдың 1 қаңтарында 
бөлінбеген кіріске түзету ретінде танылады.

17 (IAS) ХҚЕС-қа сәйкес бұрын операциялық 
жалдау ретінде жіктелген жалгерлерге өзгертілген 
ретроспективті тәсілді қолданған кезде жалдаушы 
әр жалдау келісімі үшін ауысу үшін белгілі 
бір практикалық жеңілдетулерді қолдану-
қолданбауды таңдай алады. Топ практикалық 
жеңілдетулерді қолданудың ықтимал әсерін 
бағалау процесінде.

Топ, егер ол қосалқы жалдау шарты бойынша 
аралық жалға беруші болған жағдайларды 
қоспағанда, жалға беруші болып табылатын 
жалдау шарттарына түзетулер енгізуге міндетті 
емес.

Топ 16 ЕХҚС (IFRS) қабылдаудың оның қаржылық 
есептілігіне тигізетін әсерін бастапқы бағалау 
процесінде.

Басқа	да	стандарттар	және	стандарттарға	
түсіндірулер		

Стандарттарға келесі түзетулер мен 
түсіндірулер Топтың шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне айтарлықтай әсер 
етпейді деп күтілуде:

• 23 «Табыс салығын есептеу ережелеріне 
қатысты белгісіздік» (IFRIC) түсіндірмесі;

• «Ықтимал теріс өтемақымен мерзімінен 
бұрын өтеу шарттары» (ХҚЕС (IFRS) 9 
түзетулер));

• «Қауымдасқан компанияларға немесе 
бірлескен кәсіпорындарға ұзақ мерзімді 
инвестициялар» (28 IAS түзетулер);

• «Жоспарға өзгерістер енгізу, жоспарды 
қысқарту немесе міндеттемелерді реттеу»     
(19 IAS түзетулер);

• «ХҚЕС жыл сайынғы жетілдіру, 2015–2017 жж.  
- әр түрлі стандарттар.

• «ҚЕХС стандарттарындағы қаржылық 
есептіліктің тұжырымдамалық негізіне 
сілтемелерге түзетулер».

• 17 «Сақтандыру шарттары» ХҚЕС (IFRS).

4	 НЕГІЗГІ	ҚҰРАЛДАР	МЕН	МАТЕРИАЛДЫҚ	ЕМЕС	
АКТИВТЕР

Баланстық құн Ғимараттар 
мен 
құрылыстар 

Жер учаскелері

Матери-
алдық емес 
активтер 

Аралық 
қорытынды

Көлік 
құралдары Басқа да негізгі 

құралдар 

Басқа да негізгі құралдарМашиналар 
мен 
жабдықтар

Аяқталмаған 
құрылыс

Жиыны

28,054,665

34,221,441

37,261,260

1,283,141

1,877,901

3,313,357

2,675,635

2,810,617

3,316,872

433,888

74,505

52,328

960,641

1,457,557

1,978,074

1,281,106

1,278,555

1,286,470

5,757,242

6,806,445

7,934,461

6,080,487

7,365,901

7,048,371

12,258,160

15,360,577

15,648,199

2017 жылғы 1 
қаңтар
2017 жылғы 31 
желтоқсан
2018 жылғы 31 
желтоқсан

мың теңге
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мың теңге

Жинақталған 
амортизация және 
құнсызданудан 
болған шығындар

Ғимараттар 
мен 
құрылыстар 

Ғимараттар 
мен 
құрылыстар 

Жер 
учаскелері

Жер 
учаскелері

Матери-
алдық емес 
активтер 

Матери-
алдық емес 
активтер 

Аралық 
қорытынды

Аралық 
қорытынды

Көлік 
құралдары 

Көлік 
құралдары 

Басқа да негізгі 
құралдар 

Басқа да негізгі 
құралдар 

Басқа да негізгі құралдар

Басқа да негізгі құралдар

Машиналар 
мен 
жабдықтар

Машиналар 
мен 
жабдықтар

Аяқталмаған 
құрылыс

Аяқталмаған 
құрылыс

Жиыны

Жиыны

43,181,742

15,127,077

52,875,487

18,654,046

20,658,578

57,919,838

10,797,315

4,471,306

3,142,032

7,009,289

-

-

-

-

(1,055,227)

(953,314)

(1,130,997)

(1,894,705)

(137,139)

(21,702)

(39,753)

(214,909)

88,796

30,679

33,250

144,676

2,821,492

1,538,351

3,552,971

1,675,070

1,806,342

5,119,699

590,425

216,323

130,175

1,589,253

288,623

643

-

-

(147,569)

(80,247)

1,097

(22,525)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,003,959

1,328,324

4,038,827

1,228,210

1,439,690

4,756,562

3,887,278

236,232

223,486

1,795,382

(3,663,901)

(153,895)

-

(1,044,654)

(188,543)

(182,451)

(12,006)

(32,997)

-

-

-

-

34

-

-

4

455,453

21,565

96,070

21,565

21,105

73,433

3,180,642

-

-

1,024,165

(3,539,036)

-

-

(1,044,654)

(989)

-

(460)

(2,148)

-

-

-

-

-

-

-

-

2,267,400

1,306,759

2,664,202

1,206,645

1,418,585

3,396,659

705,064

236,232

223,486

761,372

(124,865)

(153,895)

-

-

(183,397)

(182,451)

(11,546)

(28,915)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,281,106

-

1,278,555

-

-

1,286,470

1,572

-

-

9,845

-

-

-

-

(4,157)

-

-

(1,934)

-

-

-

-

34

-

-

4

12,003,095

6,245,853

14,896,990

8,090,545

8,445,247

16,379,708

3,145,180

2,111,384

1,276,663

3,089,361

179,237

138,043

-

14,596

(430,522)

(404,735)

(921,961)

(1,621,239)

-

-

-

-

-

-

-

-

9,585,002

3,504,515

11,704,931

4,339,030

4,882,096

11,930,467

2,406,093

1,116,939

717,281

420,258

1,895

2,946

-

-

(288,059)

(285,370)

(174,215)

(194,722)

-

-

-

-

-

-

-

-

14,768,194

2,510,034

18,681,768

3,321,191

4,085,203

19,733,402

768,339

790,428

794,427

115,035

3,194,146

12,263

-

1,030,058

(534)

(511)

(23,912)

(23,222)

(137,139)

(21,702)

(39,753)

(214,909)

88,762

30,679

33,250

144,672

2017 жылғы 1 
қаңтар

2017 жылғы 1 
қаңтар

2017 жылғы 31 
желтоқсан

2017 жылғы 31 
желтоқсан 

2018 жылғы 31 
желтоқсан

2018 жылғы 31 
желтоқсан

Түсім

1 жылға aмортизация

1 жылға амортизация

Түсім

Аударымдар

Аударымдар

Аударымдар 

Аударымдар

Істен шығару

Істен шығу 

Істен шығу 

Істен шығару

Инвестициялық 
меншік 
құрамынан қайта 
жіктелді 

Инвестициялық 
меншік құрамына 
қайта жіктелді

Инвестициялық 
меншік 
құрамынан қайта 
жіктелді

Инвестициялық 
меншік құрамына 
қайта жіктелді

Инвестициялық 
меншік құрамына 
қайта жіктелді

Инвестициялық 
меншік 
құрамынан қайта 
жіктелді

Инвестициялық 
меншік құрамына 
қайта жіктелді

Инвестициялық 
меншік 
құрамынан қайта 
жіктелді

мың теңге

мың теңге

180  // 181



Бағалардағы	өзгеріс

2018 жылы Топ ғимараттар мен құрылыстардың, 
машиналар мен жабдықтардың және басқа 
да негізгі құралдар топтарының, ең алдымен 
олардың ағымдағы техникалық жай-күйі 
себебінен, пайдалану тиімділігіне тексеру 
жүргізілді. Оның нәтижесінде жекелеген негізгі 
құрал объектілерінің болжалды пайдалы қызмет 
мерзімдері қайта қаралды. 
Басшылық 60 жыл бойы пайдалануға ниеттенген 
ғимараттар мен құрылыстарға қатысты 
болжал өзгерді, енді бұл ғимараттар мен 
құрылыстарды сатып алған күннен бастап 106 
жыл бойы пайдалану ұсынылады. Басшылық 
2-25 жыл пайдалануға ниеттенген машиналар 
мен жабдықтарға қатысты болжал өзгерді, 
енді бұл машиналар мен жабдықтарды сатып 
алған күннен бастап 2-30 жыл бойы пайдалану 
ұсынылады. Басшылық 7-10 жыл пайдалануға 

ниеттенген көлік құралдарына қатысты болжал 
өзгерді, енді бұл көлік құралдарын 10-14 жыл 
бойы пайдалану ұсынылады. Басшылық 2-10 
жыл пайдалануға ниеттенген басқа да негізгі 
құралдарға қатысты болжал өзгерді, енді бұл 
негізгі құралдарды сатып алған күннен бастап 10-
13 жыл бойы пайдалану ұсынылады.

Нәтижесінде бұл активтердің болжалды 
пайдалы қызмет мерзімдері қысқарды, ал 
олардың қалдық құнының есептік мөлшері 
артты. Осы өзгерістердің сатудың өзіндік 
құны құрамында танылған, ағымдағы 
және болашақтағы есептік кезеңдердегі 
амортизациялық аударымдар мөлшеріне әсері 
төмендегідей кестеде көрсетілген:

2015 жылы Топ «KEGOC» электр желілерін 
басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»  АҚ 
(Kazakhstan Electricity Gird Operating Company) 
байланысқан тараппен 2027 жылға дейін кейінге 
қалдырылған төлеммен, ҚҚС есепке алғанда 2 
161 476 мың теңге сомасына іргесінде жер телімі 
бар ғимаратты сатып алу туралы шарт жасасты. 
Бастапқы тану кезінде Топ ғимараттың, іргелес 
жер учаскесінің және ғимаратты сатып алумен 
байланысты басқа негізгі құралдардың болашақ 
келісімшарттық ақшалай төлемдердің келтірілген 
құнына тең, тиісінше 647,410 мың теңге, 123,769 
мың теңге және 84,833 мың теңге мөлшеріндегі 
құнын таныды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша аталған негізгі құралдарды 
сатып алу үшін кредиторлық берешектің 
баланстық құны 996,318 мың теңгеге тең болды 
(2017 жылғы 31 желтоқсанда: 1,057,181 мың теңге) 
(16-Ескерту).

2018 жылы Топ SAP лицензияларымен ұсынылған 
материалдық емес активтерді сатып алды 
және 722 462 мың теңге және 25 012 мың теңге 
сомасында тиісті интеграциялық шығындарды 
капиталдандырды, сәйкесінше 458 984 мың 
теңге сомасында «Логистика ағындарын 
басқару» бағдарламалық қамтымын жасау 
шығындарын капиталдандырды, 100000 мың 
теңге сомасында меншікті төлемдерді өңдеу 
орталығы сертификатын және 282 795 мың теңге 
сомасындағы басқа материалдық емес активтерді 
сатып алды.

2018 жылы Топ «Самұрық-Қазына Бизнес 
Сервис» ЖШС байланысты тарабымен жасалған 
SAP лицензиялық жалдау шарты бойынша 
материалдық емес активті таныды. Шартқа 
сәйкес жалдау құны 2022 жылға дейін кейінге 
қалдырылған төлемімен 722 462 мың теңгені 
құрайды. Бастапқы тану кезінде Топ болашақтағы 
ақшалай төлемдердің келтірінді құнына тең 454 
137 мың теңге сомасындағы материалдық емес 
активті таныды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша жалдау міндеттемесінің 
баланстық құны 478 479 мың теңгені құрайды.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
толықтай амортизацияланған негізгі құралдардың 
нақты құны 6,711,842 мың теңгені құрады (2017 
жылғы 31 желтоқсан: 7,010,860 мың теңге).

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
исламдық даму банкінен алынған қарыздар 
бойынша қамтамасыз ету ретінде  950,751 мың 
теңге (2017 жылы: 1,049,437 мың теңге) баланстық 
құны бар негізгі құралдар қойылды. 

2018 және 2017 жылдары Топ қарыздар бойынша 
қандай да бір шығындарды капиталдандырмады.

 2018 ж.  2019 ж.  2020 ж.  2021 ж.

 2,017,177  1,978,724  1,910,680  1,939,136 Амортизациялық шығындардың кемуі 
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(I).	 Баланстық	құнды	салыстыру	

Инвестициялық меншік үшінші тұлғаларға жалға берілетін бірқатар коммерциялық жылжымайтын мүлікті 
қамтиды.

(II).	 Әділ	құнның	бағалар	иерархиясы

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ 
құнын бағалау жөніндегі ішкі мамандар, ірі 
жобалар үшін тәуелсіз бағалаушылар анықтады.

2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған 
жыл үшін пайдада немесе залалда танылған 
жалдаудан түскен кірістердің жалпы мөлшері 
523,039  мың теңгені (2017 жыл: 544,399 мың 
теңге) құрады (19-ескерту); амортизация мен 
мүлікке салынатын салықты қоспағанда, тікелей 
операциялық шығыстар жоқ, жалдау шарттарына 
сәйкес, барлық техникалық қызмет көрсетуге 
кеткен барлық шығындар бойынша міндеттемені 
жалға алушылар орындайды. 

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
орналасуы мен техникалық сипаттамасы 
ұқсас коммерциялық жылжымайтын мүлік 
объектілері нарығындағы жақын арада болған 
мәмілелердің қарамағындағы нарық деректері 
негізінде инвестициялық жылжымайтын 
мүліктің әділ құны 1,983,485 мың теңгені құрады 
және пайдаланылатын бағалау әдістеріне 
арналған бастапқы деректер негізінде әділ құн 
иерархиясының 3-деңгейіне жатқызылды (2017 
жылғы 31 желтоқсан: 1,758,673  мың теңге).

5	 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ	МЕНШІК

Өзіндік құн

Жинақталған амортизация және құнсызданудан болған шығын

Ескерту

Ескерту

2018 ж. 

2018 ж. 

2017 ж.

2017 ж.

1,834,970

296,441

137,139

21,702

52,390

(88,796)

(30,679)

1,883,313

339,854

1,543,459

1,883,313

339,854

214,909

39,753

46,152

(144,676)

(33,250)

1,953,546

392,509

1,561,037

4

4

4

4

1 қаңтардағы қалдық 

1 қаңтардағы қалдық

Инвестициялық меншік құрамынан қайта жіктелді

Инвестициялық меншік құрамынан қайта жіктелді

Бір жылға амортизация 

Инвестициялық меншік құрамына қайта жіктелді

Инвестициялық меншік құрамына қайта жіктелді

31 желтоқсандағы қалдық

31 желтоқсанға қалдық

Балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря

мың теңге
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Сауда	дебиторлық	берешек	төмендегілерді	қамтиды:

Сауда	дебиторлық	берешек	төмендегідей	валюталарда	берілген:

Сауда	дебиторлық	берешекті	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	өтеу	мерзімі	бойынша	талдау	
төмендегідей	түрде	ұсынылған:

31	желтоқсанда	аяқталған	жыл	үшін	құнсызданған	қордың	өзгерісі	төмендегідей	түрде	көрсетілуі	
мүмкін:

6	 САУДА	ДЕБИТОРЛЫҚ	БЕРЕШЕК

Сауда дебиторлық берешек

2018 жылғы 
31 желтоқсан

2018 жылғы 
31 желтоқсан

Барлығы

2017 жылғы
31 желтоқсан 

2017 жылғы
31 желтоқсан 

Мерзімі 
өтпеген және 
құнсызданбаған <30

күн
30-60
күн

60-90
күн

90-120
күн

>120
күн

Мерзімі өткен, бірақ құнсызданбаған 

9,402,449

6,672,900

7,987,142 351,390 638,026 261,270 56,530 2,056,153

184,265

(117,235)

2,163,019

2,927,445 1,947,613 1,000,945 10,816 57,389 3,341,006

95,966
169,064

9,285,214

9,285,214

11,873,792

8,443,813

11,350,511

128,239

(523,281)

2,372,423

9,285,214

148,506
257,530

11,350,511

11,350,511

Сауда дебиторлық берешек

АӨҚҚ

2018 ж.

73,4852017 жылғы 1 қаңтар

117,235Бір жылғы қалпына келтіру

168,3102017 жылғы 31 желтоқсан

Ресей рублі

Минус: сауда дебиторлық берешектің құнсыздануындағы қор 

Теңге

2017 ж.

43,750Бір жылғы есептеу 

51,075Жыл бойғы есептен шығару

354,971Бір жылға таза есептеу 

523,2812018 жылғы 31 желтоқсан

АҚШ доллары 
Басқа да валюталар

Барлығы

Барлығы

мың теңге

мың теңге

мың теңге

мың теңге
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Басқа	да	дебиторлық	берешектер	және	басқа	да	активтер		төмендегілерді	қамтиды:

Сауда	дебиторлық	берешекті	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	өтеу	мерзімі	бойынша	талдау	
төмендегідей	түрде	ұсынылған:

7	 БАСҚА	ДА	ДЕБИТОРЛЫҚ	БЕРЕШЕК	ЖӘНЕ	БАСҚА	ДА	АКТИВТЕР	

2018 жылғы 
31 желтоқсан 

2018 жылғы 
31 желтоқсан 

Барлығы

2017 жылғы 
31 желтоқсан 

2017 жылғы 
31 желтоқсан 

Мерзімі 
өтпеген <30

күн
30-60
күн

60-90
күн

90-120
күн

>120
күн

Мерзімі өткен

988,522

1,405,141

752,073

524,054

230,970

187,846

(1,634,715)

1,400,735 - - - - 231,345

1,579,148

3,861,733

284,054

-

2,354,922

6,901,589

5,266,874

5,266,874

3,297,240 14,722 651 1,345 780 67,719

1,787,170

1,447,508

692,347

412,052

271,191

137,803

(810,113)

1,632,080

774,380 

2,908,087

496,772

411,306

182,687 

5,165,708

4,355,595

4,355,595

3,382,457

Талап ету құқықтарын қайта табыстау туралы келісім 

Ұзақ мерзімді

Төленген аванстар 

Қызметкерлерге қарыздар

Алдағы кезеңдердің шығыстары 

Талап ету құқықтарын қайта табыстау туралы келісім 

Минус: басқа да дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған қор және 
басқа да қысқа мерзімді активтер 

2018 г.

Айқындау алдындағы сомалар және шығындар, жетіспеушіліктер және 
ұрлықтар бойынша дебиторлық берешек  

Қысқа мерзімді

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 

Пайдаланылуы шектеулі ақша депозиті 

Басақ да дебиторлық берешек

Барлығы

Жиыны

2017 г.

мың теңге

мың  теңге

мың  теңге
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31	желтоқсанда	аяқталатын	жыл	үшін	құнсызданудан	болған	қордың	өзгеруі	төмендегідей	түрде	
ұсынылуы	мүмкін:

Төленген 
аванстар 

Айқындау алдындағы 
сомалар және шығындар, 
жетіспеушіліктер және 
ұрлықтар бойынша 
дебиторлық берешек

БарлығыБасқа 
дебиторлық 
берешек

1,505,409

(848,875)

52,347

-

129,306

785,840

810,113

14,409

66,756

31,452

1,634,715

30,455

(6,182)

66,756

(35,304)

-

6,565

-

1,446,497

(848,875)

2,156

8,721

23,061

112,74

710,363

755,600

8,721

14,340

-

1,559,238

51,419

(6,182)

2017 жылғы 1 қаңтар

Жыл бойғы есептен шығару

Бір жылғы есептеу 

2017 жылғы 31 желтоқсан

2017 жылғы 1 қаңтар

Бір жылғы қалпына келтіру

Бір жылға таза есептеу 

2018 жылғы 31 желтоқсан

мың теңге

ТАЛАП	ЕТУ	ҚҰҚЫҚТАРЫН	ҚАЙТА	ТАБЫСТАУ	ТУРАЛЫ	КЕЛІСІМ	

2017 жылы Топ  «Дельта Банк» АҚ-мен, «Самұрық-Қазына» АҚ-мен және «Leader Invest Company» ЖШС-
мен Талап ету құқықтарын қайта табыстау туралы және «Leader Invest Company» ЖШС-ның «Қазпошта» 
АҚ «Delta Bank» АҚ алдындағы 3,150,077 мың теңге мөлшеріндегі қарызын аудару туралы төрт жақты 
шарт (бұдан әрі – Шарт) жасасты. Шарттың талаптарына сәйкес, «Самұрық-Қазына» АҚ «Leader Invest 
Company» ЖШС міндеттемелерін орындауға кепілдік болып табылатын 3,150,077 мың теңге сомасындағы 
банктік салымның Салымшысы (13-ескерту). 2018 жылдың наурыз айынан бастап «Leader Invest Compa-
ny» ЖШС ай сайынғы төлемдерді қайтару бойынша міндеттемелерін орындауды тоқтатты, сондықтан 
Топ «Самұрық-Қазына» қорының мақұлдауымен «Самұрық-Қазына» жинақ шотында көрсетілген 3 
033,334 мың теңге көлемінде соманы «Leader Invest Company» ЖШС қарызының негізгі сомасын өтеу 
шотына өтеуге шешім қабылдады.  Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
соты 2018 жылғы 17 қазандағы № 1112-18-00-2 / 3248 шешімімен «Leader Invest Company» ЖШС-нен 
Топтың пайдасына 182,687 мың теңге көлемінде қарызды өтеу туралы шешім қабылдады. 2018 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша қарыздың негізгі сомасы толығымен өтелді, Топ 182,687 мың теңге 
сомасындағы комиссияны өндіріп алу бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.

АЙҚЫНДАУ	АЛДЫНДАҒЫ	СОМАЛАР	ЖӘНЕ	ШЫҒЫНДАР,	ЖЕТІСПЕУШІЛІКТЕР	ЖӘНЕ	ҰРЛЫҚТАР	
БОЙЫНША	БЕРЕШЕК	

31 желтоқсандағы жағдай бойынша, айқындалғанға дейінгі сомалар күдікті  және кінәлі тұлғалары 
есептік күні белгілі болмаған немесе немесе осы сомалардың шынайы табиғатын Топ анықтамаған 
бұзушылықтар бойынша берешекті білдіреді. Шығындар, жетіспеушіліктер және ұрлықтар бойынша 
дебиторлық берешек ақша қаражаты және басқа да активтердің ұрлануынан болған шығынды білдіреді. 
Оны Топ басшылығы қазіргі уақытта әкімшілік талқылау процесіндегі, сот тергеуі немесе талқылауы 
процесіндегі күдікті және кінәлі тұлғалардан өндіріп алуды жоспарлайды. Топ мұндай шығындардың 
барлық сомасына қор құрды. Шығындар, жетіспеушіліктер және ұрлықтар бойынша берешектердің 
құнсыздануындағы қорларға кінәлі тұлғалардың Топқа келтірген шығындарды өтеуіне қарай түзетпе 
жасалады. Егер мұндай шығындар қалпына келтірілмесе, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес есептен шығарылады.

Айқындау алдындағы сомалар және шығындар, жетіспеушіліктер және ұрлықтар бойынша берешек, 
жалғасы
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Қорлар	төмендегілерді	қамтиды:

9.5.4.4 ХҚЕС (IFRS), егер Топтың қаржылық активті толық немесе ішінара қалпына келтіруге қатысты 
негізделген күтулері болмаса, қаржылық активтің жалпы баланстық құнын тікелей азайтуды талап 
етеді. Осылайша, 9 ХҚЕС-қа көшу кезінде 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 848,875 мың теңге 
мөлшеріндегі күмәнді дебиторлық берешек құнсыздануға арналған резерв есебінен есептен шығарылды, 
өйткені Компания басшылығында күмәнді дебиторлық берешектің толық сомасының немесе оның 
бөліктерінің өтелуін күтуге негіз жоқ. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ	ҚАРЫЗДАР

2009-2014 жылдары Топ өз қызметкерлеріне пайызсыз қарыздар, сондай-ақ бас кеңсені Алматыдан 
Астанаға кешірумен байланысты тұрғын үй сатып алулары үшін жылдық 6% мөлшерлеме бойынша 
қарыздар ұсынды. 2016 және 2017 жылдары Топ қызметкерлерге жаңа қарыздар берген жоқ. Қарыздар 
2019-2028 жылдар аралығында өтелуі қажет. 

Бұл қарыздар сатып алынған тұрғын үйді кепілдікке алумен қамтамасыз етілді және қызметкерлердің 
жұмысын Топта жалғастыруымен байланыстырылды. Бастапқы тану кезінде қарыздар өзінің әділ 
құнына дейін дисконтталды. Кейінге қалдырылған сыйақының амортизация сомасы қаржылық 
шығандар құрамында (22-ескерту) көрсетілді, ал қарыздар бойынша пайыздық кіріс пайда немесе залал 
туралы шоғырландырылған есепте және басқа да қаржылық кіріс сияқты жиынтық кірісте көрсетілген 
(22-ескерту). 

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 жылдан астам уақытқа мерзімі өткен, қызметкерлерге 
берілген 8 қарыз 31,452 мың теңге мөлшеріндегі құнсызданудан болған қорды есепке алмай көрсетілген 
(2017 жылғы 31 желтоқсан 51,103 мың теңге). 

Басшылық 
Басшылық 80,109 мың теңге (2016 жылғы 31 желтоқсан: 66,860  мың теңге) мөлшерінде қызметкерлерге 
берілген мерзімі өткен кредиттер бойынша қамтамасыз етудің әділ құнын кем дегенде есептік кезеңдегі 
жағдай бойынша осы мерзімі өткен қарыздардың баланстық құнына тең бағалайды.

376,206 мың теңге (2016 жылғы 31 желтоқсан: 472 951 мың теңге) таза баланстық құны бар клиенттердің 
қалған құнсызданбаған және мерзімі өтпеген кредиттері  бойынша қамтамасыз етудің әділ құны 
кредиттерді беру күніне бағаланды және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кем дегенде осы 
кредиттердің баланстық құнына тең. Бұл кредиттерді қайтару қамтамасыз ету құнына қарағанда қарыз 
алушылардың төлем қабілеттілігіне байланысты.

8	 ҚОРЛАР

2018 жылғы 
31 желтоқсан

2017 жылғы 31 
желтоқсан

1,372,884

56,056

17,448

1,446,388

1,510,837

183,256

15,038

1,709,131

Материалдар 

Пошта маркалары

Тұтыну тауарлары

Жиыны

мың теңге
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Топтың	инвестициялық	бағалы	қағаздары	мыналарды	қамтиды:

Өзгерістері	басқа	да	жиынтық	кіріс	құрамында	көрсетілетін,	әділ	құны	бойынша	бағаланатын	
инвестициялық	бағалы	қағаздар	

9	 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ	БАҒАЛЫ	ҚАҒАЗДАР

2018 жылғы 
31 желтоқсан

2018 жылғы 31 
желтоқсан 

2017 жылғы 31 
желтоқсан

-

-

11,701,995 

11,701,995

10,850,908

9,373,342 

9,896,920

694,849 

1,477,566 

953,988

-

11,545,757

10,850,908

10,850,908

Өзгерістері басқа да жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері 

Ұзақ мерзімді

Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар

Жергілікті қаржы институттарының облигациялары 

Қысқа мерзімді

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар  

Жиыны

Жиыны

Жиыны

мың теңге 

мың теңге

Топ кері сатып алу міндеттемесі бар сату шарты бойынша бағалы қағаздарды қарызға беру мен сату 
операцияларын жүзеге асырады. Репо мәмілелері – бұл бағалы қағазды сататын және болашақта белгілі 
бір күнге белгіленген бағамен сатып алуға келісетін операциялар. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша 6,109,140 мың теңге сомасындағы басқа жиынтық кірістің құрамындаәділ құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар РЕПО келісімдері бойынша кепіл ауырталығына алынған.

2018 жылы Топ 83,674 мың теңге (2017 жыл: 495,728 мың теңге сомасындағы) мөлшеріндегі өзгерістері 
басқа жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялардан іске асырылмаған пайданы басқа да жиынтық кіріс құрамында 
және ар инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау бойынша резерв бабында таныды. 
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Өзгерістері	пайда	немесе	залал	құрамында	көрсетілетін,	әділ	құны	бойынша	бағаланатын	
инвестициялық	бағалы	қағаздар	

Сату	үшін	қолда	бар	инвестициялық	бағалы	қағаздар

Жергілікті	қаржы	институттарының	облигациялары	төмендегідей	бағалы	қағаздарды	қамтиды:

2018 жылғы 31 
желтоқсан

31 декабря 
2018 года

2017 жылғы 31 
желтоқсан

2018 жылғы 31 
желтоқсан

Кредит рейтингі

694,849

9,480,325

1,533,762

687,908

2,221,670

1,477,566

694,849

2,172,415

«S&P»: B

«Fitch»: B

2,221,670

100,252

690,757

10,868,829

4,092

833,166

(100,252)

694,849

11,802,247

694,849

11,701,995

11,701,995

Жергілікті қаржы институттарының облигациялары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық векселі 

«Евразийский банк» АҚ

«БанкЦентрКредит» АҚ

Жергілікті қаржы институттарының облигациялары 

Корпоративтік облигациялар

Ұзақ мерзімді 

Ұзақ мерзімді

Қысқа мерзімді

Қысқа мерзімді

Минус: сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздардың құнсыздануындағы резерв 

Жиыны

Жиыны

Жиыны

Барлығы

мың теңге

мың теңге

мың теңге

2018 жылы Топ өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздардың әділ құнын қайта бағалаудан түскен 65,243 мың теңге сомасындағы 
(2017 жыл: жоқ) кірісті 15,448 мың теңге сомада (2017 жыл: жоқ) оң қайта бағалау, жалпы сомасы 49 795 
мың теңге пайыздар мен амортизациялық сыйақы есебінен қалыптасқан пайда немесе залал құрамында 
таныды.
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Пайыздық	мөлшерлемелер	мен	инвестициялық	бағалы	қағаздарды	өтеу	мерзімдері	келесі	түрде	
ұсынылған:

Банктердегі	депозиттер	төмендегідей	валюталарда	көрсетілген:

Өтеу мерзіміӨтеу мерзімі %

2017 жылғы 31 желтоқсан

%

2018 жылғы 31 желтоқсан

2018-2032

-

-

2019-2032

2022-2023

2022

2022-2023-

3.8%-9.2%

-

-

3.8%-9.2%

8.1%-13%

7.1%-8.1%

4.9%-15%-

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
қазынашылық міндеттемелері

Өзгерістері басқа да жиынтық кіріс құрамында 
көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын жергілікті 
қаржы институттарының облигациялары

Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, 
әділ құны бойынша бағаланатын жергілікті қаржы 
институттарының облигациялары

Жергілікті қаржы институттарының сату үшін қолда бар 
облигациялары 

мың теңге 

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзгерістері басқа да жиынтық кіріс құрамында 
көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар бойынша күтілетін 
кредиттік шығындар 41,128 мың теңгені құрады (2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша: күтілетін 
кредиттік шығындар сомасы 34,973 мың теңге).

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, қысқа мерзімді банк депозиттері 
қазақстандық банктерге орналастырылған теңгедегі және жылдық 2-12% мөлшерлеме бойынша, 12 ай 
немесе одан аз өтеу мерзімі бар депозиттерді білдіреді. 

Әрбір есепті күнге Топ өткен оқиғалар, ағымдағы жағдайлар және болашақ экономикалық жағдайларға 
қатысты негізделген және расталған болжамдар туралы негізделген және расталған ақпаратты ескере 
отырып, банктердегі депозиттер бойынша күтілетін кредиттік шығындардың мөлшерін бағалайды. 
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша банктердегі депозиттер бойынша күтілетін кредиттік 
шығындар сомасы 10,464 мың теңгені құрады (2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 9 ХҚЕС-қа 
көшуге байланысты кіріс қалдығын түзету сомасы 42,557 мың теңгені құрады).

2018 және 2017 жылғы  31 желтоқсандағы жағдай бойынша банктердегі депозиттер мерзімі өткен болып 
табылмайды және кредит нарығының 1-сатысына жатқызылды.

10	 БАНКТЕРДЕГІ	ДЕПОЗИТТЕР

31 декабря
2017 года

31 декабря 
2018 года

Кредитный рейтинг

-

1,008,783
1,341,551

466,262

-
2,816,596

2,816,596

1,000,000

-
-

-

(10,464)
1,000,000

989,536

«Fitch»: B

«S&P»: B
«S&P»: B-

«Fitch»: B+

«АТФ Банк» АҚ

«Bank Kassa Nova» АҚ
«Цеснабанк» АҚ

 «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ

Минус: күтілетін кредиттік шығындар резерві 
Барлығы

мың теңге
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Ақша	қаражаттары	және	олардың	баламалары	төмендегілерді	қамтиды:

Жоғарыда келтірілген кесте «Standard & Poor’s» рейтингтік агенттігінің немесе «Standard & Poor’s» 
кредиттік рейтингіне сәйкес қайта құрастырылған басқа агенттіктердің стандарттарына сәйкес ұсынылған 
кредиттік рейтингілерге негізделген. Бұл ақпарат кредиттік тәуекелдің ең жоғары мөлшерін ашып көрсету 
туралы 7 ХҚЕС «Қаржы құралдары: ақпаратты ашып көрсету» талаптарына сәйкес ұсынылған.

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары Топтың әдеттегі қызмет барысында есеп айырысу 
операцияларын жүргізу үшін пайдаланылады, өйткені қаржылық активтер өтімділіктің жоғары деңгейіне 
және төмен тәуекелге ие. Бұл фактор 9 ХҚЕС талаптарына сәйкес күтілетін кредиттік шығындардың 
резервінде көрінеді. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары бойынша танылған кредиттік шығындар сомасы 557 мың теңгені құрады (9 ХҚЕС-ке көшумен 
байланысты кіріс қалдығын түзету сомасы 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 755 мың теңге).

2016 және 2017 жылдары Топ Қазақстан қор биржасында (KASE) контрагенттермен «кері РЕПО» 
шарттарын жасасты. Бұл келісімдер – 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ құны 5,771,308 
мың теңгеге (2017 жылғы 31 желтоқсан: 6,528,333 мың теңге) тең Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің қазынашылық вексельдері және «ҚазТрансОйл» АҚ, «Кселл» АҚ, «Банк ЦентрКредит» 
АҚ, «Қазақстанның электр желілерін басқару компаниясы» АҚ және «Қазақтелеком» АҚ жай акциялары 
бойынша келісімдер.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың бір банкі бар (2017 жылғы 31 желтоқсан: бір 
банк), оның үлесі меншікті капиталдың 10% -дан астамын құрайды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша осы контрагентпен жасалған қалдықтардың жиынтық көлемі 6,896,028 мың теңгені құрайды 
(2017 жылғы 31 желтоқсан: 7,104,710 мың теңге).

11	 АҚША	ҚАРАЖАТЫ	ЖӘНЕ	ОЛАРДЫҢ	БАЛАМАЛАРЫ	

31 декабря
2017 года

31 декабря 
2018 года

6,324,964

-

6,519,659

23,252,268

23,252,268

7,107,002

1,664,377

833,875

802,391

9,278,320

(557)

5,723,759

25,661,617

25,662,174

6,908,577

3,330,784

6,397

414,337

Кассадағы ақша қаражаты 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАНКТЕРДЕГІ АҒЫМДАҒЫ ШОТТАР 

Минус: күтілетін кредиттік шығындар резерві

90 күнге дейінгі мерзіммен «кері РЕПО» шарттары 

Барлығы

 «ВBB-»-дан «ВBB+»-ге дейінгі кредиттік рейтингпен

 «BB-»-дан «BB+»-ге дейінгі кредиттік рейтингпен

 «B-»-дан «B+»-ға  дейінгі кредиттік рейтингпен

 кредиттік рейтингісіз 

мың теңге
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Ақша	қаражаты	және	олардың	баламалары	төмендегідей	валюталарда	көрсетілген:

2017 жылғы 
31 желтоқсан

2017 ж.
мың теңге

2017 ж.Теңгеде 
орналастыру 
бағасы

2018 жылғы 
31 желтоқсан

Теңгеде 
орналастыру 
бағасы

2018 ж.
мың теңге

2018 ж.

19,396,970

29,966,48429,966,4841,000 

2,971,260

223,182

76,683

8,821,0808,821,080-

23,252,268

38,787,56438,787,564

584,173

20,457,608

1,00038,787,564 38,787,564

3,940,577

165,737

136,248

1,000--

25,661,617

38,787,564 38,787,564 

961,447

Теңге

1 қаңтардағы жағдай бойынша 
шығаруға рұқсат берілген, 
шығарылған және төленген 
қарапайым акциялардың саны 

АҚШ доллары 

Басқа да валюталар

Ресей рублі

Жыл бойы шығаруға рұқсат 
берілген, шығарылған және 
төленген қарапайым акциялар 

Барлығы

Барлығы

Еуро

мың теңге 

2018 жылы Топ қосымша қарапайым акцияларды шығарған жоқ (2017 жылы: 8,821,080 мың теңге сомаға)

Резервтік капитал Акционердің шешімі бойынша 2003-2006 жылдардағы бөлінбеген пайдадан келтірілген 
қаражатты қамтиды. Резервтік капитал шотындағы қаражат бөлінбейді. 

Қайта бағалау бойынша резерв өзгерістері басқа да жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруін көрсетеді (9-Ескерту).

12	 МЕНШІКТІ	КАПИТАЛ

АКЦИОНЕРЛІК	КАПИТАЛ

Акционерлік	капитал	төмендегілерді	қамтиды:

РЕЗЕРВТІК	КАПИТАЛ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ	БАҒАЛЫ	ҚАҒАЗДАРДЫ	ҚАЙТА	БАҒАЛАУ	БОЙЫНША	РЕЗЕРВ	

31 желтоқсан
2017 ж.

31 желтоқсан
2018 ж.

1,215,188

1,215,188

878,359

878,359

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау бойынша резерв 
Барлығы

тыс. тенге 
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Өзгерістері басқа жиынтық кірісте көрініс табатын, әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздарды қайта бағалау үшін резервтің өзгеруі негізінен 9 ХҚЕС-қа (IFRS) көшумен, өзгерістері 
пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздарға жергілікті қаржы институттарының облигацияларын қайта жіктеумен және Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелерін қайта бағалаумен байланысты

2018 жылы Топ 734,784 мың теңге сомасында дивидендтерді жариялады және төледі, бұл акция үшін 19 
теңгені құрады (2017 жылы: акцияға 10 теңге құраған, 298,636 мың теңге).

13	 ЗЕЙНЕТАҚЫЛАР	МЕН	МЕМЛЕКЕТТІК	ЖӘРДЕМАҚЫЛАР	
ШОТТАРЫ,	БАСҚА	ДА	ШОТТАР	МЕН	ДЕПОЗИТТЕР	
Зейнетақылар	мен	мемлекеттік	жәрдемақылар	шоттары,	клиенттердің	басқа	да	шоттары	мен	
депозиттері	төмендегілерді	қамтиды:

Клиенттердің	шоттары	және	депозиттері	төмендегі	шоттарды	ұсынады:

ДИВИДЕНДТЕР

2017 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2018 ж.

12,604,621

1,052,285

3,495,700

756,473

229,094

2,478,806

319,192

2,138,883

28,099,480

24,679,218

24,679,218

1,052,285

27,870,386

15,494,859

12,604,621

2,138,883

3,476,511

598,058

12,074,597

789,545

160,312

229,094

(229,094)

12,209,693

816,089

4,818,985

884,522

79,069

3,362,959

526,328

5,452

27,908,413

27,007,803 

27,007,803 

816,089

27,829,344

15,698,720

12,209,693

5,452

3,402,478

719,792

14,798,110

898,845

184,201

79,069

(79,069)

Зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақылар шоттары

КЛИЕНТТЕРДІҢ АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРЫ:

МЕРЗІМДІ ДЕПОЗИТТЕР:

Талап етілмелі депозиттер 

Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары 

Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары 

Мерзімді депозиттер – бір жылдан астам

Жеке кәсіпкерлердің ағымдағы шоттары 

Брокерлік қызмет көрсету шоттары 

Мерзімді депозиттер – бір жылға дейін

Барлығы

Барлығы

Барлығы

Талап етілмелі депозиттер 

Бір жылға дейінгі өтеу мерзімімен депозиттік шоттар 

Клиенттердің басқа да шоттары мен депозиттері

Зейнетақы және мемлекеттік жәрдемақы шоттары

Мерзімді депозиттер – бір жылға дейін

Пластик карточкалар 

Бюджеттік ұйымдардың ағымдағы шоттары 

Клиенттердің ағымдағы тшоттары

Жалақы шоттары 

Басқалар

Мерзімді депозиттер – бір жылдан астам

Минус: бір жылдан астам өтек мерзімімен мерзімді депозиттер 

мың теңге

мың теңге
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2018 және 2017 жылдар ішінде мерзімді депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылына 0.8%-
дан 5.3%-ға дейінгі диапазонда белгіленді. Клиенттердің шоттар және депозиттері негізінен теңгеде 
көрсетілді. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шетел валютасында көрсетілген, шоттар мен 
депозиттер бойынша жалпы қалдық 826 мың теңгені құрады (2017 жылғы 31 желтоқсан: 2,182 мың теңге).

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топта кредиттер мен танылмаған кредит құралдарын 
қамтамасыз ету ретінде қызмет ететін 67.771 мың теңге (2018 ж .: 2.354.922 мың теңге) мөлшеріндегі 
клиенттердің депозиттері бойынша қалдықтары бар.

14	 ҚАРЖЫ	МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ	ҚАРЫЗДАРЫ

Қаржылық	мекемелердің	қарыздары	төмендегілерді	қамтиды:

2017ж.
мың теңге

Қамтамасыз етуӨтеу мерзімі 2018 ж.
мың теңге

ВалютаТиімді сыйақы 
мөлшерлемесі 
%

487,692

412,519

5,926

(693,856) 

212,281

Машиналар 
мен  жабдықтар 
(4-ескерту), ҚР 
Қаржы министрлігі 
және ақша депозиті 

жоқ

жоқ

маусым
2019 ж.

сәуір 2017 – 
маусым
2019 ж.

тамыз 
2019 ж.

154,017

72,323

3,505

(229,845)

-

АӨҚҚ

Теңге

Евро

6.00

7.35-8.42

1.97%

Ислам даму банкі

«Al-Hilal» Ислам банкі» 
АҚ

Volkswagen Bank 

Минус 12 ай бойы төлеуге жататын сома

12 айдан соң өтеуге жататын сомалар 

(а)	 Міндеттемелер	мен	ақша	ағындарының	өзгеруін	салыстыру

Қаржы	мекемелерінің	қарыздары	төмендегілерді	қамтиды:

(б)	 Пайдаланылмаған	кредиттік	қаражат

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топта кредит желісінің пайдаланылмаған лимиттері жоқ 
(2017 жылғы 31 желтоқсан: жоқ). 

2017 г.2018 г.

1,833,395

(863,924)

7,121

(181,845)

(863,924)

31,390

906,137

906,137 

-

(588,769)

37,939

(159,890)

(588,769)

34,428

29,845

1 қаңтардағы қалдық 

Қаржылық қызметтен болған ақша ағындарымен байланысты өзгерістер 

Қаржылық мекемелерден алынған кредиттерді өтеу 

Пайыздық шығыстар 

Төленген сыйақы 

Қаржылық қызметтен болған ақша ағындарымен байланысты 
өзгерістердің барлығы 
Өзгерістердің шетел валюталарының айырбас бағамына әсері 

31 желтоқсандағы қалдық 

БАСҚА ДА ӨЗГЕРІСТЕР  

мың теңге
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15	 САУДА	КРЕДИТОРЛЫҚ	БЕРЕШЕК

16	 БАСҚА	ДА	КРЕДИТОРЛЫҚ	БЕРЕШЕК	ЖӘНЕ	БАСҚА	ДА	
МІНДЕТТЕМЕЛЕР	

Сауда кредиторлық берешек пайызсыз болып табылады және әдеттегідей 30- 180 күн ішінде өтеледі.

Сауда	кредиторлық	берешек	төмендегідей	валюталарда	көрсетілген:

Басқа	да	кредиторлық	берешек	және	басқа	да	міндеттемелер	төмендегілерді	қамтиды:

НЕГІЗГІ	ҚҰРАЛДАР	БОЙЫНША	КРЕДИТОРЛЫҚ	БЕРЕШЕК	
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, негізгі құралдар бойынша кредиторлық берешек 2015 
жылы «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»  АҚ  байланысты тарап алдында 
туындаған, іргесінде жер телімі бар ғимаратты сатып алу бойынша 996,318 мың теңге сомасындағы 
берешекті қамтиды (2017 жылғы 31 желтоқсан: 1,057,181 мың теңге), ол 926,934 мың теңге мөлшеріндегі 
берешектің ұзақ мерзімді бөлігінен және 69,384 мың теңге мөлшеріндегі қысқа мерзімді бөлігінен тұрады 
(2017 жылғы 31 желтоқсан: 860,683 мың теңге және 196,498 мың теңге тиісінше). Шарт бойынша құны 
ҚҚС қоса алғанда 2,161,476 мың теңгеге тең, төлем 2027 жылға дейін төлемді кейінге қалдыра отырып, 
ай сайынғы тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бастапқы тану кезінде Топ ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешекті қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте жылдық 14% сыйақының нарықтық 
мөлшерлемесі бойынша есептелген дисконтталған құны бойынша таныды. 

31 декабря
2017 года

2016 жыл
мың теңге

31 декабря 
2018 года

2017 жыл
мың теңге

2,260,478

2,230,117

1,011,591

274,170

1,716,483

643,645

2,729

1,460,866

-

1,637,002

5,927

2,575,314

9,800,042

9,800,042

40,666

1,687,676

289,359

575,513

8,339,176

2,766,436

1,937,682

936,441

415,787

1,650,184

631,559

1,526

1,523,289

8,683

1,440,355

4,842

3,253,108

9,110,314

9,110,314

62,202

1,512,717

326,538

668,470

7,587,025

Теңге

Негізгі құралдар бойынша кредиторлық берешек 

Алынған аванстар 

АӨҚҚ

Клиенттерден қабылданған төлемдер бойынша берешек 

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттеме 

Төленуге жататын табыс салығы 

Ұзақ мерзімді

АҚШ доллары 

Жазылым бойынша алдағы кезеңдердегі кірістер 

Алынған аударымдар, зейнетақы, жалақы және басқа да төлемдер 
бойынша берешек

Барлығы

Барлығы

Еуро

Қызметкерлердің алдындағы берешек 

Табыс салығынан басқа салықтар бойынша кредиторлық берешек 

Басқа да міндеттемелер

Қысқа мерзімді

мың теңге
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2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың шарт бойынша міндеттемелері жазылым 
бойынша алдағы кезеңдердің кірістермен ұсынылған. Бұл сомаларға жылдық немесе жарты жылдық 
жазылымдарға алдын ала төлеу есебінен алынған абоненттердің төлемдері кіреді.

ЖАЗЫЛЫМ	ШАРТЫ	БОЙЫНША	МІНДЕТТЕМЕ	

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР	СЫЙАҚЫСЫ	БОЙЫНША	МІНДЕТТЕМЕ

31	желтоқсанда	аяқталған	жыл	үшін	қызметкерлер	сыйақысы	бойынша	дисконтталған	
міндеттемені	салыстыру	төменде	көрсетілген:

2017 ж.2018 ж.

505,876

43,365

-

43,462

(32,179)

47,399

600,183

68,259

(34,462)

45,387

643,645

81,467

643,645

42,783

(47,814)

35,204

(650)

54,782

596,355

(11,395)

(36,555)

(13,237)

631,559

(25,282)

1 қаңтардағы міндеттеменің жалпы сомасы

Ағымдағы кезеңнің қызметтер құны

Мыналармен байланысты туындаған актуарийлік (пайда) шығын:

Өткен кезеңніңқызметтер құны 

Қысқа мерзімді

 демографиялық болжам 

БАСҚАЛАР:

Пайыздық шығыстар (22-ескерту)

Ұзақ мерзімді

 қаржылық болжам

Жыл бойы төленген сыйақылар 

 тәжірибе негізіндегі түзетулер

31 желтоқсанға міндеттеменің жиыны 

КЕЗЕҢДЕГІ ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗАЛАЛ ҚҰРАМЫНА ЕНГІЗІЛДІ:

БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ КІРІС ҚҰРАМЫНА ЕНГІЗІЛДІ:

мың теңге

Топ 19 «Қызметкерлер сыйақысы» ХҚЕС-ына (IAS) сәйкес актуарийлік бағалауды қолдану арқылы 
анықталатын қызметкерлерге берілетін сыйақы бойынша ұзақ мерзімді міндеттеме алады. Актуарийлік 
бағалау оқиғалардың болашақтағы іс жүзіндегі дамуынан өзгеше болуы мүмкін әртүрлі болжамдарды 
қамтиды. Болжамдар дисконттау мөлшерлемесін анықтауды, жалақыны болашақта арттыруды, өлім-
жітім коэффициентін және зейнетақының болашақтағы көбеюін қамтиды. Бағалаудың қиындығына және 
оның ұзақ мерзімді сипатына байланысты, жоспар бойынша белгілі бір төлемдері бар міндеттеме осы 
болжамдарда өзгеруге бейім. Барлық болжамдар әрбір есептік күні қайта қаралады. 

2017-2021 жылдарға бекітілген Топтың ұжымдық шартында қызметкерлер кәрілігі бойынша 
зейнеткерлікке шыққан кезде Топта 20 (жиырма) жылдан аз жұмыс істесе, 1 (бір) орташа айлық 
жалақы мөлшерінде және Топта 20 жылдан астам жұмыс істесе, 2 орташа айлық жалақы мөлшерінде 
бір жолғы төлем алатыны көрсетілген. Сондай-ақ Топта актуарийлік бағалауға жататын төмендегідей 
төлем түрлері бар:

• Мүгедектігі бойынша зейнетке шыққан кездегі бір жолғы төлем;
• Жұмыс істемейтін зейнеткерді жерлеу үшін жәрдемақы;
• Қызметкерді жерлеу үшін жәрдемақы;
• Өндірістегі жазатайым жағдай салдарынан еңбекке қабілеттілігінен айрылуы бойынша төлемдер.
• Аталған төлемдер қорландырылмаған. 
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Топтың	міндеттемесін	анықтау	үшін	қолданылған	негізгі	болжамдар	төменде	көрсетілген:

СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ	ТАЛДАУ

2018 және 2017 жылдары Топ ағымдағы ақша ағындарының болашақтағы әділ құнын түзету үшін орташа 
мерзімді инфляция деңгейін пайдаланды және ұқсас өтеу мерзімдері бар мемлекеттік облигациялардың 
тәуекелсіз мөлшерлемесі бойынша ақшалай ағындардың таза келтірінді құнына дейін дисконтталды. 

Болашақтағы өлім-жітімге қатысты болжам 2016 жылғы Қазақстан Республикасындағы өлім-жітімнің 
демографиялық кестелеріне және жарияланған статистикалық деректерге негізделді. 

Төменде егер басқа актуарийлік болжамдар өзгеріссіз қалып, есеп беру күніндегі маңызды актуарийлік 
болжамның біреуіне негізделген ықтимал өзгерістер белгіленген төлемдері бар зейнетақы жоспары 
бойынша міндеттеме мөлшеріне қалай әсер ететіні ұсынылған. 

Осы талдау жоспарға сәйкес ақша қаражаттарының күтілетін ағындарының толық бөлінуін есептемесе де, 
ол осы болжамдардың сезімталдығы туралы шамамен болжам жасайды.

2018 жылғы 31 желтоқсан

2017 ж.

2017 ж.

Азаю 

2018 ж.

2018 ж.

Көбею 
Белгіленген төлемдері бар жоспар бойынша міндеттеме

8.76%

4,223,659

66,861

(59,715)

4,632

(3,302)

7.00%

139,569

6.80%

7,611

5.58%

4,370,839

8.92%

3,827,955

(58,811)

70,234

(4,260)

2,827

8.73%

130,816

6.40%

73

5.30%

3,958,844

Дисконттау мөлшерлемесі

Баспалар алдындағы берешек 

Дисконттау мөлшерлемесі (1%-ға өзгеру)

Жалақының болашақ өсімі (1%-ға өзгеру)

Кадр тұрақтамауы нормасы (1%-ға өзгеру)

Өмірдің орташа ұзақтығы (1 жылға өзгеру)

Болашақта жалақыны көбейту 

Заңды тұлғалардан алдын ала төлем 

Айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) өсімі 

Жеке тұлғалардан алдын ала төлем

Инфляцияның орташа деңгейі 

мың теңге

мың теңге

мың теңге

17	 АЛЫНҒАН	ЖАЗЫЛЫМ	БОЙЫНША	ЖАЗЫЛУШЫЛАР	МЕН	
БАСПАЛАР	АЛДЫНДАҒЫ	БЕРЕШЕК		
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2018 жылы Топ Қазақстан қор биржасында контрагенттермен «кері РЕПО» келісімдерін жасасты. Бұл 
келісімдер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қазынашылық міндеттемелеріне және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарына жатады және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай  бойынша 
әділ құны  6,114,242 мың теңге (2017 жылы: нөл теңге).

Топ 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 15 «Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім» ХҚЕС (IFRS) 
қолданады. Тұрақты түсімдердің ағындарын талдау, шарттардың талаптары, ағымдағы және өткен 
кезеңдердің есепті күніндегі қолда бар фактілер мен міндеттемелер 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа 
стандартты қолданудың Топтың қаржылық есептілігіне айтарлықтай әсер етпегенін көрсетеді. Жаңа 
стандартқа көшудің таңдалған әдістеріне сәйкес 2017 жылға салыстырмалы ақпарат есептелген жоқ. 

(а)	 Қызмет	түрлері	бойынша	түсімдердің	ағындары	

Топ өз түсімінің көп бөлігін пошталық және қаржылық қызметтерді сатудан алады. Кірістердің қалған 
көздері негізінен үй-жайды жалға беруден, сондай-ақ айырбастау пункттерінде қолма-қол валюта сатып 
алу мен сатудан түскен кіріспен ұсынылған.

18	 РЕПО	МӘМІЛЕЛЕРІ	БОЙЫНША	КРЕДИТОРЛЫҚ	БЕРЕШЕК

19	 КІРІСТЕР

Пошталық қызметтер

Басқа да операциялық қызмет

Қаржылық қызметтер  

2017 ж.

2017 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2018 ж.

2018 ж.

12,030,343

544,399
144

6,270,194
7,635,023 

6,021,133

111,706

2,148,529

1,500,251

656,219

1,517,370

2,436,077

42,539,940

1,088,245

189,434

973,157
73,965

22,177,238

19,706,483

12,854,080

523,039
157

7,015,165
6,723,594

7,527,364

166,216

2,965,646

1,776,548

689,412

2,148,249

2,260,947

46,906,168

1,499,175

209,816 

1,014,970
221,202

24,628,755 

21,588,001

Пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтері  
 Елдің шегінде

Үй-жайды жалдау 
Тұтынушылық тауарлар сату   

Зейнетақы, жалақы және басқа да төлемдерді аударғаны үшін комиссия 
Коммуналдық және басқа да төлемдерді өңдегені үшін комиссия 

 Халықаралық баламасыз айырбас

Басқа да операциялық кірістер 

Аударым және қарыздарды өндіріп алу қызметтері үшін агенттік комиссия 

 Халықаралық 

Басқа да операциялық қызметтен кірістер 

Клиенттердің шоттарын жүргізу   

Мерзімді басылымдарды жеткізгені үшін комиссия  

Барлығы 

Ақша аударымы үшін комиссия 

Пошта тауарларын сату   

Ақша қаражатын тасымалдау
Брокерлік қызмет  

Пошталық қызметтер түскен кірістер 

Қаржылық қызметтен түскен кірістер 

мың теңге

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ	БАЛАМАСЫЗ	АЙЫРБАС	ОПЕРАЦИЯЛАРЫ	

Халықаралық баламасыз айырбас пошта жөнелтілімдерін жеткізгені үшін басқа елдерде көрсетілген 
қызметтерді білдіреді.Кіріс пошта Топтың кірісін білдіреді, өйткені ол Қазақстан бойынша пошта жеткізу 
қызметтерін қамтиды. Шығыс пошта жөнелтілімдері Топтың шығыстарын білдіреді.

(б)	 Кірістерді	танудың	уақыттық	шеңберлері	

Топтың кірістерін уақыттық шеңберлер негізінде бөлшектеу түсімдердің ағындарын пошта 
жөнелтілімдерін жеткізу қызметін көрсетуден және басқа да қызмет түрлерінен түскен кіістерге бөлумен 
сәйкес келеді.

(I).	 Пошта	қызметінен	түскен	кірістер

Пошта жөнелтілімдерін жеткізу бойынша міндеттемені орындау белгілі бір уақытты алады және пошта 
жөнелтілімі бағытына және жөнелтім түріне байланысты болады. Осыған байланысты Топ пошта 
қызметінен түскен кірістерді пошта жөнелтілімін жеткізудің аяқталу дәрежесіне қарай таниды. 

(II).	 Қаржылық	және	басқа	да	операциялық	қызметтен	түскен	кірістер	

Топ қаржылыұ және басқа да операциялық қызметтерді белгілі бір уақытта немесе кезең ішінде, бірақ 
есептік кезеңнің шегінде көрсетеді,  мысалы, жалдаудан түскен кіріс белгілі бір ай ішінде нақты бір айда 
танылады. 

(III).	 Негізгі	географиялық	нарықтар	бойынша	кірістерді	бөлу	

Төмендегі кестеде негізгі нарықтар, негізгі өнімдер мен қызметтер, сондай-ақ кірістерді тану мерзімдері 
бойынша сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша кірістерді бөлу ұсынылған:

Кіріс түрлері

Негізгі нарықтар  

2018 ж.

Қаржылық және басқа да операциялық 
қызметтен түскен кірістер

Шарт бойынша 
міндеттемелерді 
орындау талаптары

Пошталық қызметтер

43,368,946

20,362,702
-
20,362,702

14,655,854
7,521,384
22,177,238

2017 ж. 2017 ж.

3,537,222

46,906,168

Кезең бойы

22,277,413
-
22,277,413

15,324,843
9,303,912
24,628,755

2018 ж. 2018 ж.

Уақытында

Пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтерінен түсетін кірістер, мерзімді 
басылымдарды жеткізу үшін комиссия, коммуналдық төлемдер мен басқа 
да төлемдерді өңдеу үшін комиссия, зейнетақыны, жалақы және басқа 
төлемдерді аудару үшін комиссия, кредиттерді аудару және өндіріп алу 
қызметтері, ақша қаражатын тасымалдау, үйді жалға беру үшін агенттік 
комиссия ішінара клиенттің шотын жүргізу үшін комиссия

Қазақстан
Халықаралық
Барлығы

Ақша аударымы үшін комиссия, ішінара клиенттердің шоттарын жүргізу, 
пошта тауарларын сату, брокерлік қызмет, тұтыну тауарларын сату және 
басқа операциялық кірістер үшін комиссия 

Барлығы

мың теңге
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Халықаралық баламасыз айырбас операцияларынан кірістер алу шетелдердің пошта байланысы 
операторларының қызметтерін көрсету процесінде жүреді. Топтың ішкі операциялардан түсетін кірісі 
Қазақстандағы экономикалық жағдайлардың өзгеруіне, ал Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде 
қызмет көрсетуден түсетін түсімдер халықаралық нарықтардағы экономикалық жағдайлардың өзгеруіне 
байланысты болады.

(IV).	 Шарттар	бойынша	активтер	мен	міндеттемелер		

Келесі кестеде сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша дебиторлық берешек және шарт 
бойынша міндеттемелер туралы ақпарат ұсынылған.

(V).	 Орындалатын	міндеттемелер	және	түсімді	тану	саясаты	

Түсім сатып алушылармен жасалған шартта көрсетілген өтем негізінде бағаланады. Топ тауарды немесе 
қызметті бақылауды сатып алушыға тапсырған кезде түсімді таниды.
Төмендегі кестеде төлеудің маңызды талаптарын және түсімді танудың тиісті саясатын қоса алғанда, 
сатып алушылармен жасалған шарттардағы орындалатын міндеттемелердің сипаты және уақыттық 
шеңбері туралы мәліметтер келтірілген.

Тауар
/қызметтер түрі

9,285,214

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі жеткізілген 
пошта жөнелтілімдерінің санына 
негізделген нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады. Кейінге қалдырылған 
түсім шарт бойынша міндеттеме 
құрамына қосылады.

(1,637,002)
6

Пошта жөнелтілімдерін жеткізу бойынша жөнелтушіге 
көрсетілетін қызметтер төмендегілерді қамтиды:

• пошта байланысы операторының пошта жәшіктерінен 
жиналған және (немесе) өндірістік объектілерде 
қабылданған және адресатқа табысталған туралы 
қолхат алусыз жеткізілетін клиенттердің тіркелмейтін 
пошта жөнелтілімдерін жөнелту бойынша қызметтері;

• пошта жөнелтілімін қабылдауды құжаттамалық 
растау, жөнелтушіге түбіртек беру және пошта 
жөнелтіліміне пошталық тіркеу нөмірін беру (әріптік-
цифрлық сәйкестендіру штрих-коды), сондай-ақ 
пошта жөнелтілімін адресатқа қол қойғызып табыс 
ету арқылы тіркелетін пошта жөнелтілімін жіберу 
бойынша қызметтер;

• пошта жөнелтілімдерін оларды жедел өңдеуді, 
тасымалдауды, жеткізуді және пошта жөнелтілімдерін 
табыстауды ескере отырып және /немесе мұндай 
пошта жөнелтілімдерін Компания курьерінің 
тасымалдауы мен табыс етуін ескере отырып, пошта 
жөнелтілімін жіберу бойынша қызметтер;

• тіркелетін пакеттерді, сәлемдемелерді, мемлекеттік 
құпиялар немесе таралуы шектелген қызметтік 
ақпаратты қамтитын мемлекеттік органдардың 
мәліметтері және олардың тасымалдаушылары, 
сондай-ақ қорғаныс өнеркәсібі өнімдері, олардың 
компоненттері (заттары) және жүктері салынған метиз 
дерді жіберу жөніндегі қызметтер. Арнайы байланыс 
қызметі арнайы жөнелтілімдерді арнайы байланыс 
арналары арқылы жіберген кезде мемлекеттік 
құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғауды 
қамтамасыз ету үшін арнайы жарғылық міндеттерді 
орындайды.

16

Ескерту

Төлеудің маңызды шарттарын қоса алғандла, 
орындалатын міндеттемелердің сипаты мен уақыттық 
шеңберлері 

1 қаңтар
2018 ж.

15 ХҚЕС-қа  (IFRS)  сәйкес түсімді 
тану (2018 жылғы 1 қаңтардан 
бастап)

11,350,511
(1,440,355)

31 желтоқсан
2018 ж.

Сауда дебиторлық берешек

Пошта 
жөнелтілімдерін 
жеткізу қызметі: 
ел шегінде және 
халықаралық  

Шарт бойынша міндеттеме

мың теңге
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Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі жеткізілген 
пошта жөнелтілімдерінің санына 
негізделген нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі жеткізілген 
мерзімді басылымдардың санына 
негізделген нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Кейінге қалдырылған түсім шарт 
бойынша міндеттеме құрамына 
қосылады.

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі жеткізілген 
пошта жөнелтілімдерінің санына 
негізделген нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады. 

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі жеткізілген 
мерзімді басылымдардың санына 
негізделген нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Кейінге қалдырылған түсім шарт 
бойынша міндеттеме құрамына 
қосылады.

Жеке тұлғаларға пошта жөнелтілімін жеткізу қызметтері 
алдын-ала төленеді.

Пошта жөнелтілімдерін жеткізу үшін заңды тұлғаларға 
қызмет көрсету үшін шот-фактуралар ай сайын ұсынылады 
және, әдетте, 20 күн ішінде төленеді.

Дүниежүзілік пошта одағының мүшелері болып 
табылатын шетелдердің тағайындалған пошта байланысы 
операторларына көрсетілетін пошта жөнелтілімдерін 
жеткізу қызметтері Қазақстан Республикасының аумағына 
жеткізілген немесе Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзитпен жөнелтілетін пошта жөнелтілімдерін 
алмасу және өңдеу қызметтерін қамтиды.

Халықаралық баламасыз айырбас операциялары бойынша 
пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтерін ұсыну үшін 
шот-фактуралар жыл сайын ұсынылады және, әдетте, 4 ай 
ішінде төленеді.

Топ баспалардың жазылушыларына мерзімді 
басылымдарды жеткізу қызметін ұсынады

Дүниежүзілік пошта одағының мүшелері болып 
табылатын шетелдердің тағайындалған пошта байланысы 
операторларына көрсетілетін пошта жөнелтілімдерін 
жеткізу қызметтері Қазақстан Республикасының аумағына 
жеткізілген немесе Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзитпен жөнелтілетін пошта жөнелтілімдерін 
алмасу және өңдеу қызметтерін қамтиды.

Халықаралық баламасыз айырбас операциялары бойынша 
пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтерін ұсыну үшін 
шот-фактуралар жыл сайын ұсынылады және, әдетте, 4 ай 
ішінде төленеді.

Топ баспалардың жазылушыларына мерзімді 
басылымдарды жеткізу қызметін ұсынады.

Пошта 
жөнелтілімдерін 
жеткізу қызметі: 
Халықаралық 
баламасыз айырбас 
операциялары

Мерзімді 
басылымдарды 
жеткізу үшін 
комиссия 

Пошта 
жөнелтілімдерін 
жеткізу қызметі: 
Халықаралық 
баламасыз айырбас 
операциялары

Мерзімді 
басылымдарды 
жеткізу үшін 
комиссия 

200  // 201

Тауар
/қызметтер түрі

Төлеудің маңызды шарттарын қоса алғандла, 
орындалатын міндеттемелердің сипаты мен уақыттық 
шеңберлері 
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тану (2018 жылғы 1 қаңтардан 
бастап)



Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі көрсетілген 
қызметтердің көлеміне  негізделген 
нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі көрсетілген 
қызметтердің көлеміне  негізделген 
нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі көрсетілген 
қызметтердің көлеміне  негізделген 
нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Түсім аталған қызметтердің 
көрсетілуіне қарай уақыт 
аралағында танылады. Танылуға 
тиесілі түсім сомасын анықтау 
үшін аяқтау кезеңі көрсетілген 
қызметтердің көлеміне  негізделген 
нәтижелер әдісі арқылы 
бағаланады.

Коммуналдық және басқа да төлемдерді өңдеу қызметі 
төмендегілерді қамтиды:

• коммуналдық төлемдерді қабылдау және өңдеу 
қызметі;

• салық және басқа да төлемдерді, әлеуметтік 
аударымдар мен зейнетақы жарналарын қабылдау 
және өңдеу қызметі;

• ұялы байланыс қызметтері үшін төлемдерді қабылдау 
және өңдеу қызметі;

• балабақшалар ұсынған қызметтер үшін төлемдерді 
өңдеу және қабылдау қызметі;

• үстеме төлемдерді қабылдау және өңдеу қызметі.

Коммуналдық және басқа да төлемдерді өңдеу қызметін 
көрсету үшін шот-фактуралар ай сайын ұсынылады және 
әдетте 20 күн ішінде төленеді. 

Зейнетақы, жалақы және басқа да төлемдерді аудару 
қызметі төмендегілерді қамтиды:

• зейнетақы мен басқа да төлемдердің келіп түскен 
сомаларын оларды алушылардың Компанияда 
ашылған ағымдағы және карточкалық шоттарына 
аудару қызметі;

• зейнетақы және басқа да төлем сомаларын 
азаматтардың міндетті санаттарының үйлеріне 
жеткізіп беру арқылы төлеу қызметі;

• жалақының келіп түскен сомаларын оларды 
алушылардың Компанияда ашылған ағымдағы және 
карточкалық шоттарына аудару қызметі;

• жалақы сомаларын Компанияның пошта 
бөлімшелерінде қолма-қол ақшалай төлеу қызметі.

Зейнетақы, жалақы және басқа да төлемдерді аудару 
қызметін көрсету үшін шот-фактуралар ай сайын 
ұсынылады және әдетте 20 күн ішінде төленеді. 

Кредиттерді аудару және өндіріп алу қызметі 
төмендегілерді қамтиды:

• екінші деңгейдегі банктердің атынан келіп түскен 
кредит сомаларын аудару қызметі;

• екінші деңгейдегі банктер берген кредиттерді өтеуді 
қабылдау және өңдеу қызметі.

Кредиттерді аудару және өндіріп алу қызметін көрсету үшін 
шот-фактуралар ай сайын ұсынылады және әдетте 20 күн 
ішінде төленеді.

Ақша аударымдары қызметтері төмендегілерді қамтиды:

• ағымдағы және карточкалық шот ашпай, Қазақстан 
бойынша ақша аударымдарын қабылдау, өңдеу және 
төлеу қызметі;  

• ағымдағы және карточкалық шот ашпай, халықаралық 
ақша аударымдарын қабылдау, өңдеу және төлеу 
қызметі;

Ақша аударымдары қызметтері алдын ала төлем негізінде 
көрсетіледі. 

Коммуналдық 
және басқа да 
төлемдерді өңдеу 
үшін комиссия 

Зейнетақы, жалақы 
және басқа да 
төлемдерді аудару 
үшін комиссия 

Қарыздарды аудару 
және өндіріп алу 
қызметі үшін 
агенттік комиссия   

Ақша аударымы 
үшін комиссия 

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ

Тауар
/қызметтер түрі

Төлеудің маңызды шарттарын қоса алғандла, 
орындалатын міндеттемелердің сипаты мен уақыттық 
шеңберлері 

15 ХҚЕС-қа  (IFRS)  сәйкес түсімді 
тану (2018 жылғы 1 қаңтардан 
бастап)
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Коммуналдық және басқа төлемдерді қабылдау және өңдеумен байланысты комиссиялар, зейнетақыны, 
жалақыны және басқа төлемдерді аудару үшін комиссиялар және Топ принцпал ретінде емес, мәміле 
бойынша агент ретінде әрекет ететін, кредиттерді беру және өндіріп алу үшін агенттік комиссия. 
Басшылық агент пен принципалды ажырату үшін келесі факторларды қарастырды:

• Топ қызметтерді төлеушіге (соңғы пайдаланушыға) көрсетпес бұрын қызметтерді бақылауды алмайды;

• Топ қызметтерді төлеушіге (соңғы пайдаланушыға) ұсынғанға дейін немесе одан кейін кез келген 
уақытта тауарлық-материалдық құндылықтардың тозу қаупіне ұшырамайды;

• Топ түпкілікті пайдаланушылардан түсім алатынына қарамастан, барлық кредиттік тәуекелдерді 
қызметтерді жеткізуші көтереді;

• Топ жеткізуші белгілеген сату бағаларын өзгерте алмайды;

• Топ қабылданған төлемдер мен басқа қызметтер үшін жеткізушілер алдында үшін жауап береді, бірақ 
төлеушілер (соңғы пайдаланушылар) алдында жауапты емес.

АУТСОРСИНГ	ҚЫЗМЕТТЕРІ

• Топтың қызмет көрсетудің сервистік моделіне көшуіне байланысты аутсорсингтік қызметтерге, 
атап айтқанда халықаралық бағыттарда және ел ішінде пошта тасымалы үшін автомобиль көлігі 
қызметтеріне, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу қызметтеріне, Топтың клиенттеріне қызмет 
көрсететін байланыс орталығы қызметтеріне және серверлік инфрақұрылымды ұсыну қызметтеріне 
шығындардың өсуі байқалды. 

Сатудың	өзіндік	құны	төмендегілерді	қамтиды:

20	 САТУДЫҢ	ӨЗІНДІК	ҚҰНЫ

2017 ж.2018 ж.

20,793,134
2,873,214

4,054,734
3,061,658

447,966
1,192,944

983,850
1,576,275

853,600
888,802

315,127
728,333

949,696
115,394

35,910,054
(2,924,673)

23,297,068
3,508,431

3,044,532
3,373,029

2,134,641
2,145,955

1,189,892
1,795,514

987,554
1,051,456

326,936
841,527

1,265,428
123,623

42,520,342
(2,565,244)

Персоналға шығындар

Көлік қызметтері 

Жалдау 

Байланыс қызметтері

Негізгі құралдарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

Коммуналдық қызметтер

Сақтандыру 

Мемлекеттік субсидия

Қорлар 

Тозу және амортизация

Аутсорсинг қызметтері

АТ қызметтері 

Күзет шығындары

Іссапар шығындары  

Басқалар 

Барлығы

мың теңге 

202  // 203



МЕМЛЕКЕТТІК	СУБСИДИЯ

• «Байланыс туралы» Заңның 34-бабы 1-тармағына сәйкес 2017 жылдан бастап республикалық 
бюджеттен ауылдық жерлерде пошта байланысының әмбебап қызметтерін көрсетуден келтірілген 
«Қазпошта» АҚ шығындарын жабу үшін субсидия бөлінеді. 

• Пошта туралы Заңның 10-бабы 2-тармағына сәйкес пошта байланысының әмбебап көрсетілетін 
қызметтеріне мыналар жатады: 
1. тіркелмейтін хатты жіберу бойынша көрсетілетін қызмет;
2. тіркелмейтін пошта карточкасын жіберу бойынша көрсетілетін қызметті;
3. тіркелмейтін бандерольді жіберу бойынша көрсетілетін қызмет;
4. жаздырып алынатын мерзiмдi баспасөз басылымдарын тарату бойынша көрсетілетін қызмет.

• Субсидиялау туралы жасалған шартқа сәйкес, 2018 жылы субсидия көлемі 2,565,244 мың теңге (2017 
жылы: 2,924,673 мың теңге) болды. Ақша қаражаты ауылдық елдімекендерде көрсетілген пошта 
байланысының әмбебап қызметтерінің іс жүзіндегі көлеміне қарай бөлінді.

ЖАЛДАУ	БОЙЫНША	ШЫҒЫСТАР

Топтың орталық аппаратының Астана қаласы «Москва» бизнес орталығына көшуіне байланысты жалдау 
шығындары өсті.

ҚОСЫЛҒАН	ҚҰН	САЛЫҒЫ	(ҚҚС)

2017 жылы Топ салық заңнамасының түсініксіздігін ескере отырып, Қазақстан Республикасының Салық 
кодексіне қосылған құн салығына (бұдан әрі – ҚҚС) қатысты бірқатар өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге бастама жасады. Алайда жаңа Салық кодексінде Топтың ұсынған өзгерістері мен толықтырулары 
ескерілмеді. Осыған байланысты Топтың басшылығы салық міндеттемелерін есептеудің консервативтік 
әдісін қолдануға шешім қабылдады. Осылайша Топ ҚР салық кодексінің 232-бабына, сондай-ақ 236-
бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, 2013-2017 жылдар кезеңі үшін, салықтан босатылған 
айналымдардан басқа, Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерлерге халықаралық пошта 

Жалпы	және	әкімшілік	шығыстар	төмендегілерді	қамтиды:

21	 ЖАЛПЫ	ЖӘНЕ	ӘКІМШІЛІК	ШЫҒЫСТАР

2017 ж.2018 ж.

3,903,0303,847,118Персоналға шығындар

мың теңге 

311,102
2,009,046

217,396
40,393

200,176
468,962

101,216
106,608

18,175
39,719

7,636,122
220,299

363,391
1,313,667

210,247
285,903

141,966
143,652

80,682
103,223

18,862
29,925

6,784,579
245,943

Табыс салығынан басқа салықтар 

Жалдау бойынша шығыстар

Амортизация

Өкілдік шығыстар және қайырымдылық шығыстары 

Коммуналдық қызметтер 

Басқалар

Кәсіптік қызметтер

Офисті жөндеу және пайдалану

Іссапар шығыстары 

Байланыс қызметтері

Банк қызметтері

Барлығы

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ
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жөнелтілімдерін жіберу кезінде пошта байланысы қызметтерін іске асыру бойынша айналымдарға 
қосылған құн салығын есептеді. Сәйкесінше Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттері 
қатарына кірмейтін шет  мемлекеттерден кіріс және транзиттік пошта жөнелтілімдерін қабылдау, 
өңдеу және жеткізу бойынша пошта байланысы қызметтерін іске асыру бойынша айналымдар ҚҚС-тан 
босатылады, өйткені қызметті іске асыру орны Қазақстан Республикасы емес. 

Еуразиялық экономикалық одақта көрсетілген қызметтерге қатысты Топ ҚР СК 276-5-бабын қолданды, 
оған сәйкес Еуразиялық экономикалық одақта қызметтерді сату бойынша айналымға ҚР СК 268-бабының 
1-тармағында көзделген 12% мөлшерінде ҚҚС салынады. 2013-2017 жж. есептелген ҚҚС сомасы 774,353 
мың теңге және 168,650 мың теңге көлемінде өсімпұл салынды. Бұл сома табыс салығынан басқа 
салықтарда көрсетілген.

Пайда немесе залал құрамында қайта жіктелген инветициялық бағалы қағаздар бойынша 2018 жылғы 
пайыздық кіріс 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 9 ХҚЕС-қа (9-Ескерту) көшкен соң, өз кезегінде жеке бап 
құрамында танылды. 

Қаржылық	кірістер	және	қаржылық	шығыстар	төмендегілерді	қамтиды:

22	 ҚАРЖЫЛЫҚ	КІРІСТЕР	/	ҚАРЖЫЛЫҚ	ШЫҒЫСТАР

2017 ж.2018 ж.

ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР

ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

мың теңге

-

917,767

263,016
1,457,997

71,957
146,312

(143,109)

(47,399)

-

(31,338)

(122,365)
-
-

(431,332)

2,857,049

(87,121)

933,595

-

242,460
488,571

86,765
105,665

(135,634)

(54,782)

42,805

(52,365)

(99,528)
(68,072)
(54,933)

(503,253)

1,899,861

(37,939)

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып есептелген 
пайыздық кірістер: 

• «Кері РЕПО» шарттары бойынша пайыздық кіріс

• Клиенттердің қарыздары бойынша пайыздық кіріс 

• Басқа да дебиторлық берешек бойынша пайыздық кіріс

Клиенттердің шоттары мен депозиттері бойынша пайыздық шығыстар
Қаржылық жалдау бойынша пайыздық шығыс
«Кері РЕПО» тікелей шарттары бойынша пайыздық кіріс 

Қаржы мекемелерінің қарыздары бойынша пайыздық шығыстар

• Өзгерістері басқа да жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар бойынша 
пайыздық кіріс

• Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар бойынша 
пайыздық кіріс

• Банктердегі депозиттер бойынша пайыздық кіріс

• Қызметкерлердің қарыздары бойынша пайыздық кіріс

Негізгі құралдарды сатып алғаны үшін басқа да кредиторлық берешек 
амортизациясы

Қызметкерлерге берілетін сыйақы міндеттемесі бойынша пайыздық 
шығыстар (16-ескерту)
Қызметкерлердің қарыздары бойынша мерзімі ұзартылған сыйақы 
амортизациясы

204  // 205



31	желтоқсанда	аяқталатын	жыл	үшін	корпоративтік	табыс	салығы	бойынша	үнем	
төмендегілерді	қамтиды:

2018 жылы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша мөлшерлеме 20% құрады 
(2017 жылы: 20%).
31	желтоқсанда	аяқталатын	жыл	үшін	табыс	салығы	бойынша	тиімді	мөлшерлемелерді	
салыстыру:

(а)	 Кейінге	қалдырылған	салық	активтері	және	міндеттемелер	

2018 және 2017 жылдардағы уақытша айырма мөлшерлерінің өзгеруі төмендегідей түрде ұсынылуы 
мүмкін.

23	 ТАБЫС	САЛЫҒЫ	БОЙЫНША	ШЫҒЫС

2017 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2018 ж.

510,201

1,658,287

31,436

331,657

(164,447)

(146,028)

196,963

31,436

395,609

395,609

6,569

547,049

-

109,410

(31,061)

268,545 

160,101

36,664

275,114 

275,114

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыс 

Салық салынғанға дейінгі пайда 

Өткен есептік кезеңдерде толық төленбеген ағымдағы 
табыс салығы 

20% ресми салық мөлшерлемесі бойынша есептелген табыс салығы 
бойынша шығыс

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар бойынша салық 
салынбайтын пайыздық кіріс 

Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша шығыс 

Басқа да шегерілмейтін шығыстар 

Өткен кезеңдер үшін салықты қосымша есептеу 

Табыс салығы бойынша барлық шығыс

Табыс салығы бойынша шығыс 

мың теңге

мың теңге

Басқа да жиынтық кірісПайда немесе залал

Пайда немесе залал және басқа да жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есеп

Қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есеп

-

16,293

-

(5,056)

9,061

41,667

75,222

2,639

26,578

128,729

101,800

126,312

--210,1706,894641,022647,916

16,293(5,056)260,89884,755796,329876,028

2017 ж.31 желтоқсан 
2017 жыл

2017 ж.2018 ж.31 желтоқсан 
2018 жыл

2018 ж.

Сауда және басқа да 
дебиторлық берешек 
бойынша резервтер 

Қызметкерлер 
сыйақысы бойынша 
міндеттеме

КЕЙІНГІ 
ҚАЛДЫРЫЛҒАН САЛЫҚ 
БОЙЫНША АКТИВТЕР

Есептеу 

мың теңге
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Қазақстандағы	шартты	салық	міндеттемелері	

Қазақстанның салыстырмалы түрде алғанда жаңа салық жүйесі заңнама нормаларының, ресми 
түсіндірулердің және көбінесе нақты жазылмайтын және заңға қайшы келетін сот шешімдерінің жиі-жиі 
өзгеруімен сипатталады, бұл кірістерді, шығыстарды және ХҚЕС-на сәйкес қаржылық есептіліктің басқа 
да  баптарын есепке алу тәртібіне қатысты пікірді қоса алғанда, түрлі салық органдарының оларды бір 
мағынада түсіндірмеуіне әкеледі. Салықтарды есептеудің дұрыстығына қатысты тексеру және тергеуді 
әртүрлі деңгейдегі реттеуші органдар  жүзеге асырады, олардың көлемді айыппұлдар салуға және 
пайыздарды өндіріп алуға құқығы бар. Есептік кезеңде салықтарды есептеу дұрыстығы кейінгі бес 
күнтізбелік жыл ішінде тексерілуі мүмкін, бірақ белгілі бір жағдайларда бұл мерзім ұзартылуы мүмкін.

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін салыстыру, нетто

Топ салық активтері мен салық міндеттемелерін есепке алуды оның ағымдағы салық активтері мен 
ағымдағы салық міндеттемелерін есепке алуға заңды түрде бекітілген құқығы бар болған жағдайларда 
жүзеге асырады, ал кейінгі қалдырылған активтер мен міндеттемелер сол салық органы алатын табыс 
салығына жатады.

24	 ШАРТТЫ	МІНДЕТТЕМЕЛЕР,	ШАРТТЫҚ	МІНДЕТТЕМЕЛЕР	ЖӘНЕ	
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ	ТӘУЕКЕЛ

2017 ж. мың теңге2018 ж. мың теңге

(1,429,675)

(1,267,354)

146,028

16,293

(1,267,354) 

(1,540,955)

(268,545)

(5,056)

1 қаңтардағы қалдық 

31 желтоқсандағы қалдық 

Пайда немесе залал құрамында танылған, есептік кезеңдегі кейінге 
қалдырылған табыс салығы бойынша шығыс 
Басқа да жиынтық кіріс құрамында танылған, есептік кезеңдегі кейінге 
қалдырылған табыс салығы бойынша шығыс

--(114,870)(353,300)(2,063,683)(2,416,983)

16,293

-

(5,056)

-

146,028

(114,870)

(268,545)

(353,300)

(1,267,354)

(1,267,354)

(2,063,683)

(1,540,955)

(1,540,955)

(2,416,983)

Негізгі құралдар, 
инвестициялық жылжымайтын 
мүлік және материалдық емес 
активтер

КЕЙІНГЕ 
ҚАЛДЫРЫЛҒАН САЛЫҚ 
МІНДЕТТЕМЕСІ

Кейінге қалдырылған табыс 
салығы бойынша шығыс 

Кейінгі қалдырылған салық 
бойынша таза міндеттеме 

мың теңге 

206  // 207

Басқа да жиынтық кірісПайда немесе залал

Пайда немесе залал және басқа да жиынтық кіріс туралы 
шоғырландырылған есеп

Қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есеп

2017 ж.31 желтоқсан 
2017 жыл

2017 ж.2018 ж.31 желтоқсан 
2018 жыл

2018 ж.



Аяқталмаған	сот	ісі

Нарықта әдеттегі қызметін жүзеге асыру процесінде Топ әртүрлі заңдық шағым түрлеріне жолығады. 
Топ басшылығы, Компанияның сот талқылауларынан туындайтын түпкілікті міндеттемелер (бар болса) 
Топтың келешек қызметінің қаржылық жағдайына айтарлықтай теріс әсерін тигізбейді деп санайды.

Шарттық	міндеттемелер

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 941,364 мың теңге (2017 жылғы 31 желтоқсан:  
1,172,936  мың теңге) сомаға негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу бойынша 
шарттық міндеттемелері бар. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың тауар-материалдық 
қорларды (материалдар мен қосалқы бөлшектер) және басқа да қызметтерді сатып алу бойынша 213,355  
мың теңге мөлшеріндегі (2017 жылғы 31 желтоқсан: 395,488 мың теңге) міндеттемесі бар. 

Басқарудағы	активтер

Топ  клиенттердің есебінен және мүддесіне тапсырмалар бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер 
жасай отырып, және қызмет көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы алып, сондай-ақ клиенттер 
тапсырмасы бойынша атаулы  ұстаушы ретінде бағалы қағаздарды сақтауды қамтамасыз ете отырып, өз 
клиенттеріне брокерлік қызметтерді ұсынады. Бұл активтер Топтың активтері емес,тиісінше, қаржылық 
жағдай туралы есепте көрсетілмейді. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, басқарудағы  
активтер 171,942 мың теңгені құрады (2017 жылғы 31 желтоқсан: 126,788 мың теңге).

Сақтандыру

Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығы қалыптасу үстінде және әлемнің басқа елдерінде 
таралған сақтандырудың көптеген түрлері Қазақстанға әлі де келген жоқ. Топ ғимараттар мен 
жабдықтарды, қызметті уақытша тоқтатуды немесе Топтың мүлкін пайдалану нәтижесінде келтірілген 
мүлік немесе экологиялық зиянға қатысты немесе Топтың қызметіне қатысты басқа да жағдайларда 
үшінші тұлғалардың жауапкершілігіне қатысты сақтандыруды толық көлемде жүзеге асырған жоқ.
Топ өз қызметін жеткілікті түрде қамтамасыз етпейінше, белгілі бір активтердің шығындары немесе 
жоғалуы Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына жағымсыз әсер етуі мүмкін тәуекелде болады. 

Операциялық	жалдау	бойынша	міндеттеме	–	Топ	жалға	алушы	ретінде

Топ – коммерциялық жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ өзінің қалыпты операциялық қызметін жүзеге 
асыру үшін көлік құралдары мен компьютерлік техниканы жалдау бойынша бірқатар келісімдер жөнінде 
жалға алушы. 

Жалдау шарты әдеттегідей бастапқыда бір жыл мерзімге жасалады. Әдетте жалдау төлемдері жыл 
сайынғы жалдаудың нарықтағы мөлшерлемесіне сәйкес артып отырады. Кейбір жалдау шарттарында 
жергілікті баға индексінің өзгеруіне байланысты қосымша төлемдер қарастырылған. Коммерциялық 
жылжымайтын мүлікке, көлік құралдарына және компьютерлік техникаға меншік құқығы Топқа 
берілмейді. Жалға алу төлемдері нарық мөлшерлемесіне сәйкес жүйелі түрде қайта қаралады және 
Топтың қалдық құнында үлесі жоқ; жер мен ғимараттарға қатысты барлық тәуекелдер мен пайда меншік 
иесінің өзінде қалатындығы айқындалған. Осы негізде Топ бұл шарттар операциялық жалдау шарттары 
болып табылатынын айқындады.
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Операциялық	жалдау	бойынша	міндеттеме	–	Топ	жалға	беруші	ретінде	

Топ коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру туралы бірқатар келісімдер бойынша жалға беруші 
болып табылады. Көптеген жағдайларда Топтың офистік және өндірістік алаңдарының артығын ұсынады. 
Топтың тоқтату құқығынсыз жалдау шарттары жоқ.

(I). БОЛАШАҚ	ЕҢ	ТӨМЕНГІ	ЖАЛДАУ	ТӨЛЕМДЕРІ	

31 желтоқсандағы жағдай бойынша мерзімінен бұрын тоқтату құқығынсыз жалдау шарттары бойынша 
болашақ ең төменгі жалдау төлемдері төмендегідей тәртіпте төлеуге жатады.

2017 ж. 2018 ж. 

 207,215

 1,002,463
 795,248

 207,215

 795,248
 588,033

 Бір жылдан аз
 1 жылдан бес жылға дейін 

 мың теңге 

Топтың қызметіне тәуекелдер тән. Топ анықтау, бағалау және қадағалаудың үздіксіз процесі барысында, 
сондай-ақ тәуекел лимиттері мен басқа да ішкі бақылау шараларын қолдану арқылы тәуекелдерді 
басқарады. Тәуекелдерді басқару процесі Топтың тұрақты табыстылығын сақтау үшін маңызды және 
Топтың әр қызметкері өз міндеттеріне байланысты тәуекелдерге жауапты болады. 

Топ төмендегідей қаржылық тәуекелдерге ұшыраған: валюталық тәуекел, кредиттік тәуекел, пайыздық 
тәуекел, өтімділік тәуекелі. Топ сондай-ақ операциялық тәуекелдерге бейім.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ	БАСҚАРУ	ҚҰРЫЛЫМЫ	

Топтағы тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы Топтың келесі органдары мен бөлімшелерінің 
қатысуымен бірнеше деңгейде ұсынылған: Директорлар кеңесі, Басқарма, Тәуекелдерді басқару жөніндегі 
қызмет, Ішкі аудит қызметі, басқа құрылымдық бөлімшелер.

Директорлар	кеңесі	

Директорлар кеңесі корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесін қадағалауда маңызды рөл атқарады. 
Директорлар кеңесі Топ қызметінің мақсаттарын анықтайды, сондай-ақ  тәуекелдерді  басқару, 
саласындағы тәуекелдерді қабылдау мүмкіндігін және қолайлы тәуекел параметрлерін орнату саласында 
құжаттарды бекітеді.

Басқарма	

Топтың Басқармасы тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыруға және корпоративтік саясат 
талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді басқару құрылымын құруға жауапты. 

Тәуекелдерді	басқару	жөніндегі	қызмет

Тәуекелдерді басқару жөнендегі қызмет Топтың тәуекелдерді басқару қағидаттарының, саясатының және 
тәуекел  лимиттерінің сақталуына бақылау жасауға жауап береді. Тәуекелдерді басқару жөніндегі қызмет 

25	 ҚАРЖЫЛЫҚ	ҚҰРАЛДАР,	ТӘУЕКЕЛДЕРДІ	БАСҚАРУ	МАҚСАТТАРЫ	
МЕН	САЯСАТЫ
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тәуекелдердің тәуелсіз бақылануына, оның ішінде белгіленген лимиттермен салыстырғанда тәуекелге 
ұшыраған позициялар мөлшерін бақылауға, сондай-ақ жаңа өнімдердің және құрылымдық мәмілелердің 
тәуекелін бағалауға жауап береді. Бұл қызмет тәуекелдерді бағалау және тәуекелдерді есепке алу 
жүйесінде толық ақпаратты жинауды қамтамасыз етеді.

Ішкі	аудит	қызметі	

Тәуекелдерді басқару процесінде Топтың Ішкі аудит қызметінің функциясы тәуекелдерді басқару 
рәсімдерінің аудиті және тәуекелдерді бағалау әдістемесі, сондай-ақ тәуекелдерді басқару рәсімдерінің 
тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Ішкі аудит қызметі тексерулердің 
нәтижелерін басшылықпен талқылайды және оның қорытындылары мен ұсынымдарын Ішкі аудит 
жөніндегі комитетке ұсынады.

Құрылымдық	бөлімшелер

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымында маңызды элементтердің бірі Топтың құрылымдық 
бөлімшелері болып табылады. Құрылымдық бөлімшелер тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын жүзеге асыруға, олардың қызметіндегі елеулі тәуекелдерді уақтылы анықтауға және ақпарат 
беруге жауап береді. Олардың міндеттеріне сондай-ақ іс-шаралар жоспарына енгізу үшін тәуекелдерді 
басқару жөнінде ұсыныстар беру жатады.

КРЕДИТТІК	ТӘУЕКЕЛ

Кредиттік тәуекел – сатып алушының немесе контрагенттің қаржы құралы бойынша өзінің шарттық 
міндеттемелерін уақытылы және толық орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан Топта 
қаржылық залал туындау тәуекелі, негізінен Топта  сатып алушылардың дебиторлық берешегі және 
инвестициялық бағалы қағаздардың болуына байланысты туындайды.

Қаржылық активтер мен шарт бойынша активтердің баланстық құны Топ ұшыраған кредиттік тәуекелге 
қатысты ең жоғары шаманы көрсетеді. 

Пайда немесе залал құрамында танылған қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған шығындар 
төмендегідей түрде ұсынылған. 

Сауда	дебиторлық	берешек	

Топтың кредиттік тәуекелге ұшырағыштығы негізінен әрбір сатып алушының/клиенттің жеке 
сипаттамасына байланысты. Алайда басшылық клиенттер өз қызметін жүзеге асыратын нақты салаға 
немесе елге тән дефолта тәуекелін қоса алғанда, Топтың клиенттік базасының кредиттік тәуекеліне 
әсер етуі мүмкін факторларды ескереді. Түсімдерді шоғырландыру туралы толық ақпарат 19-Ескертуде 
ұсынылған. 

2017 ж. 2018 ж. 

 (173,056)

 (173,056)

-

-

-

 (420,730)

 (353,135)

 35,304

 32,093

 198

Сауда және басқа да дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған 
шығын 
Басқа да дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған шығынды 
қалпына келтіру
Банктегі депозиттердің құнсыздануынан болған шығынды қалпына 
келтіру
Ақшалай қаражат пен оның баламаларының құнсыздануынан болған 
шығынды қалпына келтіру 

 мың теңге
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Топ ішкі рейтингтерді (егер ондай бар болса), қаржы есептілігін, кредиттік агенттік ақпаратын, салалық 
ақпаратты талдайды. 

Өз саясатына сәйкес, Топ өзінің дебиторлар портфелі шеңберінде рейтингтерді дәл және жүйелі 
түрде беруге тиіс. Бұл қолданыстағы тәуекелдерді басқаруға назар аударуға мүмкіндік береді, сондай-
ақ қызметтің әр түрі, географиялық аймақтар  және өнімдер бойынша кредиттік тәуекел мөлшерін 
салыстыруға мүмкіндік береді.
Рейтингтерді беру жүйесі контрагенттердің тәуекелін бағалау үшін негізгі бастапқы ақпарат болып 
табылатын бірқатар қаржылық және талдамалық әдістерге, сондай-ақ өңделген нарық деректеріне 
негізделеді.

Тәуекелдердің барлық ішкі санаттары Топтың рейтинг беру саясатын және түрлі санаттарды ескере 
отырып анықталған. Берілген рейтингтер бағаланады және ұдайы жаңартылады.
Топ жеке және корпоративтік клиенттер үшін тиісінше бір және төрт ай ұзақтығымен төлеудің ең 
жоғарғы кезеңін белгілеу арқылы сауда дебиторлық берешекпен байланысты кредиттік тәуекелге 
ұшырағыштығын шектейді. 
Топ сауда және басқа да дебиторлық берешекке қатысты қамтамасыз етуді талап етпейді. Топтың 
шығындар бойынша бағалау резерві қамтамасыз етудің болуы нәтижесінде танылмаған, шарт бойынша 
активтер мен сауда дебиторлық берешегі жоқ. 

2018	жылғы	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	географиялық	өңірлер	бөлінісіндегі	сауда	
дебиторлық	берешекке	қатысты	кредиттік	тәуекелге	ұшырағыштық	төмендегідей	болды:

Қызмет	түрлері	бойынша	сауда	дебиторлық	берешек	төменде	келтірілген:

2017 ж. 

2017 ж. 

2018 ж. 

2018 ж. 

 4,171,747

 7,775,940

 224,196

 495,102

 43,303

 2,165,605

 530,795

 58,927

 283,282

 20,007

 277,176

 113,275

-

 2,387,563

 11

 23,499

 9,285,214

 9,285,214

 5,248,422

 9,480,454

 259,364

 376,825

 71,900

 2,638,582

 466,662

 47,022

 231,912

 40,582

 373,327

 398,108

 104,942

 2,783,794

 167,771

 11,355

 11,350,511

 11,350,511

Қытай Халық Республикасы

Пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметі:

Ресей Федерациясы

Коммуналдық және басқа да төлемдерді өңдеу

Тұтыну тауарларын сату

Ел шегінде 

Зейнетақы, жалақы және басқа да төлемдерді аудару

Америка Құрама Штаттары 

Ақшалай аударымдар

Клиенттерді шұоттарын жүргізу

Германия Федеративтік Республикасы 

Ақшалай қаражатты тасымалдау

Негізгі құралдарды сату

Басқа да елдер

Қарыздарды аудару және өндіріп алу қызметтері 

Мерзімді басылымдарды жеткізу    

 мың теңге

 мың теңге
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Топтың	сауда	дебиторлық	берешек	және	шарт	бойынша	активтерге	қатысты	кредиттік	тәуекелге	
ұшырағыштығын	талдау	төменде	көрсетілген:

39	ХҚЕС-қа	(IAS)	сәйкес	салыстырмалы	ақпарат	

Кредиттік 
құнсызданған 2018 ж.

2017 ж. 

Кредиттік 
құнсызданбаған 2018 ж.

-

1,251,827

-

1,626,440

-

27,448

-

309,171

-

789,387

-

157,049

-

4,882,687

74,794

4,391

(466,189)

(117,235)

-

126

-

205,116

829,598

145,419

438,203

9,285,214

9,402,449

-

3,388

1,461,597

1,883,793

112,008

493,784

328,400

83,963

6,308,736

-

(57,092)

192

233,805

-

10,912,308

63,122

MOODY’S, S&P ЖӘНЕ FITCH РЕЙТИНГ АГЕНТТІКТЕРІНІҢ СЫРТҚЫ 
КРЕДИТТІК РЕЙТИНГІ

ВНЕШНИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 
MOODY’S, S&P И FITCH 

 МЕРЗІМІ ӨТКЕН 

 ПРОСРОЧЕННЫЕ 

 «ААА-»-дан  «ААА+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «ААА-» до «ААА+»

1–30 күн мерзімі өткен

Просрочена 1–30 дней

 «BB-»-дан «BB+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+»

 «АА-»-дан «АА+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «АА-» до «АА+»

31–90 күн мерзімі өткен

Просрочена 31–90 дней

 «В-»-дан «В+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «В-» до «В+»

 «A-»-дан «A+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «А-» до «А+»

91–120 күн мерзімі өткен

Просрочена 91–120 дней

Шығындардағы бағалау резерві 

Оценочный резерв под убытки

 «CCC-»-дан «CCC+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «ССС-» до «ССС+»

 «ВВВ-»-дан «ВВВ+»-ға дейін кредиттік рейтингпен

 с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+»

120 күннен астам мерзімі өткен

Просрочена на срок более 120 дней

Құнсызданбаған сауда дебиторлық берешектің жиыны 

Всего торговой дебиторской задолженности

Всего валовой балансовой стоимости

 берілген кредиттік рейтингі жоқ

 не имеющие присвоенного кредитного рейтинга

мың теңге 

мың теңге
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 2018 жылғы 31 желтоқсан Кредиттік-
құнсызданған 

Құнсызданудағы 
бағалау резерві 

Жалпы баланстық құн

жоқ

жоқ
жоқ

иә
иә

-

-

1,461,597

367,212
-

(3,593)

-

(10,688)

(14,281)
(14,281)

(14,281)

6,802,520

63,122

6,240,136

62,756

2,517,071
8,757,207

8,757,207

Төмен тәуекел

Субстандартты
Қалыпты тәуекел

Күмәнді

Ағымдағы (мерзімі өтпеген)

Шығындар

Мерзімі өткен

 мың теңге

Сауда дебиторлық берешек 15 айдан аспайтын кезең ішінде өтеуге жатады, бұл кезең ішінде 
макроэкономикалық жағдайдың өзгеруі сауда дебиторлық берешекке қатысты кредиттік тәуекел мен 
ККШ-ға елеулі әсер етеді деп күтпейді. 

2018	жылғы	1	қаңтар	мен	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	елдерге	арналған	күтілетін	
кредиттік	шығындарды	бағалау

Топ кредиттік тәуекелге ұшыраған әр позицияға шығындар тәуекелін болжау үшін пайдаланылатын 
түрлі деректер негізінде  (сыртқы рейтингтер мен баспасөзде жарияланған клиенттер туралы ақпаратты 
қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді), сондай-ақ кредит сапасына қатысты сараптамалық 
пайымдауды қолдану арқылы тиісті кредиттік тәуекел рейтингін береді. Кредиттік тәуекел рейтингтері 
дефолттың туындау тәуекелінің индикаторы ретінде қызмет ететін және S&P, Moody’s және Fitch рейтинг 
агенттіктерінің сыртқы кредиттік рейтингтерінің анықтамаларына жауап беретін сапалық және сандық 
факторлардың көмегімен анықталады.

Топ жоғарыда аталған рейтингтерді төмендегідей түрде айқындайды: 

Төмен тәуекел – дебитордың жақын болашақта ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық 
міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоғары, ал экономикалық және іскерлік жағдайлардың ұзақ мерзімді 
болашақтағы жағымсыз өзгерістері қарыз алушының төлеу жөніндегі шарттық міндеттемелерін орындау 
мүмкіндігін төмендетуі екіталай.

Қалыпты тәуекел – дебитордың жақын болашақта ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық 
міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоғары немесе орташа, бұл ретте іскерлік, қаржы және экономика 
салаларындағы жағымсыз өзгерістердің әсеріне сезімталдығы жоғары.

Субстандартты – дебитордың жақын болашақта ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық 
міндеттемелерін орындауға мүмкіндігі жеткілікті, бұл ретте іскерлік, қаржы және экономика 
салаларындағы жағымсыз өзгерістердің әсеріне сезімталдығы жоғары.

Күмәнді – дебитордың ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық міндеттемелерін орындамау тәуекелі 
жоғары, қаржылық міндеттеме жағымды іскерлік, қаржылық және экономикалық конъюнктура болған 
жағдайда ғана орындалуы мүмкін.

Шығындар  – дебитордың сыртқы кредиттік рейтингі жоқ, осыған байланысты шарттық міндеттемелерді 
орындау ықтималдығы анықталмаған және күмәнді ретінде анықталады.
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2018	жылғы	1	қаңтардағы	және	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	клиенттерге	арналған	
ұжымдық	негізде	бағаланатын	күтілетін	кредиттік	шығындарды	бағалау

Топ сауда дебиторлық берешек бойынша ККШ-ны бағалау үшін көлемді емес сомаларға көп қалдық санын 
қосатын маңызды емес сатып алушыларға жеке бағалау резервтерінің қалыптамасын пайдаланады. 
Төменде келтірілген кестеде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жеке тұлғалардың 
сауда дебиторлық берешек пен шарт бойынша активтерге қатысты кредиттік тәуекелге және ККШ-ға 
ұшырағыштығы туралы ақпарат ұсынылған:

 2018 жылғы 31 желтоқсан Кредиттік 
құнсызданған

Құнсызданудағы 
бағалау резерві

Жалпы баланстық 
құн

жоқ

жоқ
жоқ

иә
иә

-

-

1,461,597

367,212
-

(3,593)

-

(10,688)

(14,281)
(14,281)

(14,281)

6,802,520

63,122

6,240,136

62,756

2,517,071
8,757,207

8,757,207

Төмен тәуекел

Субстандартты
Қалыпты тәуекел

Күмәнді

Ағымдағы (мерзімі өтпеген)

Шығындар

Мерзімі өткен

 мың теңге

Топ жоғарыда аталған рейтингтерді төмендегідей түрде айқындайды:

Төмен тәуекел – дебитордың жақын болашақта ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық 
міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоғары, ал экономикалық және іскерлік жағдайлардың ұзақ мерзімді 
болашақтағы жағымсыз өзгерістері қарыз алушының төлеу жөніндегі шарттық міндеттемелерін орындау 
мүмкіндігін төмендетуі екіталай.

Қалыпты тәуекел – дебитордың жақын болашақта ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық 
міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоғары немесе орташа, бұл ретте экономикалық конъюнктураның 
жағымсыз өзгерістерінің әсеріне және сыртқы ортадағы басқа да жағымсыз өзгерістерге сезімталдығы 
бар.

Субстандартты – дебитордың жақын болашақта ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық 
міндеттемелерін орындауға мүмкіндігі жеткілікті, бұл ретте іскерлік, қаржы және экономика 
салаларындағы жағымсыз өзгерістердің әсеріне сезімталдығы жоғары.

Күмәнді – дебитордың ақша қаражатын төлеу бойынша өз шарттық міндеттемелерін орындамау тәуекелі 
жоғары, қаржылық міндеттеме жағымды іскерлік, қаржылық және экономикалық конъюнктура болған 
жағдайда ғана орындалуы мүмкін.

Шығындар  – дебитордың сыртқы кредиттік рейтингі жоқ, осыған байланысты шарттық міндеттемелерді 
орындау ықтималдығы анықталмаған және күмәнді ретінде анықталады.

Кредиттік	сапаны	талдау

Төмендегі кестеде кезеңдер бойынша бөлінген сауда дебиторлық берешекке қатысты жалпы баланстық 
құны мен шығындардағы бағалау резервін салыстыру ұсынылған. 2017 жылға арналған салыстырмалы 
сомалар кредиттік шығындардағы резерв шотын ұсынады және 39 ХҚЕС-қа (IAS)  сәйкес бағалау негізін 
көрсетеді. 
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Қаржы активтерінің құнсыздану кезеңдері:

1-кезең – есепті күні кредиттік құнсызданудың объективті дәлелдері жоқ активтер.

2-кезең – есепті күні қаржы құралын бастапқы тану күнінен бастап кредиттік тәуекелдің айтарлықтай 
өзгерісі орын алған қаржылық активтер. 

3-кезең  – кредиттік құнсызданған активтер (дефолт басталған активтер).

2018 жылғы 31 желтоқсан 31 декабря 
2017 года

1-кезең жиыны3-кезең жиыны2-кезең

МНО БОЙЫНША САУДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

КРЕДИТТІК РЕЙТИНГІ БЕРІЛМЕГЕН ІШКІ САУДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК:

мың теңге

«AAA-»-дан «AAA»+-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

Мерзімі өтпеген

1,461,597

-

-

1,747,006

-

-

1,461,597

1,747,006

1,251,827

1,487,610

«BB-»-дан «BB+»-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

90-120 күн мерзімі өткен

112,008

-

-

-

-

74,794

112,008

74,794

27,448

4,391

«AA-»-дан «AA+»-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

30 күннен кем мерзімі өткен 

493,784

-

-

136,787

-

-

493,784

136,787

309,171

138,830

«B-»-дан «B+»-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

120 күннен артық мерзімі өткен

21,399

-

62,564

-

-

829,598

83,963

829,598

157,049

145,419

«A-»-дан  «A+»-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

30-60 күн мерзімі өткен

6,308,736

-

-

187,074

-

-

6,308,736

187,074

4,882,687

774,968

«CCC-»-дан «CCC+»-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

Жалпы баланстық құн

-

 8,631,329

192

 2,338,071

-

904,392

192

11,873,792

126

9,402,449

«BBB-»-дан «BBB+»-ға дейінгі кредиттік рейтингпен

60-90 күн мерзімі өткен

233,805

-

-

141,326

-

-

233,805

141,326

205,116

14,419

кредиттік рейтингі жоқ  - 63,122 - 63,122 3,388
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Борыштық бағалы қағаздар

Топ жарияланған сыртқы кредиттік рейтингілерді қадағалау арқылы кредиттік тәуекел өзгерістерін 
бақылайды. Жарияланған кредиттік рейтингтің әлі де өзекті екенін немесе өзекті еместігін анықтау 
және есепті күні кредиттік рейтингтің жарияланған рейтингтерде көрсетілмеген, елеулі артуы болған-
болмағанын бағалау үшін Топ бұл ақпаратты толықтырады, ол үшін облигациялардың кірістілігіндегі 
өзгерістерді қадағалап, егер  мүмкін болса, БАҚ-та қолжетімді және реттеушілерден эмитенттер туралы 
ақпараттарды алады.

Дефолттың 12-айлық ықтималдығы және құралдың қалған мерзімі ішіндегі дефолт ықтималдығы әрбір 
кредиттік рейтинг бойынша S&P рейтинг агенттігі ұсынған өткен кезеңдердегі деректерге негізделген. 

LGD шамаларын есептеу Moody’s рейтинг агенттігі ұсынған деректерге негізделген. 

• 3-кезеңге немесе POCI-активтерге жататын позициялар үшін LGD коэффициенті қолданылмайды, 
тиісінше аталған құралдар жеке негізде бағалануы тиіс. 

1 немесе 2-кезеңдерге жататын позицияларға қатысты LGD төмендегідей 3 санаты қолданылады:

1. Мемлекеттік бағалы қағаздар жағдайында LGD коэффициенті 46%-ға тең;
2. Егер контрагент кредиттік институт болса, LGD коэффициенті 71,9%-ға тең.

Есепті күндегі өзгерістері басқа жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша және 
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын борыштық 
бағалы қағаздарға (2017 жыл: сату үшін қолға бар) қатысты барлық кредиттік тәуекелге ұшырағыштық:

Келесі кестеде өзгерістері басқа жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша және 
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын борыштық 
бағалы қағаздардың (2017 жыл: сату үшін қолға бар) кредиттік сапасын талдау ұсынылған. Талдау 
өзгерістері басқа жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын активтер 
12-айлық ККШ-ға және бүкіл мерзім бойы ККШ-ға ұшыраған-ұшырамағанын және соңғы жағдайда 
кредиттік құнсызданғанын көрсетеді. 

Кредиттік рейтинг

2017 ж.

Сату үшін қолда бар

2018 ж.

Басқа жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатындар 

12-айлық ККШ

Пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатындар 

Таза баланстық құн 

2018 ж. 2017 ж.

 11,701,995

2,221,670
9,480,325

 11,701,995

11,701,995

 11,545,757

1,511,848
9,339,060

 694,849
-

 11,545,757

10,850,908 694,849

Қазақстан

«B-»-дан «B+»-ға дейін
«BBB-»-дан «AAA-»-ға дейін

Барлығы

Баланстық құны

мың теңге

мың теңге
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Одан әрі жыл ішіндегі басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы 
қағаздардың құнсыздануындағы резервінің өзгерісі ұсынылған. 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай боынша ұсталатын инвестициялар бұрын сату үшін қолда бар 
ретінде жіктелген және көрсетілген күндегі жағдай бойынша немесе 2017 жыл бойы құнсызданудағы 
бағалау резерві танылған жоқ. 

Ақшалай	қаражат	және	оның	баламалары

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың жалпы сомасы 25,661,617 мың теңге ақшалай 
қаражаты және оның баламалары бар (2017 жылы: 23,252,268 мың теңге). Ақшалай қаражат және оның 
баламалары S&P рейтинг агенттігі деректері бойынша B+-дан BBB- дейін рейтингі бар банктер мен қаржы 
институттарына орналастырылады. 

Ақшалай қаражат пен оның баламаларының құнсыздануы 12-айлық күтілетін кредиттік шығындар 
негізінде бағаланды және тәуекелге ұшыраған позициялардың қысқа мерзімдерін көрсетеді. Топ 
контрагенттердің сыртқы кредиттік рейтингілеріне қарай олардағы ақшалай қаражат пен оның 
баламаларының төмен кредиттік тәуекелі бар деп санайды.  

Кредиттік тәуекелдің ең жоғары мөлшері басқа тараптар қаржы құралдары бойынша өз міндеттемелерін 
орындамаған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікте ұсынылған және жыл соңында мұндай 
бар болса, қаржы міндеттемелерінде ашылған қаржы активтерінің баланстық құнына тең. 

Кредиттік рейтинг

12-айлық ККШ

Баланстық 
құн 

Баланстық 
құн 

12-айлық ККШ ҚұнсыздануЖалпы 
баланстық 
құн

Жалпы 
баланстық 
құн

2018 ж.

2018 жылғы 31 желтоқсан 2018 жылғы 31 желтоқсан

(34,973)

(41,128)

6,324,964

7,107,002

1,664,377

833,875

802,391

6,519,659

23,252,268

9,278,320

6,908,577

3,330,784

6,397

413,780

5,723,759

25,661,617

(34,973)

(6,155)

-

7,107,002

1,664,377

833,875

802,391

6,519,659

23,252,268

-

-

-

-

(557)

-

(557)

6,324,964

-

-

-

-

-

-

9,278,320

6,908,577

3,330,784

6,397

414,337

5,723,759

25,662,174

39 ХҚЕС-қа (IAS)  сәйкес 1 қаңтардағы қалдық  

9 ХҚЕС-қа  (IFRS) сәйкес 1 қаңтардағы қалдық 

31 желтоқсандағы қалдық 

Кассадағы ақшалай қаражат 
Ағымдағы шоттар:
«ВВВ-»-дан «ВВВ+»-ға дейінгі 
кредиттік рейтингімен

«BB-»-дан «BB+»-ға дейінгі 
кредиттік рейтингімен

«В-»-дан «В+»-ға дейінгі кредиттік 
рейтингімен

кредиттік рейтингі жоқ

Кері  «РЕПО» мәмілелері

9 ХҚЕС-ты  (IFRS) қолдану нәтижесінде түзету

Шығындағы бағалау резервінің таза қайта бағалануы 

мың теңге 
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ӨТІМДІЛІК	ТӘУЕКЕЛІ	ЖӘНЕ	ҚАРЖЫ	КӨЗДЕРІН	БАСҚАРУ

Өтімділік тәуекелі – Топтың әдеттегі немесе күтілмеген жағдайларда өтеу мерзімі  туындаған кезде 
төлем міндеттемелерін орындай алмайтын тәуекел. Бұл тәуекелді шектеу үшін басшылық клиенттердің 
салымдарының қолданыстағы ең аз мөлшеріне қосымша қаржыландырудың әртүрлі көздеріне 
қолжетімділікті қамтамасыз етті. Басшылық сондай-ақ өтімділікті және ақшалай қаражаттардың болашақ 
ағындарының және өтімділіктің күнделікті мониторингін ескере отырып активтерді басқарады. Бұл 
процесс болжамды ақшалай қаражаттардың ағындарын бағалауды және қажет болған жағдайда қосымша 
қаржыландыруды алу үшін пайдаланылуы мүмкін жоғары сапалы кепілдіктің болуын қамтиды. Топ 
басшылығы ұсынылатын қызметтердің көлемін және бағасын одан әрі ұлғайтуды жоспарлап отыр.

Өтеуге	дейінгі	қалған	мерзімдер	бойынша	қаржылық	міндеттемелерді	талдау		

Төмендегі кестеде 2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шарттық дисконтталмаған 
өтеу міндеттемелері негізінде өтеуге дейінгі қалған мерзімдер бөлінісіндегі Топтың қаржылық 
міндеттемелері көрсетілген. Бірінші талап бойынша төлеуге жататын міндеттемелер өтеу талаптары 
мүмкіндігінше ең ертерек мерзімде жасалғанына қарай қарастырылады. Алайда, Топ көптеген 
клиенттердің Топтың тиісті төлемді жүргізуге міндетті болатын ең ерте мерзімде өтеуді талап етпейді деп 
есептейді және тиісінше, кестеде өткен кезеңдердегі салымдарды талап ету туралы ақпарат негізінде Топ 
есептеген болжамды ақша ағындары көрсетілмейді.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
қаржылық міндеттеме

3 айдан 12 
айға дейін

Барлығы3 айдан аз 5 жылдан 
астам

Талап 
бойынша

1 жылдан  5 
жылға дейін

3,253,108

15,698,720

326,591

629,261

6,063,219

2,575,314

12,604,621

49,243,921

42,583,928

5,966,364

3,958,844

5,064,207

15,657,883

4,370,839

4,370,839

1,323,430

12,209,693

-

5,452

276,076

138,856

-

-

-

1,772,171

3,800,820

164,134

1,187,653

147,373

1,727,112

1,311,251

615,084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

474,870

671,368

474,870

-

671,368

-

-

-

-

-

-

-

50,515

16,761

6,063,219

-

-

8,950,810

3,796,114

49,124

2,771,191

49,124

574,102

3,059,588

113,300

-

-

-

79,069

-

473,644

-

-

-

2,147,702

1,471,526

1,594,989

-

982,489

229,787

-

259,250

-

-

3,253,108

15,614,199

-

-

-

2,575,314

12,604,621

35,898,368

32,844,100

3,683,247

-

3,213,853

13,126,882

-

-

1,323,430

12,209,693

Сауда кредиторлық берешек

Клиенттердің басқа да шоттары мен депозиттері  

Қаржылық мекемелердің қарыздары

Қаржылық жалдау бойынша міндеттеме

Кері РЕПО мәмілелері бойынша кредиторлық 
берешек

Сауда кредиторлық берешек

Зейнетақы және мемлекеттік жәрдемақы шоттары 

Барлық дисконтталмаған қаржылық 
міндеттемелер

Барлық дисконтталмаған қаржылық 
міндеттемелер

Басқа да кредиторлық берешектер және басқа да 
міндеттемелер

Алынған жазылым бойынша жазылушылар мен 
баспалар алдындағы берешек  

Басқа да кредиторлық берешектер және басқа да 
міндеттемелер

Клиенттердің басқа да шоттары мен депозиттері  

Алынған жазылым бойынша жазылушылар мен 
баспалар алдындағы берешек 

Қаржылық мекемелердің қарыздары

Алынған ақша аударымдары бойынша берешек 

КЛИЕНТТЕРДІҢ ШОТТАРЫ МЕН ДЕПОЗИТТЕРІ, СОНЫҢ ІШІНДЕ

Клиенттердің шоттары мен депозиттері, соның 
ішінде
Зейнетақы және мемлекеттік жәрдемақы шоттары 

мың теңге

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ
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Өтеу мерзімдеріндегі айырманы талдау ағымдағы шоттардың тарихи тұрақтылығын көрсетпейді, оларды 
тарату жоғарыда кестеде көрсетілгенге қарағанда, дәстүрлі түрде ұзақ кезең бойында жүргізілген.  

Нарық	тәуекелі	

Нарық тәуекелі – шетел валюталарының айырбас бағамдары, сыйақы мөлшерлемелері және акция 
бағалары сияқты нарықтық бағалардың өзгеруі Топтың пайдасына немесе оның қаржы құралдарының 
құнына теріс әсер ету тәуекелі. Нарық тәуекелдерін басқарудың мақсаты нарық тәуекелдерін бақылау 
және оларды қолайлы шектерде ұстап тұру, сонымен бірге инвестициялардың кірістілігін оңтайландыру 
болып табылады. Нарық тәуекелдерін басқару мақсатында Қоғам қаржылық активтерді сатып алады және 
сатады, сондай-ақ қаржылық міндеттемелерді өзіне алады. Барлық осындай операциялар Тәуекелдерді 
басқару комитеті бекіткен әдістемелік ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырылады. Топ кезең ішіндегі пайда 
немесе залал көрсеткіштерінің өзгеруін реттеу мақсатында хеджирлеу операцияларын есепке алудың 
арнайы ережелерін қолданбайды.

Сыйақы мөлшерлемелерін өзгерту тәуекелі 

Пайыздық тәуекел пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістердің болашақ ақша ағындарына және қаржы 
құралдарының әділ құнына әсер ету мүмкіндігі салдарынан туындайды.

Әділ	құнның	сезімталдығын	талдау	

Пайыздық  мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдерін талдауға негізделген пайыздық 
мөлшерлемелердегі өзгерістер тәуекелдерін басқару қаржылық активтер мен міндеттемелердің 
сезімталдығын мониторингілеумен толықтырылады.
Таза пайда немесе залал және капиталдың сыйақы мөлшерлемелерін (сыйақы мөлшерлемелерін 
қайта қарастыру тәуекелі) өзгертуге сезімталдығын талдауды (салықтарды шегерумен) табыстылық 
қисықтарының сыйақы мөлшерлемелерінің ұлғаюына немесе азаюына қарай 100 базистік тармаққа 
қатар жылжуының оңайлатылған сценарийі мен 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша қолданыстағы пайыздық активтер мен міндеттемелер бойынша қайта 
қарастырылған позициялар негізінде құрылып, төмендегідей ұсынылуы мүмкін.

2017 жылғы 31 желтоқсанда және 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін пайда немесе 
залал және капиталдың өзгерістері сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеруі (табыстылық қисықтарының 
сыйақы мөлшерлемелерінің ұлғаюына немесе азаюына қарай 100 базистік тармаққа қатар жылжуының 
оңайлатылған сценарийі мен 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша қолданыстағы позициялар негізінде құрған) салдарынан кезеңдегі капитал құрамында 
көрсетілетін, сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруіне 
сезімталдығын талдау  төмендегідей ұсынылуы мүмкін:

2017 ж. мың теңге2018 ж. мың теңге

(52,439)

52,439

(44,286)

44,286

Мөлшерлемелердің көбеюіне қарай 100 базистік тармаққа қатар жылжу

Мөлшерлемелердің азаюына қарай 100 базистік тармаққа қатар жылжу

2017 ж.2018 ж.

(396,590)

417,213

(319,979)

339,036

Меншікті  
капитал 

Меншікті  
капитал 

-

-

(21,975)

22,868

Пайда 
немесе залал

Пайда 
немесе залал

Мөлшерлемелердің көбеюіне 
қарай 100 базистік тармаққа 
қатар жылжу

Мөлшерлемелердің азаюына 
қарай 100 базистік тармаққа 
қатар жылжу

мың теңге

218		//	219



Есепті күні Топтың пайыздық мөлшерлемелердің түрлері бойынша топтастырылған қаржы құралдарының 
құрылымы төмендегідей болды:

Валюта	тәуекелі

Валюта тәуекелі – валюталардың айырбастау бағамдары өзгерістерінің салдарынан қаржы құралының 
құны ауытқитын тәуекел. Басқарма Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нормативтеріне негізделген 
шетел валютасындағы позициялар бойынша лимиттерді белгіледі. Позициялар күн сайын бақыланады. 
Төмендегі кестеде Топтың 2018 және 2017 жылдардағы  31 желтоқсандағы саудалық емес ақшалай 
активтер және міндеттемелер, сондай-ақ болжамды ақша ағындары бойынша елеулі позициялары бар 
валюталар көрсетілген.

Жүргізілген талдау теңгеге қатысты валюта бағамдарындағы ықтимыл өзгерістердің әсерін есептеуден 
тұрады,  бұл ретте пайда немесе залал және басқа да жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте 
басқа параметрлер тұрақты түрде қабылданған (әділ құны валюта бағамының өзгеруіне сезімтал саудалық 
емес ақшалай активтер мен міндеттемелердің болуы себебінен).
Капиталға ықпалы пайдалар мен залалдар туралы шоғырландырылған есепке ықпалынан 
ерекшеленбейді. 
Кестедегі теріс сомалар пайдадағы немесе залалдағы немесе капиталдағы  ықтимал таза азаюды, оң сома 
ықтимал таза өсуін көрсетеді.

Валюта	тәуекеліне	ұшырағыштық

Топтың валюта тәуекеліне ұшырағыштығы төмендегідей болды:

2017 ж. 2018 ж. 
Баланстық құн

12,870,124

2,221,670

(906,137)
11,963,987

2,221,670

10,743,478

2,172,415

(229,845)
10,513,633

2,172,415

Қаржылық активтер

Қаржылық активтер 

Қаржылық міндеттемелер

ПАЙЫЗДЫҢ ТИЯНАҚТАЛҒАН МӨЛШЕРЛЕМЕСІ БАР ҚҰРАЛДАР 

ПАЙЫЗДЫҢ АУЫСПАЛЫ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ БАР ҚҰРАЛДАР 

мың теңге 

Валюта

355,708

(355,708)

58,059

(40,856)

32,024

(32,024)

472,883

(472,883)

530,543

(378,960)

100,323

(71,659)

29,290

(18,829)

944,881

(944,881)

Пайда немесе 
залалға әсері
2018 ж. мың теңге

Пайда немесе 
залалға әсері
2017 ж. мың теңге

10.00%

10.00%

13.50%

9.50%

16.00%

16.00%

10.00%

10.00%

14.00%

10.00%

14.00%

10.00%

14.00%

9.00%

15.00%

15.00%

Айырбас бағамының 
ұлғаюы /
кемуі 2018 ж.

Айырбас бағамының 
ұлғаюы /
кемуі 2017 ж.

АҚШ доллары 

АҚШ доллары 

Евро

Евро

Ресей рублі  

Ресей рублі  

АӨҚҚ

АӨҚҚ

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ
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Операциялық	тәуекел

Операциялық тәуекел ішкі процестер мен жүйелердегі іркілістер, персоналдың қатесі, адами фактордың 
жосықсыз әрекеттері салдарынан немесе сыртқы факторлар салдарынан туындайтын жоғалту тәуекелі 
ретінде анықталады. Бақылау жүйесі жұмыс істеуін тоқтатқан жағдайда, операциялық тәуекелдер іскерлік 
беделге зиян келтіруі, құқықтық салдарлар туындатуы немесе қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін (6, 
7-ескерту).  Топ барлық операциялық тәуекелдерді жойылды деген ұйғарым жасай алмайды, алайда 
бақылау жүйесі және ықтимал тәуекелдерге тиісті реакциялар және қадағалау арқылы Топ осындай 
тәуекелдерді басқара алады. Басқару жүйесі міндеттерді тиімді бөлуді, қолжетімділік құқықтарын, бекіту 
мен салыстыру рәсімдерін, қызметкерлерді оқытуды және бағалау рәсімдерін, соның ішінде ішкі аудитті 
қамтиды.

Қаржылық	активтер	мен	қаржылық	міндеттемелерді	өзара	есепке	алу

Төменде кестеде көрсетілген ашулар қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелерді қамтиды, 
олар:

• Топтың қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде өзара есепке алынады; немесе

• Өзара есепке алу туралы заңды қолданыстағы бас келісімнің немесе қаржылық жағдай туралы есепте 
олардың өзара есепке алынғанына қарамастан, ұқсас қаржылық құралдарға қолданылатын ұқсас 
келісімдердің мәні болып табылады.

Ұқсас келісімдер «РЕПО» мәмілелеріне арналған бас келісімдерді қамтиды. Ұқсас қаржы құралдары «РЕПО» 
мәмілелерін, «кері РЕПО» мәмілелерін қамтиды. 

Топтың «РЕПО» мәмілелері, «кері РЕПО» мәмілелері, бағалы қағаздарды қарызға алу және қарызға 
алу туралы келісімдері  своптар мен туынды қаржы құралдары бойынша Халықаралық дилерлер 
қауымдастығының (ISDA) өзара есепке алу туралы бас келісіміне ұқсас, өзара есепке алу талаптары бар 
бас келісімнің мәні болып табылады.

Своптар мен туынды қаржы құралдары бойынша Халықаралық дилерлер қауымдастығының (ISDA) 
жоғарыда аталған өзара есепке алу туралы бас келісімдері қаржылық жағдай туралы есептегі өзара 
есепке алу критерийлеріне жауап бермейді. Себебі, олар Топтың немесе оның контрагенттерінің төлем 
қабілетсіздігі немесе банкроты жағдайында ғана заңды болып табылатын танылған сомаларды өзара 
есепке алу құқығын тудырады. Сонымен қатар, Топ және оның контрагенттері өзара есепке алу арқылы 
қарызды өтеуге немесе активті сатуға және міндеттемелерді бір уақытта орындауға ниетті емес.

Еврода 
көрсетілген

2018 ж.

Еврода 
көрсетілген

2017 ж.

АҚШ 
долларында 
көрсетілген

2018 ж.

АҚШ 
долларында 
көрсетілген

2017 ж.

АӨҚҚ-де 
көрсетілген

2018 ж.

АӨҚҚ-де 
көрсетілген

2017 ж.

-

-

-

-

(5,926)

584,172

(40,666)

537,580

-

-

-

-

(3,505)

961,447

(62,202)

895,740

95,966

349,129

230,970

799,030

-

2,971,260

-

4,446,355

148,506

385,404

271,191

-

-

3,940,577

(8,683)

4,736,995

6,672,900

-

-

-

(487,692)

-

(274,170)

5,911,038

8,443,813

-

-

-

(154,017)

-

(415,787)

7,874,009

Сауда дебиторлық берешек

Ауыртпалықсыз инвестициялық бағалы 
қағаздар

Пайдаланылуы шектелген депозит 

Банктегі депозиттер 

Қамтамасыз етілген банк кредиттері

Ақшалай қаражат және оның баламалары

Сауда кредиторлық берешек

Қаржы жағдайы туралы есептегі валюта 
тәуекеліне нетто-ұшырағыштық

мың теңге
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Қаржы активтерінің/қаржылық 
міндеттемелердің түрлері

Қаржы активтерінің/қаржылық 
міндеттемелердің түрлері

Қаржылық 
жағдай туралы 
есептегі қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттемелердің 
таза сомасы 

Қаржылық 
жағдай туралы 
есептегі қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттемелердің 
таза сомасы 

Таза сома

Чистая
 сумма

Қаржылық 
жағдай туралы 
есепте өзара 
есепке алынған, 
танылған қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттемелердің 
толық сомасы

Қаржылық 
жағдай туралы 
есепте өзара 
есепке алынған, 
танылған қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттемелердің 
толық сомасы

Ақшалай кепіл 
(алыгған)/
кепілге 
салынған

Ақшалай кепіл 
(алыгған)/
кепілге 
салынған

Танылған қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттемелердің 
толық сомасы 

Танылған қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттемелердің 
толық сомасы 

Қаржы 
құралдары 
(ақшалай емес 
кепілді қоса 
алғанда) 

Қаржы 
құралдары 
(ақшалай емес 
кепілді қоса 
алғанда) 

Қаржылық жағдай туралы 
есепте өзара есепке 
алынбаған сомалар 

Суммы, которые не были 
взаимозачтены в отчете о 
финансовом положении

90 күнге дейін бастапқы өтеу мерзімі 
бар кері репо келісімі 

90 күнге дейін бастапқы өтеу мерзімі 
бар кері репо келісімі 

РЕПО мәмілелері бойынша 
кредиторлық берешек 

Талап ету құқығын қайта табыстау 
туралы келісім 

Талап ету құқығын қайта табыстау 
туралы келісім 

Қаржы институттарынан алынған 
кредиттер 

Қаржы институттарынан алынған 
кредиттер 

Қаржы активтерінің барлығы 

Қаржы активтерінің барлығы 

Қаржылық міндеттемелердің 
барлығы 

Қаржылық міндеттемелердің барлығы 

ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ  

ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ  

ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР  

ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

5,723,759

6,519,659

(6,063,219)

182,678

2,354,922

(154,017)

(487,692) 

5,906,437

8,874,581

(6,217,236)

(487,692) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,723,759

6,519,659 

(6,063,219)

182,678

2,354,922

(154,017)

(487,692)

5,906,437

8,874,581

(6,217,236)

(487,692)

(5,723,759)

(6,519,659)

6,063,219

(67,771)

(2,354,922)

-

-

(5,791,530)

(8,874,581)

6,063,219

-

-

-

-

-

-

144,075

124,624

-

-

144,075

124,624

-

-

-

114,907

-

(9,942)

(363,068)

114,907

-

(9,942)

(363,068)

мың теңге

мың теңге

Одан әрі кестеде өзара есепке алу туралы заңды қолданыстағы бас келісімдердің және 2018 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша ұқсас келісімдердің мәні болып табылатын қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелер ұсынылған.

Одан әрі кестеде өзара есепке алу туралы заңды қолданыстағы бас келісімдердің және 2017 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша ұқсас келісімдердің мәні болып табылатын қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелер ұсынылған.
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Қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелердің қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есепте ұсынылған және бұдан бұрын келтірілген кестелерде ашып көрсетілген толық сомалары мен 
олардың таза сомалары қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте төмендегідей негізде 
бағаланады:

• «РЕПО» мәмілелері, «кері РЕПО» мәмілелері нәтижесінде туындаған активтер мен міндеттемелер – 
амортизацияланған құн.

Топ қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпаратты анықтау және ашу үшін бағалау әдістерінің 
мына иерархиялық құрылымын қолданады:

1-деңгей: бірдей активтер немесе міндеттемелер бойынша белсенді нарықтарда белгіленетін бағалар 
(түзетілмеген);

2-деңгей: есептілікте көрсетілетін әділ құнның сомасына едәуір ықпал ететін барлық бастапқы 
деректерге, тікелей және жанама нарықта бақыланатын ақпаратқа негізделетін бағалау модельдері;

3-деңгей: есептілікте көрсетілетін әділ құн сомасына едеуір ықпал ететін, нарықта бақыланатын 
ақпаратқа негізделмейтін, бастапқы деректер қолданылатын бағалау модельдері.

Әділ	құн	бойынша	көрсетілген	қаржы	құралдары

Құны бағалаудың қандай да бір әдістемесінің көмегімен анықталатын, инвестициялық бағалы қағаздар, 
негізінен, бағасы белгіленбеген борыштық бағалы қағаздармен ұсынылған. Бұл активтердің құны 
бір жағдайларда нарықта бақыланатын деректерді айрықша енгізетін, екінші жағдайда - нарықта 
бақыланатын да, бақыланбайтын да деректерді енгізетін модельдердің көмегімен анықталады. Нарықта 
бақыланбайтын бастапқы деректер инвестициялар объектісінің келешектегі қаржылық көрсеткіштеріне, 
оның тәуекелдерінің сипатына қатысты болжамдарды, сондай-ақ инвестициялар объектісі өз қызметін 
атқаратын сала мен географиялық заң құзырлығына қатысты экономикалық болжамдарды қамтиды.

2018 және 2017 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша инвестициялық бағалы қағаздардың әділ 
құны 2-деңгейге жатады.

Қаржы	құралдарының	әділ	құнының	санаттарындағы	өзгерістер

2018 және 2017 жылдардың ішінде Топ деңгейлер арасында қаржы құралдарын аударуды жүргізбеді.

Қаржы	жағдайы	туралы	есепте	әділ	құн	бойынша	көрсетілмеген	қаржылық	активтер	мен	
міндеттемелер

Қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есепте әділ құн бойынша ескерілмейтін, Топтың қаржы 
құралдарының әділ құны 2018және 2017 жылғы 31 желтоқандағы жағдай бойынша олардың баланстық 
құнына шамамен тең. Бұдан әрі осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте әділ құн бойынша 
көрсетілмеген қаржы құралдарының әділ құнын анықтау кезінде қолданылған әдістемелер мен 
жорамалдар сипатталған. 

Әділ	құны	олардың	баланстық	құнына	шамамен	тең	активтер

Өтімді болып табылатын немесе өтеудің қысқа мерзімі бар (үш айдан кем) қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелері жағдайында, олардың әділ құны баланстық құнына шамамен тең болуына жол 
беріледі. Бұл жорамал, сондай-ақ өтеу мерзімі белгіленбеген салымдар мен шоттарға және өзгермелі 
мөлшерлемесі бар қаржылық құралдарға қолданылады.

26	 ҚАРЖЫ	ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ	ӘДІЛ	ҚҰНЫ
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Тиянақталған	және	өзгермелі	мөлшерлемесі	бар	қаржы	құралдары

Борыштық құралдардың биржасында бағасы белгіленген жағдайда әділ құн жарияланған нарықтық 
бағаларға негізделген. Борыштық құралдардың бағасы белгіленбеген жағдайда ұқсас шарттары мен 
кредиттік тәуекелдері бар борыштық құралдар үшін өтеуге дейін қалған уақыт кезеңін ескере отырып 
ағымдағы пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконталған ақша ағындарының моделі қолданылады.

ҚАРЖЫ	ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ	ӘДІЛ	ҚҰНЫ

Қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есепте танылған қаржылық активтері мен қаржы 
құралдарының әділ құны осы активтердің нарығы негізінде анықталмайтын жағдайларда, ол 
дисконтталған ақша ағындарының моделін қоса алғанда, бағалау әдістері қолданылып анықталады. 
Осы модельдердің шығыс деректері ретінде мүмкіндігінше бақыланатын нарықтардан ақпарат 
қолданылады, алайда мұны іс жүзінде іске асыру мүмкін болмайтын жағдайларда әділ құнды белгілеу үшін 
пайымдаудың белгілі бір үлесі қажет. Пайымдау өтімділік тәуекелі, кредиттік тәуекел және өзгермелілік 
сияқты осындай шығыс деректердің есебін қамтиды. Осы факторларға қатысты жорамалдарға өзгерістер 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген қаржы құралдарының әділ құнына әсер етуі 
мүмкін.

Топ өз қызметіне тән тәуекелдерден қорғау мақсатында капиталдың жеткіліктілігі деңгейін белсенді 
басқаруды жүзеге асырады. 

Топ үшін капиталды басқарудың негізгі мақсаты қызметті жүзеге асыру және акционерлік құнды барынша 
көбейту үшін қажет капиталға қатысты сыртқы талаптарды Топтың сақтауын қамтамасыз етуден тұрады. 

Топ өз капиталының құрылымын басқарады және жүзеге асырылатын қызмет түрлері тәуекелінің 
экономикалық жағдайлары мен сипаттамаларындағы өзгерістер аясында оны бақылайды. Өткен 
жылдармен салыстырғанда, капиталды басқару мақсатында, саясатында және рәсімдерінде өзгерістер 
болмады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі ұлттық пошта операторынан жеке капиталдың жеткіліктілік 
коэффициентін жалпы активтердің кемінде 12% мөлшерінде ұстап тұруды талап етеді. 

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың жеке капиталының жеткіліктілік 
коэффициенті жоғарыда көрсетілген талапқа сәйкес келді: 

27	 КАПИТАЛДЫҢ	ЖЕТКІЛІКТІЛІГІ

2017 ж. 2018 ж. 

39,323,363

89,534,235
44%

37,848,862

94,414,491
40%

ҚРҰБ ережелеріне сәйкес есептелген меншікті капитал, 
мың теңгемен  
Активтердің барлығы, мың теңге
Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті, % 
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24 «Байланысты тараптар туралы ақпаратты ашу» ХҚЕС (IAS) сәйкес байланысты болып біреуінің бақылау 
немесе екінші тараптың операциялық және қаржылық шешімдеріне едәуір деңгейде ықпал ету мүмкіндігі 
бар тараптар саналады. Тараптар байланысты болып табыла ма деген мәселені шешу кезінде заңдық 
нысаны ғана емес, тараптардың өзара қатынастарының мазмұны назарға алынады. 

Бас	кәсіпорын	және	соңғы	бақылаушы	тарап		

Компанияның түпкілікті бас кәсіпорыны және соңғы бақылаушы тарабы – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ).

Қазақстанның Үкіметі Топтағы акциялардың және дауыс беру құқығының 100% иеленеді және бұл 
иелену Үкіметтің Топқа маңызды ықпал етуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар Топ өзінің күнделікті 
қызметі барысында «Самұрық-Қазына» АҚ бақылауындағы немесе бірлескен бақылауындағы бірқатар 
кәсіпорындармен операциялар жүргізеді. Топ Үкіметпен байланысты кәсіпорындармен операциялар 
бойынша жеңілдетілген ақпараттарды ұсынуға мүмкіндік беретін 24 «Байланысты тараптар» ХҚЕС-те (IAS) 
ұсынылатын босатуды қолданады.

Негізгі	басқарушы	пернсоналмен	операциялар	

Негізгі басқарушы персоналға 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 10 адам кіреді (2017 жыл: 
12 адам). Негізгі басқарушы персоналға қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жалпы сыйақы 2018 жылғы 31 
желтоқсанда аяқталған жыл үшін 202,522 мың теңгені құрады (2017 жыл: 210,968 мың теңге). 

Самұрық-Қазынаның	бақылауында	тұрған	немесе	едәуір	ықпалындағы	компаниялармен	
жасалған	мәмілелер	бойынша	сальдо

Клиенттердің ағымдағы шоттары «Самұрық-Қазына» АҚ қысқа мерзімді депозиттік шотымен ұсынылған. 
2017 жылдың шілдесінде «Delta Bank» АҚ, «Қазпошта» АҚ, «Самұрық-Қазына» АҚ және «Leader Invest Company 
LLP» ЖШС арасында жасалған цессия шартына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ 3 150,077 мың теңге мөлшерінде 
депозит салды (7-ескерту).

28	 БАЙЛАНЫСТЫ	ТАРАПТАРМЕН	ЖАСАЛҒАН	ОПЕРАЦИЯЛАР	

2017 ж. 

2017 ж. 

2018 ж. 

2018 ж. 

143,909

122,296

91,225

1,776,669

67,059

1,543,045

1,493,882

3,310,437

(1,574,116)

4,294,290
(4,011,503)

210,968

136,600

91,225

622,735

1,812,366

65,922

2,221,260

1,776,669

141,566

(1,689,750)

5,561,345
(5,525,648)

202,522

 Басқарма 

1 қаңтарға сауда және өзге дебиторлық берешек 

31 желтоқсанға сауда және өзге дебиторлық берешек

31 желтоқсанға сауда және өзге дебиторлық берешек

 Директорлар кеңесі

Бір жыл ішінде туындаған

1 қаңтарға сауда және өзге кредиторлық берешек

Клиенттердің ағымдағы шоттары

Бір жыл ішінде төленген

Бір жыл ішінде туындаған
Бір жыл ішінде төленген

 мың теңге

 мың теңге 

224  // 225



Самұрық-Қазынаның	бақылауында	тұрған	немесе	едәуір	ықпалындағы	компаниялармен	
жасалған	мәмілелер	

2018	жылғы	31	желтоқсандағы	және	2017	жылғы	31	желтоқсандағы	жағдай	бойынша	шоттар	
бойынша	қалдықтар	және	басқа	да	мемлекеттік	компаниялармен	жасасқан	операциялар	
бойынша	тиімді	сыйақы	мөлшерлемелері:

Үкіметпен	жасалған	мәмілелер

Қазақстанның Үкіметі – Топтың соңғы бақылаушы тарабы. Топ өзінің күнделікті қызметі барысында 
«Самұрық-Қазына» АҚ бақылауындағы немесе бірлескен бақылауындағы бірқатар кәсіпорындармен 
операциялар жүргізеді. Топ Үкіметпен байланысты кәсіпорындармен операциялар бойынша 
жеңілдетілген ақпараттарды ұсынуға мүмкіндік беретін 24 «Байланысты тараптар» ХҚЕС-те (IAS) 
ұсынылатын босатуды қолданады.

Байланысты	тараптармен	жасалған	мәмілелердің	шарттары

Байланысты тараптарға поштаны жеткізу және қаржылық көрсетілетін қызметтер тараптар арасында 
келісілген жағдайларда жасалады. Конверттерді, ашықхаттарды және т.б. қосқанда тауарларды сатып алу 
және 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға байланысты тараптардан сатып алу нарық шарттары 

Басқа	да	мемлекеттік	компаниялармен	мәмілелер	

2017 ж. 

2017 ж. 

2018 ж. 

2018 ж. 

2,515,284

917,767

-

1,452,872

1,457,997

-

929,807

-

143,109

3,829,137

614,080

824,396

1,355,437

488,571

722,462

934,792

(54,933)

135,635

Қызметтерді сатып алу

Инвестициялық бағалы қағаздар бойынша пайыздық кіріс 

Негізгі құралдарды сату 

Байланысты тараптарға пошта қызметтерін сату 

«Кері РЕПО»  шарттары бойынша пайыздық кіріс 

Матиариалдық емес активтерді сатып алу (4-ескерту)

Тауарларды сатып алу

«РЕПО» тікелей шарттары бойынша пайыздық кіріс 

Негізгі құралдарды сатып алғаны үшін басқа да кредиторлық берешек 
бойынша кейінге қалдырылған төлемдер  амортизациясы

мың теңге 

мың теңге

10.06%

8.81%

13.03%

7.43%

8.30%

Сыйақының 
орташа тиімді 
мөлшерлемесі, %

Сыйақының 
орташа тиімді 
мөлшерлемесі, %

7,104,710

6,519,659

9,480,325

6,896,028

5,723,759

9,380,188

6,063,219

2018 ж.
мың теңге

2017 ж.
мың теңге

Ақшалай қаражат және оның 
баламалары
90 күн мерзіммен кері 
«РЕПО» шарттары 
Инвестициялық бағалы 
қағаздар
РЕПО мәмілелері бойынша 
кредиторлық берешек

ФИНАНСОВАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ
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бойынша жүзеге асырылды.

Жыл соңында қамтамасыз етілмеген баланстық қалдықтар пайызсыз болып табылады және олар 
бойынша төлем ақша қаражатымен жүргізіледі. Қамтамасыз етуге дебиторлық берешекті бағалау 
байланысты тараптың қаржы жағдайын және ол жұмыс істейтін нарықты тексеру арқылы әрбір есепті 
жылда жүргізіледі. 

2018 жылы Топ Акционерге 128,779 мың теңге сомасында пошталық және басқа да қызметтер көрсетті, 
ал дебиторлық берешек сальдосы 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 17,109 мың теңгені 
құрады (2017 жылы: тиісінше 14,220 мың теңге және 994 мың теңге). Бұл сомалар жоғарыдағы «жалпы 
бақылаудағы кәсіпорындармен» жасалған мәмілелер мен қалдықтарға қосылады.

Топ байланысты тараптан сатып алынған SAP лицензияланған бағдарламалық қамтымының құнын жалпы 
сомасы 454,137 мың теңге мөлшерінде материалдық емес актив құрамында, шарт бойынша болашақ 
ақшалай төлемдердің келтірінді құнына тең деп таныды, сондай-ақ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша 478,479 мың теңге сомасында қаржылық жалдау бойынша міндеттемелерді таныды (4-ескерту). 
2018 жылы Топ Акционерге дивидендтер төледі, толық ақпарат 12-ескертуде келтірілген.
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 (GRI – Global Reporting Initiative, Орнықты 
даму саласындағы есептілік жөніндегі 
басшылық)

7.3. GRI (G4) сәйкестік кестесі 

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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6

1

6.1

6.4

3.2 -3-4

4.1.4

4.1.4

6.4

3.5

4.1.4

1

1

1

1

1

ҰЙЫМДА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙТЫН ЕҢ ҮЛКЕН БАСШЫНЫҢ МӘЛІМДЕМЕСІ

НЕГІЗГІ ЫҚПАЛДАРДЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ЖӘНЕ МҮМКІНДІКТЕРДІ СИПАТТАУ

Орнықты даму мәселелерін шешуде ұйымдардың қолданатын стратегиялар және ұйымдастыру үшін 
орнықты даму мәні 

1-бөлім. 
Орнықты дамуға және мүдделі тұлғалардың әсеріне, ұлттық заңнамаға және тиісті халықаралық 
дәрежеде танылған стандарттарға сәйкес анықталған соңғысының құқықтарына ықпалын қоса алғанда 
ұйымның негізгі ықпалы.

2-бөлім. 
Орнықты даму саласындағы үрдістердің, тәуекелдер мен мүмкіндіктердің ұйымның ұзақ мерзімді 
перспективасы мен қаржылық нәтижелілігіне әсері 

Жалпы пайымдау және қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге стратегия, 
әсіресе ұйым көрсететін маңызды экономикалық, экологиялық және әлеуметтік ықпалдарды және ол 
қатысатын немесе оның басқа тараптармен (мысалы, жеткізушілермен, тұрғындармен және жергілікті 
қоғамдастықтың ұйымдарымен) қарым-қатынасы себебінен оның қызметімен байланыстыруға болатын 
ықпалдарды басқаруға қатысты 

 Î стратегиялық басымдылықтар және орнықты дамуға қатысы бар, қысқа мерзімді және ұзақ 
мерзімді кезеңдердегі негізгі мәселелер, халықаралық дәрежеде танылған стандарттарға 
сәйкестікті, сондай-ақ бұл стандарттардың ұзақ мерзімді стратегиямен және ұйымның табысымен 
қалай сәйкесетінін қоса алғанда;

 Î ұйымның маңызды экономикалық, экологиялық және әлеуметтік ықпалдарын, сондай-ақ 
олармен байланысты мәселелерді және мүмкіндіктерді сипаттау. Мұнда ұлттық заңнамаға және 
тиісті халықаралық дәрежеде танылған стандарттарға сәйкес анықталған мүдделі тараптардың 
құқықтарына ықпал да жатады;

 Î ірі масштабты (мысалы, макроэкономкалық немесе саяси) тенденциялар;

 Î осы мәселелер мен мүмкіндіктер арасынан басымдылықтарды анықтау тәсілін түсіндіру;

 Î осы тақырыптарға жауап ретінде қызметте қол жеткізілген прогреске қатысты негізгі тұжырымдар 
және есептік кезеңдегі тиісті қызмет нәтижелері. Бұған сондай-ақ үміттерден асып түскен қызмет 
нәтижелері немесе жетпеген нәтижелер себептерін бағалау жатады;

 Î нәтижелілікті және тиісті өзгерістерді басқаруға бағытталған негізгі процестерді сипаттау.

 Î орнықты даму үрдістерімен байланысты туындаған, ұйым үшін барынша мыңызды тәуекелдер мен 
мүмкіндіктерді сипаттау;

 Î Орнықты дамудың негізгі мәселелерінің басымдылығын ұйымның ұзақмерзімді стратегиясына, 
оның бәсекелестік ұстанымдарына, сапалы және ықтимал болса, сандық қаржы шығындарының 
факторларына қарай маңыздылығына сәйкес тәуекелдер мен мүмкіндіктер ретінде анықтау;

 Î мыналарды қамтыған жиынтық кесте (кестелер):

• міндеттер, міндеттерге қатысты нәтижелілік, сондай-ақ ағымдағы есептік кезең үшін 
алынған сабақтар;

• келесі есептік жылға міндеттер және негізгі тәуекелдермен және мүмкіндіктермен 
байланысты орта мерзімді мақсаттар мен міндеттер (3-5 жылға);

• осы тәуекелдер мен мүмкіндіктерді басқаруға арнайы арналған басқарудың маңызды 
механизмдерін қысқаша сипаттау және басқа да релеванттық тәуекелдер мен мүмкіндіктерді 
сипаттау.

 Î ұйымға және орнықты даму саласындағы оның басымдылықтарына ықпал;

 Î есептік кезеңдегі маңызды оқиғалар, ұйымның жетістіктеті мен сәтсіздіктері;

 Î қойылған мақсаттарға сәйкес нақты жеткен нәтижелер;

 Î негізгі мәселелер және келесі жылға ұйымның міндеттері және алдағы 3- 5 жылға мақсаттары;

 Î ұйымның стратегиялық тәсілін сипаттайтын басқа да аспектілер.

ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

G4 – 1

G4 – 2

СТРАТЕГИЯ және ТАЛДАУ
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1.1

6.5.2.B

СМ. ФИН. 
ОТЧЕТ

СМ. ФИН. 
ОТЧЕТ

2.2

2.3

6.4

6.4

1.1

6.4

1.1

2.3

2.3

6.5.1

6.5.2.B

6.5.2.B

Ұйым атауы

 Î қызметкерлердің жалпы саны;

 Î активтердің жалпы құны;

 Î меншік құрылымы туралы мәліметтер (оның ішінде ірі акционерлер мен олардың атауларына 
тиесілі үлесті қоса алғанда)

 Î қарыздар мен меншікті капиталға бөлінген жалпы капитал (жеке сектор ұйымдары үшін);

Басты брендтері, өнімдері және/немесе қызметтері

 Î бөлімшелердің жалпы саны

 Î жеткізілетін өнімдердің немесе қызметтердің көлемі.

 Î елдер немесе өңірлер бойынша төмендегідей:

• Жиынтық кірістердің кемінде 5% -ын құрайтын елдер/өңірлер бойынша сату / түсім көлемі;

• Жиынтық кірістердің кемінде 5% -ын құрайтын елдер/өңірлер бойынша шығындар 

• Қызметкерлердің саны.

Ұйымның штаб-пәтерлерінің орналасқан жері

 Î таза сатулар (жеке сектор ұйымы үшін) немесе таза кірістер 
 Î (мемлекеттік сектор ұйымы үшін);

Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысаны

Ұйым ауқымы, соның ішінде:

Қосымша көрсету ұсынылады:

Ұйым өз қызметін жүзеге асыратын елдер саны және негізгі қызмет жүзеге асырылатын немесе есеппен 
қамтылған тұрақты даму мәселелері тұрғысынан аса маңызды елдердің атауы.

Ұйым жұмыс істейтін нарықтар 

Барлық қызметкерлердің қанша пайызы ұжымдық шарттармен қамтылған 

Ұйымның жеткізілімдері тізбегін сипаттаңыз 

Мыналарды қоса алғанда, масштабтардың, құрылымдардың және ұйым меншігінің барлық маңызды 
өзгерістерін немесе есептік кезең ішінде жүргізілген оның жеткізілімдер тізбегін сипаттаңыз:

• тиесілі бөлімшелердің немесе кәсіпорынды ашу, жабу және кеңейтуді қоса алғанда, олардың 
орналасқан орнының өзгеруі;

• акционерлік капитал құрылымындағы өзгерістер және капиталды (жеке секторды ұйымдастыру 
үшін) қалыптастыру, ұстап тұру немесе өзгерту бойынша басқа да әрекеттер;

a. Жалдау туралы шарт және жынысы бойынша бөле отырып, қызметкерлердің жалпы санын 
көрсетіңіз.

b. Жұмыспен қамтылу түрі және жынысы бойынша бөле отырып, тұрақты қызметкерлердің жалпы 
санын көрсетіңіз.

c. Штаттық және штаттан тыс қызметкерлерге, сондай-ақ жынысы бойынша бөле отырып, жұмыс 
күшінің жалпы санын көрсетіңіз.

f. Жұмыс істейтін тұлғалар санындағы кез келген маңызды маусымдық өзгерістерді түсіндіріңіз 
(мысалы, туризмде немесе ауыл шаруашылығында).

e. Еңбек немесе кəсіпкерлік қызметпен айналысатын қызметкерлер немесе штаттағы және штаттан 
тыс қосалқы мердігер қызметкерлерді қоса алғанда, штаттағы және штаттан тыс қызметкерлерден 
бөлек тұлғалар ұйым жұмысының маңызды үлесін орындайтынын хабарлаңыз.

d. Өңірлер және жынысы бойынша бөле отырып, жұмыс күшінің жалпы санын көрсетіңіз. 

ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

G4 – 3

G4 – 4

G4 – 5

G4 – 7

G4 – 9

G4 – 6

G4 – 8

G4 – 11

G4 – 12

G4 – 13

G4 – 10

Ұйымның бейіні

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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6.2

5.4

5.4

1.1, 6.1

1.1, 6.1

1.1, 6.1

• жеткізушілердің орналасқан орнының, құрылымының өзгеруі.

a. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке немесе балама құжаттарға есептілігі енгізілген барлық 
заңды тұлғаларды атаңыз.

b. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке немесе балама құжаттарға есептілігі енгізілген 
қандай да бір заңды тұлға туралы ақпараттың орнықты даму саласындағы есепте бар-жоқтығын 
хабарлаңыз 

• басқару органдарынан орын алады;

• жобаларына немесе комитеттеріне қатысады;

• жалпы мүшелік жарналары шеңберінде маңызы қаржыландыруды ұсынады;

• өзінің мүшелігін стратегиялық тұрғыда қарастырады.

Ұйым сақтық қағидаттарын пайдалана ма және қалай пайдаланады.

Ұйым қосылған немесе ұстанатын, ішкі тараптар әзірлеген экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
хартияларды, қағидаттарды немесе басқа да бастамаларды атаңыз.

Қоғамдастықтарға (мысалы, салалық) және/немесе мүдделерді қорғау жөніндегі ұлттық және 
халықаралық ұйымдарға мүшелігі туралы хабарлаңыз. Ұйым:

a. Есеп мазмұнын және аспектілер шекарасын анықтау әдісін түсіндіріңіз.

Есеп мазмұнын анықтау процесінде айқындалған барлық маңызды аспектілердің тізімін жасаңыз.

a. Ұйым ішінде әрбір маңызды аспекті бойынша аспекті шекараларын сипаттаңыз, атап айтқанда:

a. Ұйымнан тыс әрбір маңызды аспекті бойынша аспекті шекараларын сипаттаңыз, атап айтқанда:

Алдыңғы есептерде жарияланған барлық көрсеткіштерді қайта қалыптастыру салдарлары туралы және 
осындай қайта қалыптастыру себептері туралы хабарламаңыз.

Алдыңғы есептік кезеңдермен салыстырғанда аспектілердің шекаралары мен қамтылуындағы маңызды 
өзгерістер туралы хабарлаңыз.

 Î осы Аспектінің Ұйымнан тыс маңызды болып табылатындығын хабарлаңыз;

 Î Ұйымнан тыс аспекті шекараларына қатысты барлық ерекше шектеулер туралы хабарлаңыз.

 Î егер осы Аспект Ұйымнан тыс маңызды болып табылса, осы Аспект маңызды болып 
табылатын заңды тұлғаларды, заңды тұлғалар тобын немесе объектілерін көрсетіңіз. 
Аталған заңды тұлғалар үшін осы Аспект маңызды болып табылатын географиялық ауданды 
көрсетіңіз;

b. Ұйым ішіндегі аспекті шекараларына қатысты барлық ерекше шектеулер туралы хабарлаңыз.

 Î осы Аспектінің Ұйым ішінде маңызды болып табылатындығын хабарлаңыз;

• G4-17-де көрсетілген және осы Аспект маңызды болып табылмайтын заңды тұлғалар 
мен заңды тұлғалар тобының тізімін 

• G4-17-де көрсетілген және осы Аспект маңызды болып табылатын заңды тұлғалар мен 
заңды тұлғалар тобының тізімін.

 Î егер осы Аспекті ұйым құрамындағы барлық заңды тұлғалар үшін маңызды болып 
табылмаса, төмендігі екі амалдың бірін таңдаңыз және ұсыныңыз:

b. Есеп мазмұнын анықтау кезіндегі есептілікті дайындау қағимдаттары.

ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

G4 – 14

G4 – 17

G4 – 15

G4 – 16

G4 – 18

G4 – 19

G4 – 20

G4 – 21

G4 – 22

G4 – 23

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

АЙҚЫНДАЛҒАН МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕР ЖӘНЕ ШЕКАРАЛАР 

230  // 231



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.5

4.1.2

1.1

5.6

1.1

1.1

5.6

4.1.2

1.1

1.1

1.1

5.6

4.1.2

Ұйым өзара әрекеттесетін мүдделі тараптардың тізімін келтіріңіз.

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органы комитеттерін қоса алғанда, ұйымды корпоративтік 
басқарудың құрылымын сипаттаңыз. Ұйымның көрсететін экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
ықпалдары бойынша шешімдер қабылдауға жауап беретін комитеттерді көрсетіңіз.

Ақпарат ұсынылатын Есептік кезең (мысалы, қаржылық немесе күнтізбелік жыл).

Өзара іс-қимыл жасасу үшін мүдделі тараптарды анықтау және таңдау қағидаттарын сипаттаңыз.

Орнықты даму саласында алдыңғы есептің жариялану күні (мұндай бар болса).

Есептілік циклі (мысалы, жылдық немесе екі жылдық).

Ұйымның мүдделі тараптармен өзара іс-қимылы тәсілін, нысандар мен мүдделі топтар бойынша өзара 
әрекеттесу жиілігін қоса отырып, сипаттаңыз және өзара іс-қимылдың қандай да бір элементтері есепті 
дайындау процесінің бөлігі ретінде арнайы қабылданғанын көрсетіңіз.

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органынан жоғарғы дәрежедегні атқарушы басшыларға және басқа 
да қызметкерлерге экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешу өкілеттілігін беру 
тәртібін сипаттаңыз.

Есепке немесе оның мазмұнына қатысты мәселелер бойынша өтініш бірдіруге болатын байланыс 
тұлғасын көрсетіңіз.

a. Орнықты даму туралы есептілікті сыртқы куәландыруға қатысты саясат және қолданылатын 
практикалық тәсілдерді сипаттаңыз

b. Егер бұл орнықты даму туралы есептілікке қоса берілген куәландыру туралы қорытындыда 
көрсетілмесе, жүргізілген сыртқы куәландырудың қамтуына және оны жүргізу қағидаттарын 
көрсетіңіз.

c. Ұйым мен сыртқы куәландыруды ұсынған тарап арасында қандай қатынас бар екенін көрсетіңіз.

d. Орнықты даму саласында ұйымның есептілігін сыртқы куәландыруды қамтамасыз ету бойынша 
жұмыста корпоративтік басқарудың жоғарғы органы немесе жоғарғы дәрежедегі атқарушы 
басшылар қатысатынын көрсетіңіз.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесінде көтерілген немесе айқындалған негізгі тақырыптар 
мен мүдделер және осы мүдделер мен тақырыптарға, соның ішінде өз есептілігі арқылы ұйымның қалай 
ден қойғандығы туралы сипаттаңыз. Қандай мүдделі тараптар тобының осы тақырыптардың әрбірін 
көтергенін немесе осы мүдделедің әрбірі туралы өз пікірін білдіргенін хабарлаңыз.

Ұйымда экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін жауапкершілікті өзіне 
алатын басқарушы лауазымның немесе лауазымдарының бар-жоғын және осы лауазымдарға ие 
тұлғалар тікелей корпоративтік басқарудың жоғарғы органына бағынатынын/бағынбайтынын көрсетіңіз.

a. Ұйым таңдаған GRI басшылығына сәйкес есепті дайындау нұсқасын, көрсетіңіз.

b. Есепті дайындаудың таңдалған нұсқасы үшін GRI мазмұны көрсеткішін келтіріңіз (төмендегі кестені 
қараңыз).

c. Егер құжат бар болған жағдайда, есепті сыртқы куәландыру туралы қорытындыға сілтеме жасаңыз.

ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

G4 – 24

G4 – 34

G4 – 28

G4 – 25

G4 – 29

G4 – 30

G4 – 26

G4 – 35

G4 – 31

G4 – 33

G4 – 27

G4 – 36

G4 – 32

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ 

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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4.1.2

4.2

4.2.5

4.2.5

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

 Î тәуелсіз мүшелер;

 Î әртүрлілік факторы ескеріле ме және қалай ескеріледі;

 Î жеткілікті түрде таныстырылмаған әлеуметтік топтарға қатысу;

 Î мүдделі тараптар (акционерлерді қоса алғанда) тартыла ма және қалай тартылады.

 Î аффилирленген тұлғалар.

 Î  

 Î корпоративтік басқару органы мүшесі лауазымында болу мерзімі;

 Î тәуелсіздік факторы ескеріле ме және қалай ескеріледі;

 Î бірнеше директорлар кеңесіне тоғыспалы мүшелік;

 Î ұйымның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік ықпалына қатысты құзырет;

 Î мүдделі тараптардың өкілдігі.

 Î басқа да маңызды лауазымдардың саны және басқарушы органның әрбір мүшесінің міндеттері, 
сондай-ақ бұл міндеттердің сипаты;

 Î Экономикалық саладағы кәсіби біліктілік және тәжірибе факторлары ескеріле ме

 Î жеткізушілермен және басқа да мүдделі тараптармен акцияларды тоғыспалы иелік ету;

Есеп беруші компанияның мүдделі тараптары мен жоғары корпоративтік басқару органы арасындағы 
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелер бойынша кеңес беру рәсімдерін сипаттаңыз. 
Егер консультация жүргізуге өкілеттілік берілсе, онда корпоративтік басқарудың жоғарғы органы арқылы 
кері байланыс алудың барлық рәсімдерін анық және сипаттайтын кім екенін көрсетіңіз.

Ұйымның мақсаттарына, құндылықтарына және миссиясына, сондай-ақ оның экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік әсеріне қатысты стратегиясы, саясаты мен міндеттері тұжырымдамасын 
әзірлеу, қабылдау және жаңартудағы жоғарғы басшылық және жоғары лауазымды тұлғалардың рөлін 
сипаттаңыз.

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерге байланысты корпоративтік басқарудың 
жоғарғы органы мүшелерінің ұжымдық білімдерін дамыту және жетілдіру үшін қабылданатын шаралар.

a. Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді басқару тұрғысынан корпоративтік 
басқарудың жоғарғы органының қызметін бағалау рәсімдерін сипаттаңыз. Мұндай бағалау 
тәуелсіз бе және қаншалықты жиі өткізілетінін көрсетіңіз. Мұндай бағалау өзін-өзі бағалау болып 
табылатынын көрсетіңіз.

b. Корпоративтік басқарудың жоғарғы органының экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
мәселелерді басқару тұрғысынан, соның ішінде басқарушы органдардың құрамының 
және ұйымның тәжірибесіне өзгеріс енгіуді қоса алғанда, қызметіне баға беру нәтижесінде 
қабылданатын шараларды сипаттаңыз.

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органының төрағасы сондай-ақ атқарушы директор бола ма (егер 
болса, ұйымды басқарудағы оның функциялары және лауазымдарды бұлай біріктірудің себептері).

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органына және оның комитеттеріне мүшелікке үміткерлерді 
тағайындау және таңдау тәртібін, сондай-ақ жоғары басшылық органның мүшелерін тағайындау және 
таңдау критерийлерін сипаттаңыз:

Мүдделер қайшылығының алдын алу және оларды басқару үшін корпоративтік басқарудың жоғарғы 
органы пайдаланатын рәсімдерді сипаттаңыз. Мүдделі тұлғалардың мүдде қайшылығы туралы 
ақпараттар, ашып айтылатынын/айтылмайтынын көрсетіңіз. Мыналар туралы ақпараттарды қоса 
алғанда:

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органын (ДК) және оның комитеттерін сипаттаңыз, мыналарды 
көрсете отырып:

 Î атқарушы және атқарушы емес мүшелер;

 Î жынысы;

 Î экологиялық және әлеуметтік мәселелер;

 Î бақылаушы акционердің болуы;

ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

G4 – 37

G4 – 42

G4 – 43

G4 – 44

G4 – 39

G4 – 40

G4 – 41

G4 – 38

232  // 233



ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2.3

4.5.4

4.2.4

4.2.4

4.2.4

4.2

4.2.4

4.5.4

4.2.4

a. Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді 
айқындаудағы және оларды басқарудағы корпоративтік басқарудың жоғары органының рөлін 
сипаттаңыз. Мінез-құлықтың лайықты нормаларын ұстануды қамтамасыз етудегі корпоративтік 
басқарудың жоғары органының рөлін сипаттаңыз.

Сыйақы мөлшерін анықтау тәртібін сипаттаңыз.Сыйақы мөлшерін анықтауда сыйақы жөніндегі 
кеңесшілер қатысатынын және олардың басшылыққа тәуелсіз болып табылатынын көрсетіңіз. Сыйақы 
жөніндегі кеңесшілердің ұйым қолдау көрсететін барлық басқа қатынастарын сипаттаңыз.

Сыйақы беру туралы мүдделі тараптардың пікірлері қалай айқындалатынын және қабылданатынын 
сипаттаңыз, соның ішінде сыйақы беруге қатысты ережелер мен ұсыныстар бойынша дауыс беру 
нәтижелері.

Маңызды экономикалық қызметті жүзеге асыратын әрбір елдегі ұйымдағы ең жоғары жалақы алатын 
қызметкердің бір жылдағы жалпы сыйақы мөлшерінің сол елдегі барлық қызметкерлердің (ең жоғары 
жалақы алатын лауазымды тұлғасыз) орташа жылдық сыйақысына қатынасын көрсетіңіз.

Маңызды экономикалық қызметті жүзеге асыратын әрбір елдегі ұйымдағы ең жоғары жалақы алатын 
қызметкердің жалпы жылдық сыйақы өсуі пайызының сол елдегі барлық қызметкерлердің (ең жоғары 
жалақы алатын лауазымды тұлғасыз) орташа жылдық сыйақысы өсуінің пайызына қатынасын 
көрсетіңіз.

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерге байланысты тәуекелдерді басқарудың 
ұйымдық әдістерінің тиімділігін талдауда корпоративтік басқарудың жоғарғы органының рөлі.

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органының назарына ұсынылатын маңызды мәселелердің 
сипаты мен жалпы санын көрсетіңіз және оларды қарау және шешу үшін пайдаланылған механизмді 
(механизмдерді) сипаттаңыз.

Корпоративтік басқарудың жоғарғы органының экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерді, 
тәуекелдер мен мүмкіндіктерді қаншалықты жиі талдайтынын көрсетіңіз.

Ұйымның орнықты даму саласындағы есебін ресми түрде қарайтын және бекітетін және барлық 
маңызды Аспектілердің қамтылуын қамтамасыз ететін жоғары комитетті немесе тұлға лауазымын 
көрсетіңіз.

Маңызды мәселелер туралы корпоративтік басқарудың жоғары органының хабардар ету рәсімін 
сипаттаңыз.

a. Сыйақы берудің мынадай формаларын қоса алғанда, корпоративтік басқарудың жоғары 
органы мүшелеріне және жоғарғы дәрежедегі атқарушы басшыларға сыйақы беру қағидаларын 
сипаттаңыз:

 Î тиянақталған және өзгермелі жалақы, мыналарды қоса алғанда:

 Î белгілі бір нәтижелерге жеткені үшін сыйақы;

 Î компания акцияларымен сыйақы;

 Î сыйлықақылар;

 Î кейінге қалдырылған немесе бөлінген акциялар;

 Î сыйлықақылар немесе жұмысқа қабылдау кезіндегі ынталандырушы төлемдер;

 Î еңбек қызметін тоқтатқан кездегі төлемдер;

 Î алынған сыйақыны қайтару;

 Î зейнетақылық төлемдер, оның ішінде зейнетақы жоспарлары мен корпоративтік 
басқарудың жоғарғы органының мүшелеріне, жоғары лауазымды тұлғалар және басқа да 
қызметкерлерге арналған жарналардың мөлшерлемелері арасындағы айырмашылық.

b. Корпоративтік басқарудың жоғарғы органының экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
әсерлерді, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді айқындауына және оларды басқаруына көмектесу үшін 
мүдделі тұлғалармен кеңес жүргізілетінін көрсетіңіз.

b. Сыйақы төлеу қағидаларында көрсетілген қызметті бағалау критерийлерінің басқарудың жоғары 
органының және жоғары дәрежедегі басшылардың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
мақсаттарымен қалай байланысатындығын түсіндіріңіз.
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+ 6.4.1

Менеджмент саласындағы амалдар туралы мәліметтер

Құрастырылған және бөлінген тікелей экономикалық құн 

«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК» АСПЕКТІСІ

a. Аспектінің неліктен маңызды екенін көрсетіңіз. Осы Аспектіні маңызды еткен әсерді сипаттаңыз.

a. Құрастырылған және бөлінген тікелей экономикалық құнды (ҚжБТЭҚ) есептеу әдісімен есепке алу 
деректері, соның ішінде ұйымның жаһандық бөлімшелері бойынша бөлінген, төменде көрсетілген 
негізгі компоненттері бойынша көрсетіңіз. Егер деректер нақты игеру әдісі негізінде ұсынылса, осы 
шешімнің себебін түсіндіріп, баяндамада келесі негізгі компоненттер туралы есеп беріңіз:

b. ҚжБТЭҚ  жергілікті экономикалық ықпалын өте жақсы бағалау үшін, егер бұл цифрлар маңызды 
болса, елдер, өңірлер немесе нарықтар бойынша жеке-жеке бөле отырып көрсетіңіз.

b. Ұйымның осы маңызды Аспектілерді немесе олармен байланысты әсерлерді қалай басқаратынын 
сипаттаңыз.

c. Менеджмент саласындағы амалды бағалауды сипаттаңыз, соның ішінде:

 Î менеджмент саласындағы амалдың тиімділігін бағалау механизмдері;

 Î Құрастырылған тікелей экономикалық құн:

 Î бөлінген экономикалық құн:

 Î бөлінбеген экономикалық құн (құрастырылған тікелей экономикалық құн мен бөлінген 
экономикалық құн арасындағы айырма ретінде есептелген). 

• кірістер;

• операциялық шығындар;

• жалақы және басқа да төлемдер және қызметкерлерге жеңілдіктер;

• капитал жеткізушілеріне төлемдер;

• мемлекетке төлемдер (елдер бойынша);

• жергілікті қоғамдастыққа инвестициялар;

 Î менеджмент саласындағы амалды бағалау нәтижелері;

 Î менеджмент саласындағы амалға кез келген өзгерістер.

Мінез-құлық кодексі және этикалық кодекстер сияқты ұйымдағы мінез-құлық иқұндылықтарын, 
қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын сипаттаңыз.

Этикалық және заңға бағынатын мінез-құлық мәселелері, сондай-ақ ұйымға сенімсіздік көріністерімен 
байланысты мәселелер бойынша кеңеске жүгінудің ішкі және сыртқы тетіктерін сипаттаңыз, мысалы 
сенім телефоны немесе телефон арқылы кеңес беру сияқты.

Этикаға жатпайтын немесе заңсыз мінез-құлық туралы, сондай-ақ ұйымға сенімсіздікпен байланысты 
мәселелер туралы хабарлаудың ішкі және сыртқы тетіктерін сипаттаңыз, мысалы, тікелей басшыны 
хабарландыру, заңсыз әрекеттер туралы хабарлау механизмдері немесе жедел желілер. 
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6.4.6

Климаттың өзгеруімен байланысты қаржылық аспектілер және басқа да тәуекелдер және ұйым 
қызметіне арналған мүмкіндіктер 

Мемлекеттен алынған қаржылай көмек 

 Î тәуекелдер немесе мүмкіндіктер және оларды физикалық, нормативтік немесе басқа деп 
жіктеу;

 Î осы тәуекелдермен немесе мүмкіндіктермен байланысты әсер;

 Î осы тәуекелдердің немесе мүмкіндіктердің қаржылық салдары, алдын алу шараларын 
қабылдау;

 Î осы тәуекелдерді немесе мүмкіндіктерді басқаруда қолданылатын әдістер;

 Î осы тәуекелдерді немесе мүмкіндіктерді басқару бойынша қабылданған шараларға 
шығындар.

Белгіленген жеңілдіктері бар зейнетақы жоспарларымен байланысты ұйымның міндеттемелерінің 
қамтамасыз етілуі 

 Î Міндеттемелердің схемаға сәйкес осы мақсатқа арнап бөлінген активтермен жабылатынын 
бағалау дәрежесі;

 Î салық жеңілдіктері және салық кредиттері;

 Î гранттар;

 Î роялти төлемдеріне жеңілдікті кезеңдер;

 Î инвестициялық гранттар, зерттеулерге гранттар және басқа да сәйкес түрлері 

 Î субсидиялар;

 Î марапаттар;

 Î кредиттік-сараптау агенттерінің қаржылық көмегі (КЭА);

 Î қаржылық қолдау;

 Î бұл бағалау қалай алынды [міндеттеме]; 

 Î осы бағалау жүргізілген күн.

a. Климаттың өзгеруі салдарынан туындаған және шаруашылық қызметіне, ұйымның кірістері 
мен шығыстарына айтарлықтай өзгеріс әкелетін тәуекелдер мен мүмкіндіктерді сипаттаңыз, 
мыналарды қоса алғанда:

a. Егер міндеттемелер жоспарға сәйкес ұйымның жалпы ресурстарынан қанағаттандырылса, осы 
міндеттемелердің бағалау құнын жариялаңыз. 

a. Есептік кезең ішінде билік органдарынан ұйымның алған қаржылай көмегінің жалпы ақшалай 
құнын көрсетіңіз:

d. қызметкер немесе жұмыс беруші салатын жалақы үлесі туралы деректі жариялаңыз.

b. Егер жоспардың зейнетақы міндеттемелерін төлеу үшін арнайы қор бар болса, мыналар туралы 
деректерді жариялаңыз:

c. Зейнетақы міндеттемелерін төлеуге арналған қор толығымен қамтамасыз етілмеген жағдайда, 
жұмыс берушінің міндеттемені толық қамтуды қамтамасыз ету стратегиясын және егер бар болса, 
жұмыс берушінің толық көлемде қамтамасыз етуді көздейтін мерзімдерін түсіндіріңіз.

e. еңбек қызметін аяқтау жоспарларына [қызметкерлердің] қатысу деңгейі туралы деректерді 
жариялаңыз (мысалы, қаржылық ықпалы бар міндетті немесе ерікті схемаларға,  өңірлік немесе 
ұлттық схемаларға қатысу).

G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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Н/П

Ықпал ету саласын қосқанда, маңызды бұрма экономикалық ықпалдар 

Ұйым қызметінің маңызды өңірлерінде белгіленген ең төменгі еңбекақының әртүрлі жыныстағы 
бастапқы деңгей қызметкерлерінің стандарттық еңбекақысына арақатынасы

Ұйым қызметінің маңызды өңірлеріндегі жергілікті тұрғындардан жалданған жоғарғы 
басшылар үлесі 

Инфрақұрылымға инвестицияның әсері және оны дамыту және өтеусіз қызметтер 

a. Егер жұмыс күшінің маңызды үлесі негізінен ең төменгі жалақыға қатысты қағидалармен 
реттелетін жалақы түрінде сыйақы алатын болса, ұйым қызметінің маңызды өңірлерінде әртүрлі 
жыныстағы бастапқы деңгей қызметкерлерінің еңбекақысының белгіленген ең төменгі еңбекақыға 
арақатынасын көрсетіңіз.

a. Ұйым қызметінің маңызды өңірлеріндегі жергілікті тұрғындардан жалданған жоғарғы басшылар 
пайызын көрсетіңіз.

a. Инфрақұрылымға маңызды инвестицияларды дамыту дәрежесін сипаттаңыз және өтеусіз 
қызметтер.

a. Ұйым көрсететін, оң және теріс бұрма экономикалық ықпалдардың мысалдарын келтіріңіз:

b. егер Ұйым қызметінің маңызды өңірлерінде белгіленген әртүрлі жыныстағы қызметкерлердің ең 
төменгі еңбекақысы жоқ болса немесе өзгермелі болса, көрсетіңіз. Егер бағдарлауыш ретінде түрлі 
минимумдар қолданылатын болса, қандай ең төменгі жалақы қолданылатынын көрсетіңіз. 

b. «Жоғарғы басшылар» терминіне анықтама келтіріңіз.

b. Жергілікті қоғамдастыққа және жергілікті экономикаға қазіргі немесе күтілетін әсерді сипаттаңыз. 
Оң және теріс әсерді сипаттаңыз (бар болса).

c. Ұйымның «жергілікті» сөзіне қолданатын анықтамасын келтіріңіз.

c. Осы инвестициялар мен қызметтер коммерциялық негізде, заттай нысанда немесе өтеусіз негізде 
жүзеге асырылатынын көрсетіңіз.

c. «Ұйым қызметінің маңызды өңірлері» тіркесіне анықтама келтіріңіз.

d. «Ұйым қызметінің маңызды өңірлері» терминіне қолданылатын анықтаманы келтіріңіз.

 Î ұйымның, саланың немесе экономиканың еңбек өнімділігінің толғымен өзгеруі;

 Î кірістері төмен тұрғындар үшін өнімдер мен қызметтерге қолжетімділікті арттыру;

 Î кедейліктің жоғары деңгейіндегі салалардағы экономикалық даму;

 Î кәсіби қоғамдастықта немесе өңірде дағдылар мен білімдерді тарату;

 Î жеткізілімдер немесе бөлу тізбегінде жұмыс орындарын сақтау;

 Î әлеуметтік немесе экологиялық талаптарды жақсартуға немесе нашарлатуға экономикалық 
ықпал;

 Î кез келген қызметпен байланысты кез келген мемлекеттік билік органдарынан алынған 
және алынуы мүмкін басқа да қаржылық төлемдер.

b. жоғарыда айтылған ақпаратты елдердің бөлінісінде келтіріңіз.

c. Мемлекеттің акционерлер құрамында бар-жоқтығын және қандай дәрежеде бар екенін көрсетіңіз.

G4-EC8

G4-EC5

G4-EC6

G4-EC7

 «НАРЫҚҚА ҚАТЫСУ» АСПЕКТІСІ

«БҰРМА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕРЛЕР» АСПЕКТІСІ
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+ 6.6.2Ұйым ішінде энергияны тұтыну 

Салмағы немесе көлемі көрсетілген пайдаланылған материалдар

Қайта өңделген немесе қайта пайдаланылған қалдықтардан тұратын материалдар үлесі

 Î тікелей шетел инвестицияларына көмектесі, қамтамасыз ету немесе шектеу;

 Î жұмсалған жаңартылмайтын материалдар;

 Î өнімдер мен қызметтерді пайдаланудың экономикалық ықпалы экономическое.

 Î қызмет орнын өзгертудің экономикалық ықпал;

 Î жұмсалған жаңартылатын материалдар.

Қызметтің маңызды өңірлерінде жергілікті жеткізушілерге шығындардың үлесі 

 Î электр энергиясын тұтынуды;

 Î сатылған электр энергиясын;

 Î салқындату үшін энергия тұтынуды;

 Î жылыту үшін энергия тұтынуды;

 Î жылыту үшін сатылған отын/энергия;

 Î бу тұтынуды көрсетіңіз.

b. Ұлттық және халықаралық стандарттарды, хаттамаларды және саясатты қоса алғанда, сыртқы 
бағдарларға және мүдделі тараптар басымдықтарына әсер етудің өзектілігі туралы деректерді 
келтіріңіз.

a. Қызметтің маңызды өңірлерінде қолдануға бөлінген және жергілікті жабдықтаушыларға жұмсалған 
сатып алу  бюджетінің пайызын көрсетіңіз (мысалы, жергілікті деңгейде сатып алынған тауарлар 
мен қызметтердің пайызы).

a. Жаңартылмайтын көздерден алынатын жанармайдың джоульдердегі немесе бірліктердегі, соның 
ішінде қолданылған отын түрі бойынша отынның жалпы тұтынуын көрсетіңіз.

b. Жаңартылатын көздерден алынатын жанармайдың джоульдердегі немесе бірліктердегі, соның 
ішінде қолданылған отын түрі бойынша отынның жалпы тұтынуын көрсетіңіз.

c. Джоульдердегі, киловатт-сағаттардағы немесе оның өндірістік бірліктеріндегі жалпы:

d. Джоульдерде, ватт-сағаттарда немесе олардың өндірістік жалпы көлемін көрсетіңіз:

Есептік кезеңдегі ұйымның негізгі өнімдері мен қызметтерін өндіру мен қаптауға жұмсалған 
материалдардың жалпы салмағы немесе көлемін көрсетіңіз:

Негізгі өнімдерді өндіруде және ұйымның негізгі қызметтерін көрсетуде пайдаланылатын екінші 
материалдардың пайызын көрсетіңіз. 

b. Ұйымның «жергілікті» сөзіне қолданатын анықтамасын келтіріңіз..

c. «Ұйым қызметінің маңызды өңірлері» терминіне қолданылатын анықтаманы келтіріңіз.

G4-EC9

G4-EN3

G4-EN1

G4-EN2

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ» АСПЕКТІСІ

+ 6.4.7

«МАТЕРИАЛДАР» АСПЕКТІСІ

«ЭНЕРГИЯ» АСПЕКТІСІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ» САНАТ

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

Энергияны ұйымнан тыс тұтыну 

Энергия сыйымдылық

Энергия тұтынуды қысқарту 

Сатылған өнімдер мен қызметтер энергиясыныңқажеттілігін азайту

a. Энергия сыйымдылығын көрсетіңіз.

a. Төмендегідей көздерден алынған судың жалпы көлемін көрсетіңіз:

a. Энергия үнемдеужәне энергия тиімділігін арттыру бастамаларының тікелей нәтижесі ретінде қол 
жеткізілген энергияны тұтынудың жалпы қысқаруын джоульдерде немесе оның туындыларында 
көрсетіңіз.

a. Ұйымнан тыс тұтынылған эенргияның джоульдердегі немесе еселі бірліктегі санын көрсетіңіз.

a. есептік кезең ішінде қол жеткізген, сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтер энергиясына 
қажеттіліктің азаюын есепте көрсету, джоульдерде немесе еселі бірліктерде.

b. Осы коэффициентті есептеу үшін таңдалған, ұйымға тән көрсеткішті (коффициенттің бөлгіші) 
көрсетіңіз.

b. Стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы пайдалануды көрсетіңіз.

b. Осы қысқаруды есептеу кезінде ескерілген энергия түрлерін көрсетіңіз: отын, электр энергиясы, 
жылытуға/салқындатуға энергия, бу.

b. Энергияны пайдаланудың қысқаруын есептеуге арналған  базаны көрсетіңіз: базалық жыл немесе 
базалық деңгей, сондай-ақ оларды таңдауға негіздеме.

c. Энергия сыйымдылық көрсеткішін есептеу кезінде ескерілген энергия түрлерін көрсетіңіз: отын, 
электр энергиясы, жылытуға/салқындатуға энергия, бу немесе энергияның барлық осы түрлері.

c. Пайдаланылған қайта есептеу коэффициенттері туралы ақпарат көздерін көрсетіңіз.

c. Энергияны пайдаланудың қысқаруын есептеуге арналған  базаны көрсетіңіз: базалық жыл немесе 
базалық деңгей, сондай-ақ оларды таңдауға негіздеме.

c. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

d. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

d. Есептеу кезінде ұйым ішінде және одан тыс тұтынылған  осы энергия көрсеткіші немесе екі 
көрсеткіште ескерілетінін көрсетіңіз.

Көздері бойынша бөлу арқылы алынатын судың жалпы мөлшері 

 Î салқындату үшін сатылған отын/энергия;

 Î шалшықтарды, өзендерді, көлдерді және мұхиттарды қоса алғанда жер үсті сулары;

 Î сатылған бу.

e. джоульдердегі немесе бірліктердегі энергияны жалпы тұтынуды көрсетіңіз.

f. Стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы пайдалануды көрсетіңіз.

g. Пайдаланылған қайта есептеу коэффициенттері туралы ақпарат көздерін көрсетіңіз.

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

G4-EN8

«СУ» АСПЕКТІСІ
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Н/П

Жеке меншікте, жалдауда, ұйым қарауындағы және қорғалатын табиғи аумақтар мен олардың 
шекарасынан тыс биоәркелкіліктің жоғары құндылығы бар аумақтарда орналасқан немесе осындай 
аумақтарға жанасатын жерлердің ауданы және орналасқан жері

Бірнеше рет және қайта пайдаланылатын судың үлесі және жалпы мөлшері

 Î жер асты сулары;

 Î су көздерінің мөлшерлері;

 Î жергілікті қоғамдастық және тұрғылықты халық халық үшін сву көздерінің құндылығы мен 
маңыздылығы;

 Î басқа ұйымдардың ағынды сулары;

 Î муниципалдық және басқа да сумен жабдықтау жүйелері.

 Î ұйым жинаған және сақтаған жауын сулары;

 Î осы көз қорғалатын аумақтарға жатқызылған ба (ұлттық немесе халықаралық деңгейде);

 Î биоәркелкілік тұрғысынан алғанда құндылықтар (мысалы, қорғалатын түрлердің жалпы 
саны);

Ұйымның су тоғаны елеулі ықпал ететін су көздері

 Î географиялық жағдайы;

 Î шаруашылық қызмет үшін пайдаланылатын алаңдар, шаршы км;

 Î мыналарды қоса алғанда, биоәркелкілік тұрғысынан құндылықтардың сипаттамасы:

 Î қызметтің сипаты (әкімшілік, өндірістік немесе пайдалы қазбаларды өндіру);

 Î жеке меншікте, жалдауда, ұйым қарауында болуы мүмкін жер үсті және жер асты учаскелері;

 Î қорғалатын табиғи аумақтар мен олардың шекарасынан тыс биоәркелкіліктің жоғары 
құндылығы бар аумақтарға қатысты орналасу (қорғалатын аумақтың іргесіндегі немесе 
құрамындағы бөлігі шегінде);

• қорғалатын табиғи аумақтар мен олардың шекарасынан тыс биоәркелкіліктің жоғары 
құндылығы бар аумақтардың сипаттамасы (жер үсті, тұщы сулы немесе теңіз эко 
жүйесі);

b. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

a. Мыналарды көрсете отырып, су тоғаны маңызды ықпал ететін су көздерінің жалпы санын 
көрсетіңіз:

Жеке меншікте, жалдауда, ұйым қарауындағы және қорғалатын табиғи аумақтар мен олардың 
шекарасынан тыс биоәркелкіліктің жоғары құндылығы бар аумақтарда орналасқан немесе осындай 
аумақтарға жанасатын әрбір өндірістік алаң бойынша төмендегідей ақпаратты келтіріңіз:

a. Ұйым бірнеше рет және қайта пайдаланатын судың жалпы көлемін көрсетіңіз.

b. G4-EN8 көрсеткішімен берілген, су тоғаны жалпы көлемінен пайыздағы бірнеше рет және қайта 
пайдаланатын судың жалпы көлемін көрсетіңіз.

c. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

b. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

G4-EN9

G4-EN11

G4-EN10

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«БИОӘРКЕЛКІЛІК» АСПЕКТІСІ

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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Қорғалатын табиғи аумақтарында және олардың шекарасынан тыс биоәркелкіліктің жоғары 
құндылығы бар аумақтардағы биоәркелкілікке қызметтің, өнімнің және көрсетілетін қызметтердің 
елеулі әсерін сипаттау

Сақталған немесе қайта қалпына келтірілген мекендейтін жер

ТҚХО Қызыл тізіміне енгізілген түрлерінің саны және олардың тіршілік етуіне қауіп деңгейін бөлу 
арқылы мекендейтін жері ұйым қызметіне қатысты аумақта тұрған қорғалатын түрлерінің ұлттық 
тізімі 

a. Барлық сақталған немесе қалпына келтірілген мекендейтін жерлердің ауданы мен орналасқан 
жерін көрсетіңіз және сәтті қалпына келтіру көрсеткішін тәуелсіз сыртқы мамандардың 
мақұлдағанын көрсетіңіз.

a. Биоәркелкілікке тікелей және жанама елеулі ықпалдарды сипаттаңыз (тізімнен таңдаңыз):

b. Төмендегідей сипаттамаларды көрсете отырып, тікелей және жанама оң және теріс елеулі 
әсерлерді сипаттаңыз:

ТҚХО Қызыл тізіміне енгізілген түрлердің жалпы санын және ұйымның шаруашылық қызметіне әсер 
еткен аумақтарда қорғалатын түрлер мен мекендейтін жерлердің ұлттық кітаптарын, оларды жоғалу 
қаупі бойынша төмендегідей топтарға бөле отырып көрсетіңіз:

b. Ұйым қалпына келтіру немесе қорғау бойынша шараларды жүзеге асырғаннан және бақылағаннан 
басқа, мекендейтін жерлерді қорғау немесе қалпына келтіру үшін үшінші тұлғалармен серіктестіктің 
бар-жоғын көрсетіңіз.

c. Есептік кезеңнің соңындағы жағдайы тұрғысынан әрбір аумақтың мәртебесін көрсетіңіз. 

d. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

 Î қиын жағдайда тұрған;

 Î қауіпті жағдайда тұрған;

 Î осал;

 Î өндірістік қуаттарды, тау-кен қазу объектілерін, көлік инфрақұрылымдарын салу немесе 
пайдалану;

 Î бөгде түрлерді, зиянкестерді және ауру тудырғыштарды интродукциялау;

 Î қозғалатын түрлер;

 Î түрлердің санын және әртүрлілігін қысқарту;

 Î әсермен қозғалған аумақтың ұзындығы;

 Î мекендейтін жерді трансформациялау;

 Î әсердің ұзақтығы;

 Î әсердің қайтымдылығы немесе қайтымсыздығы.

 Î ластану (табиғи ортада, нүктелік немесе диффузиялық көздерден пайда болмайтын заттарды 
енгізу);

 Î табиғи ауытқулар ауқымынан тыс экологиялық процестердегі өзгерістер (мысалы, тұздылық 
немесе жер асты суларының деңгейлеріндегі өзгерістер);

• аумақтың қорғалатын мәртебесі (мысалы, ұлттық деңгейде белгiленген, Табиғатты, 
рамсар учаскелерiн, аумақты сақтау жөнiндегi халықаралық одақтың сыныптамасына 
сәйкес, қорғалатын ауданның санаты.

G4-EN12

G4-EN13

G4-EN14

240  // 241



ФАКТ БӨЛІМЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІИНДЕКС G4

Парниктік газдардың жанама энергетикалық  шығарындылары  (2-қамту саласы)

Парниктік газдардың басқа да жанама шығарындылары  (3-қамту саласы)

 Î қауіп төнуге жақын жағдайда тұрған;

 Î қаупі аз.

a. Парниктік газдармен қандай да бір операцияларды, мысалы, Көміртегі өтемақысын сатып алу, сату 
немесе беру немесе шығарындыларға арналған рұқсаттарды қоспағанда, CO2 эквивалентіндегі 
метрикалық тоннадағы тікелей парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемін көрсетіңіз 
(1- қамту саласы).

a. Парниктік газдармен қандай да бір операцияларды, мысалы, Көміртегі өтемақысын сатып алу, сату 
немесе беру немесе шығарындыларға арналған рұқсаттарды қоспағанда, CO2 эквивалентіндегі 
метрикалық тоннадағы парниктік газдардың жанама энергетикалық шығарындыларының жалпы 
көлемін көрсетіңіз (2- қамту саласы).

a. Ұйым сатып алған немесе алған электр энергиясын, жылыту/ салқындатуға жұмсалған 
энергияны  және ұйым тұтынған буды өндіруден болған  жанама шығарындаларды 
қоспағанда, CO2 эквивалентіндегі метрикалық тоннадағы парниктік газдардың басқа да 
жанама шығарындыларының жалпы көлемін көрсетіңіз (осы жанама шығарындылар G4-EN16 
көрсеткішінде көрсетіледі). Парниктік газдармен кез келген операцияларды, мысалы, көміртегі 
өтемақысын немесе шығарындыларға рұқсат беруді сатып алу, сату немесе беру сияқты 
операцияларды жою.

c. Парниктік газдардың тікелей шығарындыларының жалпы көлемінен бөлек, СО2 эквивалентінің 
метрикалық тоннасындағы биомассаны жағудан немесе ажыратудан CO2 шығарындыларын 
көрсетіңіз (1-қамту саласы).

c. Таңдалған базалық жылды, базалық жылды таңдау себебін, базалық жылдағы шығарындыларды, 
сондай-ақ базалық жылдағы шығарындыларды қайта есептеуді талап ететін, шығарындылардың 
барлық маңызды өзгерістеріне арналған жағдайларды көрсетіңіз.

c. Парниктік газдардың басқа да жанама шығарындыларының жалпы көлемінен бөлек, СО2 
эквивалентінің метрикалық тоннасындағы биомассаны жағудан немесе ажыратудан CO2 
шығарындыларын көрсетіңіз (3-қамту саласы).

d. Таңдалған базалық жылды, базалық жылды таңдау себебін, базалық жылдағы шығарындыларды, 
сондай-ақ базалық жылдағы шығарындыларды қайта есептеуді талап ететін, шығарындылардың 
барлық маңызды өзгерістеріне арналған жағдайларды көрсетіңіз.

d. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

f. Шығарындылар коэффициенттері туралы пайдаланылған дерек көздерін және Жаһандық жылыну 
әлеуетінің (ЖЖӘ) пайдаланылған көрсеткіштерін көрсетіңіз немесе ЖЖӘ туралы дерек көздеріне 
сілтеме жасаңыз.

f. Шығарындылар туралы деректерді шоғырландырудың таңдалған әдісін көрсетіңіз (үлестік қатысу 
әдісі, қаржылық бақылау әдісі, операциялық бақылау әдісі).

g. Шығарындылар туралы деректерді шоғырландырудың таңдалған әдісін көрсетіңіз (үлестік қатысу 
әдісі, қаржылық бақылау әдісі, операциялық бақылау әдісі).

e. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

e. Шығарындылар коэффициенттері туралы пайдаланылған дерек көздерін және Жаһандық жылыну 
әлеуетінің (ЖЖӘ) пайдаланылған көрсеткіштерін көрсетіңіз немесе осы ақпарат бар болса, ЖЖӘ 
туралы дерек көздеріне сілтеме жасаңыз.

b. Осы көрсеткішті есептеу кезінде ескерілген шығарындыларды көрсетіңіз (CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3 немесе барлық осы газдер).

b. Осы көрсеткішті есептеу кезінде ескерілген газдарды көрсетіңіз.

b. Осы көрсеткішті есептеу кезінде ескерілген газдарды көрсетіңіз.

G4-EN16

G4-EN17

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«ШЫҒАРЫНДЫЛАР» АСПЕКТІСІ

+ 6.6.3Парникті газдардың тікелей  шығарындылары  (1- қамту саласы)G4-EN15

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы 

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту 

Озон қабатын бұзатын заттар шығындылары (ОБЗ)

Атмосфераға NOx, SOx және басқа да маңызды ластаушы заттардың шығарындылары

a. Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы коэффициентін көрсетіңіз.

a. Шығарындыларды қысқарту бастамаларының тікелей нәтижесі ретінде қол жеткізген, СО2 
эквивалентінің метрикалық тоннадағы парниктік газдар шығарындыларын қысқарту көлемін 
көрсетіңіз.

a. Өндірістің, импорттың, сондай-ақ ХФУ-11 эквивалентінің метрикалық тоннадағы ОБЗ экспортын 
көрсетіңіз.

a. Төмендегідей заттардың килограмдағы немесе еселі бірліктердегі атмосфераға маңызды 
шығарындылар көлемін көрсетіңіз:

b. Осы коэффициентті есептеу үшін таңдалған ұйымға тән көрсеткішті (коэффициенттің бөлгіші) 
көрсетіңіз.

b. Осы көрсеткішті есептеу кезінде ескерілген газдарды көрсетіңіз (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, 
NF3, немесе барлық осы газдар).

b.  Осы көрсеткішті есептеу кезінде ескерілген заттарды көрсетіңіз.

c. Қарқындылық коэффициентін есептеуге қосылған парниктік газдар шығарындыларының түрлерін 
көрсетіңіз:

c. Таңдалған базалық жылды немесе базалық деңгейді және оны таңдау себебін көрсетіңіз.

c. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

d. Осы көрсеткішті есептеу кезінде ескерілген газдарды көрсетіңіз.

d. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

d. Шығарындылар туралы пайдаланылған дерек көздерді көрсетіңіз.

 Î тікелей шығарындылар (1-қамту саласы), жанама энергетикалық шығарындылар (2-қамту 
саласы),

 Î NOX;

 Î SOX;

 Î берік органикалық ластағыштар (БОЛ);

 Î ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ);

 Î  қауіпті ауа лазтағыштар (ҚАЛ);

 Î басқа да жанама шығарындалар  (3-қамту саласы).

f. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

g. Шығарындылар коэффициенттері туралы пайдаланылған дерек көздерін және Жаһандық жылыну 
әлеуетінің (ЖЖӘ) пайдаланылған көрсеткіштерін көрсетіңіз немесе осы ақпарат бар болса, ЖЖӘ 
туралы дерек көздеріне сілтеме жасаңыз.

e. Таңдалған базалық жылды, базалық жылды таңдау себебін, базалық жылдағы шығарындыларды, 
сондай-ақ базалық жылдағы шығарындыларды қайта есептеуді талап ететін, шығарындылардың 
барлық маңызды өзгерістеріне арналған жағдайларды көрсетіңіз.

e. Тікелей шығарындыларды (1-қамтиу саласы), жанама энергетикалық шығарындыларды (2-қамту 
саласы), басқа да жанама шығарындыларды (3-қамтиу саласы) қысқарту болғанын көрсетіңіз.

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21
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d. Есептеу кезінде ескерілген, қызмет түрлерін және басқа да жанама шығарындылардың санатын 
көрсетіңіз.

 Î қатты бөлшектер (ҚБ);
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 Î әкету орны;

 Î қайта пайдалану;

 Î бірнеше рет пайдалану;

 Î қордаландыру;

 Î энергия бөлуді қоса алғанда, бағалы компоненттерді бөлу;

 Î жалпы массамен жағу;

 Î терең жер асты горизонттарын айдау;

 Î полигондға орналастыру;

 Î кәсіпорын алаңында сақтау;

 Î ақпаратты қалдықтарды жою жөніндегі мердігер ұсынды;

 Î төгілу орны;

 Î төгілу көлемі;

 Î төмендегідей санаттардың біреуіне сәйкес төгілген зат:

 Î мердігердің ұйым үшін қалдықтарды айналдыру бойынша стандартты деректері.

 Î жоюдың басқа әдісі (ұйымның өзі анықтайды).

 Î қолдықтарды ұйымның өзі жойды немесе оларды жою фактісі басқаша түрде расталды;

 Î тазалау әдісін қоса алғанда, су сапасы;

 Î басқа ұйым қайта пайдаланғын төгінділердің көлемін көрсетіңіз.

 Î тиісті нормативтік актілерде пайдаланылатын атмосфераға шығарындылардың басқа да 
стандартты санаттары.

a. Мыналар бойынша бөлгенде жоспарлы және жоспардан тыс су төгіндісінің жалпы көлемін 
көрсетіңіз:

a. Төмендегідей айналым әдісі бойынша бөлгендегі қауіпті және қауіпті емесе қалдықтардың жалпы 
массасын көрсетіңіз:

a. Тіркелген елеулі төгілулердің жалпы саны мен жалпы көлемін көрсетіңіз.

c. Шығарындылар туралы пайдаланылған дерек көздерді көрсетіңіз.

b. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

b. Қалдықтарды жою тәсілі қалай анықталғанын көрсетіңіз:

b. Ұйымның қалжылық есептілігінде ескерілген әрбір төгілу бойынша төмендегідей қосымша 
ақпаратты келтіріңіз:

b. Пайдаланылған стандарттарды, әдістемені және пайымдаманы көрсетіңіз.

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«ТӨГІНДІЛЕР МЕН ҚАЛДЫҚТАР» АСПЕКТІСІ

+

Н/П

6.6.3Ағынды сулардың сапасын көрсете отырып, төгінділердің және қабылдаушы объектінің жалпы көлемі

Түрлері мен айланым әдістері бойынша бөлгендегі қалдықтардың жалпы массасы 

Елеулі төгілулердің жалпы саны мен көлемі 

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24
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Базель конвенциясына I, II, III және VIII қосымшаларға сәйкес «қауіпті» болып табылатын 
тасымалданған, импорталған, экспортталған немесе қайта өңделген қалдықтар массасы және елдер 
арасында тасымалданатын қалдықтар пайызы

Су объектілері мен ұйым төгінділері және оның объектілері аумағынан сырттай ағындар елеулі 
ықпал ететін олармен байланысты мекендейтін жерлер тұрғысынан алғанда күзет пен құндылықтың 
тиістілігі, көлемі, статусы

Өнімдер мен қызметтердің қоршаған ортаға ықпалын жеңілдету дәрежесі 

Сатылған өнім үлесі және санаттары бойынша бөлу арқылы өндірушіге қайта өңдеуге қайтарылған 
оның орамының материалдары 

Елеулі айыппұлдардың ақшалай мәні және экологиялық заңнама мен нормативтік талаптардың 
сақталмауына салынған қаржылай емес санкциялардың жалпы саны

a. Жалпы массасын көрсетіңіз:

a. Төмендегілер туралы ақпаратты қосыа отырып, төменде «Ақпаратта дайындау» бөлімінде 
ұсынылған критерийлерді басшылыққа ала отырып, су объектілерін және су төгінділері елеулі 
ықпал ететін олармен байланысты мекендейтін жерлерді көрсетіңіз:

a. Есептік кезеңдегі өнімдер мен қызметтердің қоршаған ортаға ықпалын жеңілдету дәрежесі туралы 
сандық деректерді келтіріңіз.

a. Кәдеге жарату үшін қабылданған өнімнің және әр тауар санаты бойынша орам материалдарының 
пайыздық үлесін көрсетіңіз.

a. Мыналарды көрсете отырып, маңызды айыппұлдарды және қаржылай емес ақшалай 
санкцияларды көрсетіңіз:

b. Қалдықтарды халықаралық тасымалдау пайызын көрсетіңіз.

b. Пайдалануды көрсететін көрсеткіштер қолданылған жағдайда, өнімді пайдалану сипатына қатысты 
бастапқы болжамдарды сипаттаңыз немесе бағалауда қолданылатын коэффициенттерді келтіріңіз.

b. Осы Көрсеткішті есептеу үшін деректерді жинау қалай жүзеге асырылатынын түсіндіріңіз.

c. Елеулі төгілулердің ықпалын сипаттаңыз.

 Î тасымалданған қауіпті қалдықтар;

 Î су объектісінің және оымен байланысты мекендейтін жердің ауданы;

 Î елеулі айыппұлдардың жалпы ақшалай сомасы;

 Î қаржылай емес санкцияларды қолдану жағдайларының саны;

 Î импортталған қауіпті қалдықтар;

 Î объектінің статусы – осы су объектісі және онымен байланысты мекендейтін жер (ұлттық 
немесе халықаралық деңгейде) қорғалатын табиғи аумақ деп танылған ба;

 Î экспортталған қауіпті қалдықтар;

 Î биоәркелкілік тұрғысынан алғанда құндылықтар (мысалы, қорғалатын түрлердің жалпы 
саны туралы).

 Î қайта өңделген қауіпті қалдықтар.

• май төгілуі (топыраққа немесе су үстіне);

• отынның төгілуі (топыраққа немесе су үстіне);

• қалдықтардың төгілуі (топыраққа немесе су үстіне);

• химиялық реагенттердің төгілуі (топыраққа немесе су үстіне);

• басқа да төгілулер (ұйым көрсетеді).

G4-EN25

G4-EN26

G4-EN27

G4-EN28

G4-EN29

«ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР» АСПЕКТІСІ

«ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК» АСПЕКТІСІ

Н/П

6.5.5

Н/П

Н/П

Н/П

+
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 Î қалдықтарды айналдыру және шығарындыларды тазарту, сондай-ақ экологиялық 
шығындарды жоюмен байланысты шығыстар;

 Î қоршаған ортаға және экологиялық менеджмент жүйесіне ықпалдың алдын алуға шығыстар.

 Î есептік кезең ішінде өңделгенін;

 Î есептік кезең ішінде реттелгенін көрсетіңіз.

 Î дауларды шешу механизмдері пайдаланылған істер.

b. Егер ұйым есепті дайындау кезінде заңнама мен нормативтік талаптарды бұзудың ешбір 
жағдайларын анықтамаса, бұл туралы қысқаша хабарлау жеткілікті.

a. Ұйым қызметі үшін пайдаланылатын өнімдер мен басқа да тауарларды, материалдарды 
тасымалдаудың, сондай-ақ жұмыс күшін тасымалдаудың қоршаған ортаға айтарлықтай ықпалын 
сипаттаңыз. Сандық деректерді ұсынбаған жағдайда, себебін көрсетіңіз. 

b. Өнімдерді, жұмыс күшін, сондай-ақ басқа да тауарлар мен материалдарды тасымалдаудың 
қоршаған ортаға ықпалы қалай азаятынын сипаттаңыз.

b. Елеулі нақты және ықтимал қолайсыз экологиялық ықпал ететін айқындалған жеткізушілердің 
санын көрсетіңіз.

a. Мыналарды қоса алғанда, қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығыстарды көрсетіңіз:

a. Бағалауда қоршаған ортаға ықпалы көрсетілген жеткізушілердің санын көрсетіңіз.

Экологиялық критерийлер бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің пайызы

Экологиялық критерийлер бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің пайызын көрсетіңіз.

a. Есептік кезең бойында экологиялық шағымдарды беру механизмдері арқылы берілген, ұйымның 
қоршаған ортаға ықпалына шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

c. Экологиялық ықпалдың маңыздылығын анықтаудың пайдаланылған критерийлері мен әдістемесін 
көрсетіңіз.

c. Жеткізімдер тізбегінде айқындалған, елеулі нақты және ықтимал қолайсыз экологиялық ықпалды 
сипаттаңыз.

d. Елеулі нақты және ықтимал қолайсыз экологиялық ықпал ететін айқындалған және бағалау 
нәтижелері бойынша жақсарту келісілген жеткізушілердің пайызын көрсетіңіз.

e. Елеулі нақты және ықтимал қолайсыз экологиялық ықпал ететін айқындалған және бағалау 
нәтижелері бойынша қарым-қатынас тоқтатылған жеткізушілердің пайызын, сондай-ақ қарым-
қатынасты тоқтату себебін көрсетіңіз.

b. Айқындалған шағымдардың ішінен қаншасы:

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«КӨЛІК» АСПЕКТІСІ

«ЖАЛПЫ АҚПАРАТ» АСПЕКТІСІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ ШАҒЫМ БЕРУ МЕХАНИЗМДЕРІ» АСПЕКТІСІ

«ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ» АСПЕКТІСІ

Ұйым қызметі үшін пайдаланылатын өнімдер мен басқа да тауарларды, материалдарды 
тасымалдаудың қоршаған ортаға айтарлықтай ықпалы және жұмыс күшін тасымалдау

Типіне қарай бөлу арқылы қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығыстар мен инвестициялар 

Жеткізім тізбегінде қоршаған ортаға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал және қабылданатын 
шаралар

Шағымдарды берудің ресми механизмдері арқылы берілген, өңделген және реттелген қоршаған ортаға 
ықпалға шағымдар саны

G4-EN30
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Жаңадан қабылданған қызметкерлердің жалпы саны және пайызы, сондай-ақ жас тобы, жынысы 
және өңірі бөлінісіндегі кадрлардың тұрақсыздығы

Ұйым қызметін жүзеге асыратын маңызды өңірлер бойынша бөлінген уақытша немесе жартылай 
жұмыспен қамтылу жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілмейтін, толық жұмыспен қамту 
жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін төлемдер мен жеңілдіктер  

Бала күтіміне байланысты демалыстан соң жұмысқа шыққан қызметкерлердің үлесі, сондай-ақ бала 
күтіміне байланысты демалыстансоң ұйымда қалған қызметкерлердің үлесі, жынысы бойынша

Ұйым қызметіндегі елеулі өзгерістерге қатысты хабарламаның ең аз кезеңі, сондай- ақ ол ұжымдық 
келісімдерде белгіленген бе 

a. Жас тобы, жынысы және өңірі бөлінісінде есептік кезең ішіндегі жаңадан қабылданған 
қызметкерлердің  жалпы санын және пайызын көрсетіңіз.

a. Жынысы бойынша бөле отырып, бала күтіміне байланысты демалысқа шығуға құқығы бар 
қызметкерлердің жалпы санын көрсетіңіз.

a. Қызметкерлерге және олардың сайланған өкілдеріне шаруашылық қызметке елеулі өзгерістерді 
іске асыру туралы алдын ала хабарлаудың ең төменгі мерзімін (апталарда) көрсетіңіз.

c. Жынысы бойынша бөле отырып, бала күтіміне байланысты демалысының аяқталуы бойынша 
жұмысқа шыққан және жұмысқа шыққан соң он екі ай жұмыс істеген қызметкерлердің жалпы 
санын көрсетіңіз.

b. Жас тобы, жынысы және өңірі бөлінісінде есептік кезең ішіндегі кадрлардың тұрақсыздығын және 
жалпы санын көрсетіңіз.

b. Жынысы бойынша бөле отырып, бала күтіміне байланысты демалыс алған қызметкерлердің 
жалпы санын көрсетіңіз.

d. Жынысы бойынша бөле отырып, бала күтіміне байланысты демалысының аяқталуы бойынша 
жұмысқа шыққан және жұмысқа шыққан соң он екі ай жұмыс істеген қызметкерлердің жалпы 
санын көрсетіңіз.

e. Жұмысқа оралу және бала күтіміне байланысты демалыс алған қызметкерлерді ұстап қалу 
пайызын көрсетіңіз.

b. «Қызметті жүзеге асыратын маңызды өңірлер» тіркесіне қолданылатын анықтаманы келтіріңіз.

b. Ұжымдық шарттар жасайтын ұйымдар үшін ұжымдық шарттарда хабарлама және / немесе кеңес 
беру және келіссөздер кезеңіне қатысты ережелердің бар-жоқтығын көрсетіңіз. 

a. Ұйым қызметін жүзеге асыратын маңызды өңірлер бойынша бөлінген уақытша немесе жартылай 
жұмыспен қамтылу жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілмейтін, әдетте толық 
жұмыспен қамту жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін  жеңілдіктерді көрсетіңіз. 
Оларға мыналар жатады: 

c. есептік кезеңнің басына дейін берілген және есептік кезең ішінде реттелген, ұйымның қоршаған 
ортаға ықпалына шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

 Î өмірді сақтандыру;

 Î денсаулық сақтау;

 Î еңбекке жарамсыздық/мүгедектік өтемақысы;

 Î бала күтіміне байланысты демалыс;

 Î зейнетақы беру;

 Î компания акцияларымен бөлісу;

 Î басқалар.

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

G4-LA4

«ӘЛЕУМЕТТІК» САНАТЫ
«ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ЛАЙЫҚТЫ ЕҢБЕК» КІШІ САНАТЫ 

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ» АСПЕКТІСІ

«ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ» АСПЕКТІСІ

6.5.1

6.5.1

+

+
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Өндірістік жарақат деңгейі, кәсіби аурулар деңгейі, жоғалтқан күндер коэффициенті және жұмыс 
орнында болмау коэффициенті, сондай-ақ өңірлері мен жыныстық белгілері бойынша бөлінген 
жұмыспен байланысты өлім жағдайларының жалпы саны

Қызметкерлердің жұмыспен қамтылу қабілетін игеруіне бағытталған өмір бойғы дағдылары мен 
білімдерін дамыту бағдарламалары, сондай-ақ мансаптарын аяқтаған кезде оларға қолдау көрсету

Жұмыс түріне байланысты ауыр жарақаттарға ұшыраған және ауырудың жоғары қаупі бар 
қызметкерлер 

іподақтармен ресми келісімдерде денсаулық және қауіпсіздік мәселелерінің көрініс табуы 

Қызметкерлер санаттары мен жынысы бойынша бөлінген жылына бір қызметкерді оқыту сағатының 
орташа саны

 Î өңірлер бойынша;

 Î өңірлер бойынша;

 Î жынысы;

 Î жынысы бойынша.

 Î жынысы бойынша.

 Î ткерлердің санаты.

a. Ұйымдағы әрбір бірлескен басшылық комитеті мен денсаулық сақтау және қауіпсіздік жөніндегі 
қызметкерлер жұмыс істейтін деңгейді көрсетіңіз.

a. Кәсіподақтармен ресми келісімдердің (жаһандық немесе жергілікті деңгейде) денсаулық және 
қауіпсіздік мәселелерін қозғайтынын көрсетіңіз.

a. Қызметкерлердің біліктілігін арттыруда көрсетілетін көмек пен іске асырылатын бағдарламалар 
түрі мен сипатын көрсетіңіз.

Компанияда ауыр жарақаттармен байланысты кәсіптік қызметпен айналысатын немесе белгілі бір 
аурулармен ауырудың жоғары қаупі бар қызметкерлердің барын көрсетіңіз.

b. Басшылықтың бірлескен комитетіне ұсынылған қызметкерлер мен денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік жөніндегі қызметкерлердің пайызын көрсетіңіз.

b. Егер қозғайтын болса, денсаулық және қауіпсіздіктің қандай мәселелері ұйым қол қойған жергілікті 
және жаһандық келісімдерде қамтылу дәрежесін (пайыздарда) көрсетіңіз.

a. Жарақат түрлері бойынша деректерді, жарақаттану коэффициентін (ЖК), кәсіптік ауру 
коэффициентін (КАК), жоғалтқан күндер коэффициентін (ЖКК), жұмыс орнында болмау 
коэффициентін (ЖБК), сондай-ақ барлық персоналдар үшін (штаттан тыс қызметкерлерді қоса 
алғанда барлық қызметкерлер) жұмыспен байланысты өлім жағдайларының санын мыналар 
бойынша бөле отырып, көрсетіңіз: 

b. Жарақат түрлері бойынша деректерді, жарақаттану коэффициентін (ЖК), кәсіптік ауру 
коэффициентін (КАК), жоғалтқан күндер коэффициентін (ЖКК), жұмыс орнында болмау 
коэффициентін (ЖБК), сондай-ақ есепті дайындаушы ұйым өндірістік жағдайлардың жалпы 
қауіпсіздігі үшін жауапкершілік алатын ұйым объектілерінде жұмыс істейтін тәуелсіз жеткізушілер 
бойынша жұмыспен байланысты өлім жағдайларының санын мыналар бойынша бөле отырып, 
көрсетіңіз: 

Есептік кезең ішінде бір қызметкерді оқыту сағатының орташа санын, мыналар бойынша бөле отырып 
көрсетіңіз:

c. Өндірістегі жазатайым жағдайларды тіркеу және тиісті есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын 
қағидалар жүйесі туралы деректерді келтіріңіз.

G4-LA6

G4-LA10

G4-LA7

G4-LA8

G4-LA9

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК» АСПЕКТІСІ

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік пен денсаулық жөніндегі бағдарламаға қатысты ұсынымдар 
дайындайтын және мониторингке қатысатын басшылар өкілдері мен оның қызметкерлерінің 
қатысуымен денсаулық және қауіпсіздік жөнінде ресми бірлескен комитеттерге ұсынылған барлық 
персоналдың үлесі  

G4-LA5

«ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ» АСПЕКТІСІ

6.5.7

6.5.2.C

+

+
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Жыныстық белгісі бойынша мансапты дамытуы мен нәтижелілігіне мерзімді бағалау жүргізілетін 
қызметкерлер үлесі

Азшылық өкілдері, сондай-ақ әртүрліліктің басқа көрсеткіштері көрсетіліп жынысы мен жас тобына 
қарай бөлінген ұйымның басшы органдары мен персоналының құрамы

Қызметкерлер санаттары бойынша және қызметті жүзеге асырудың маңызды өңірлері бойынша 
бөлінген ерлер мен әйелдердің базалық жалақысының қатынасы 

Еңбек қатынастары тәжірибесінің критерийлері бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің 
пайызын көрсетіңіз.

Жеткізім тізбегінде еңбек қатынастары тәжірибесіне елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал 
және қабылданатын шаралар 

a. Есептік кезеңде нәтижелілікті ресми бағалаудан өткен қызметкерлердің пайызын көрсетіңіз 
(жынысы мен қызметкерлердің санаты бойынша).

a. Қызметкерлер санаттары бойынша және қызметті жүзеге асырудың маңызды өңірлері бойынша 
бөлінген ерлер мен әйелдердің базалық жалақысының қатынасы туралы деректерді келтіріңіз.

a. Бағалауда еңбек қатынастары тәжірибесіне ықпалы көрсетілген жеткізушілердің санын көрсетіңіз.

c. Жеткізімдер тізбегінде айқындалған, еңбек қатынастары тәжірибесіне елеулі нақты және ықтимал 
қолайсыз ықпалды сипаттаңыз.

a. бек қатынастары тәжірибесінің критерийлері бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің 
пайызын көрсетіңіз.

b. «Қызметті жүзеге асыратын маңызды өңірлер» тіркесіне қолданылатын анықтаманы келтіріңіз.

b. Еңбек қатынастары тәжірибесіне елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған 
жеткізушілердің санын көрсетіңіз.

d. Еңбек қатынастары тәжірибесіне елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған 
және бағалау нәтижелері бойынша жақсарту келісілген жеткізушілердің пайызын көрсетіңіз.

e. Еңбек қатынастары тәжірибесіне елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған 
және бағалау нәтижелері бойынша қарым-қатынас тоқтатылған жеткізушілердің пайызын, сондай-
ақ қарым-қатынасты тоқтату себебін көрсетіңіз.

b. Төмендегі әртүрлілік топтарының әрқайсысына жататын қызметкерлердің әрбір санатының 
қызметкерлері үлесін (пайыздарда) көрсетіңіз:

a. Ұйымның басқарушылық органдарына кіретін және төмендегі санаттардың әрқайсысына жататын 
қызметкерлердің үлесін (пайыздарда) көрсетіңіз:

b. Қызметкерлерге зейнеткерлікке шығу немесе жұмыстан шығу салдарынан өз мансабын аяқтауды 
басқаруға және одан ірі жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін көмек бағдарламаларын 
сипаттаңыз.

 Î жынысы;

 Î жас топтары: 30 жасқа дейін, 30 — 50 жас, 50 жастан артық;

 Î азшылық тобы;

 Î тиісті жағдайларда — әртүрліліктің басқа да белгілері.

 Î жынысы;

 Î жас топтары: 30 жасқа дейін, 30 — 50 жас, 50 жастан артық;

 Î азшылық тобы;

 Î тиісті жағдайларда — әртүрліліктің басқа да белгілері.

G4-LA11

G4-LA12

G4-LA13

G4-LA14

G4-LA15

«ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР» АСПЕКТІСІ

«ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР ҮШІН ТЕҢ СЫЙАҚЫ» АСПЕКТІСІ

«ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ ЕҢБЕК ҚАТЫНАТАРЫ ТӘЖІРИБЕСІН БАҒАЛАУ» АСПЕКТІСІ

6.5.2.B+
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Қауымдастық еркіндігін пайдалану және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы елеулі бұзушылық 
тәуекеліне ұшырауы мүмкін қызмет және маңызды жеткізушілер және осы құқықтарды қолдау үшін 
қолданылған іс-қимылдар

Кемсітушілік жағдайлардың жалпы саны және қолданылған түзету іс-қимылдары 

 Î есептік кезең ішінде өңделгенін;

 Î ұйым осы жағдайды талдады;

 Î есептік кезең ішінде реттелгенін көрсетіңіз.

 Î есептік кезеңнің басына дейін берілген және есептік кезең ішінде реттелген, ұйымның еңбек 
қатынастары тәжірибесіне ықпалына шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

 Î қалпына келтіру жоспары жүзеге асырылуда;

 Î осы жағдай іс-әрекет мәні болып табылмайды.

 Î Қалпына келтіру жоспары іске асырылды және нәтижелері басшылық тарапынан ішкі 
бағалау процесі шеңберінде қарастырылды;

 Î қызмет түрлері (мысалы, өндірістік кәсіпорын) және жеткізушілердің санаттары бойынша, 
немесе

 Î осы тәуекел бар, бөлімше мен жеткізуші елі немесе географиялық ауданы.

a. Есептік кезең бойында шағымдарды беру механизмдері арқылы берілген, ұйымның еңбек 
қатынастары тәжірибесіне ықпалына шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

a. Адам құқығын немесе адам құқығы тұрғысынан алғанда бағалаудан өткендердің құқығын 
қамтамасыз ету туралы ережені қамтитын маңызды инвестициялық келісімдер мен 
келісімшарттардың жалпы санын және пайызын көрсетіңіз.

a. Оқыған қызметкерлер үлесін қосқанда, ұйым қызметі үшін маңызды адам құқығы аспектілеріне 
байланысты саясат пен рәсімдерге қызметкерлерді оқытудың жалпы сағат санын көрсетіңіз.

a. Есептік кезеңдегі кемсітушілік жағдайларының жалпы саны туралы деректерді келтіріңіз.

a. Жеткізушілердің қауымдастық еркіндігін және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығын бұзуы 
немесе айтарлықтай тәуекелге ұшыратуы мүмкін бөлімшелерді көрсетіңіз:

b. Айқындалған шағымдардың ішінен қаншасы:

b. «Маңызды инветициялық келісімдерге» ұйымның пайдаланатын анықтамасын келтіріңіз.

b. Есептік кезеңде ұйым қызметі үшін маңызды адам құқығы аспектілеріне байланысты саясат пен 
рәсімдерге оқытудан өткен қызметкерлердің пайызын көрсетіңіз.

b. Бұл жағдайлардың статусы туралы деректерді және төмендегі тізімнен таңдай отырып, 
қабылданған іс-әрекеттерді келтіріңіз:

b. Қауымдастық еркіндігін және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығын қолдауға бағытталған және 
есептік кезеңде қабылданған әрекеттерді сипаттаңыз.

Адам құқығын немесе адам құқығы тұрғысынан алғанда бағалаудан өткендердің құқығын қамтамасыз 
ету туралы ережені қамтитын маңызды инвестициялық келісімдер мен келісімшарттардың жалпы 
саны және пайызы

Оқыған қызметкерлер үлесін қосқанда, ұйым қызметі үшін маңызды адам құқығы аспектілеріне 
байланысты саясат пен рәсімдерге қызметкерлерді оқытудың жалпы сағат саны

G4-HR4

G4-HR3

G4-HR1

G4-HR2

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ШАҒЫМ БЕРУ МЕХАНИЗМДЕРІ» АСПЕКТІСІ

«ИНВЕСТИЦИЯЛАР» АСПЕКТІСІ

«КЕМСІТУШІЛІККЕ ЖОЛ БЕРМЕУ» АСПЕКТІСІ

Шағымдарды берудің ресми механизмдері арқылы берілген, өңделген және реттелген еңбек 
қатынастары тәжірибесіне ықпалға шағымдар саны

G4-LA16

«ҚАУЫМДАСТЫҚ ЕРКІНДІГІ ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРГІЗУ» АСПЕКТІСІ

6.5.6+

«АДАМ ҚҰҚЫҒЫ» КІШІ САНАТЫ

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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Бала еңбегін пайдалану жағдайларының маңызды тәуекелі бар қызмет пен жеткізушілер айқындалған 
бөлімшелер және балалар еңбегін жоюға қатысу үшін қолданылған іс-қимылдар

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті пайдалану жағдайларының маңызды тәуекелі бар жеткізушілер 
айқындалған бөлімшелер және мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті жоюға қатысу үшін қолданылған 
іс-қимылдар

Жүзеге асырылатын қызметке байланысты адам құқығы аспектілеріне қатысты саясат пен рәсімдерді 
оқытудан өткен қауіпсіздік қызметі қызметкерлердің үлесі 

Байырғы және аз халықтар құқығын қозғайтын бұзушылық жағдайларының жалпы саны және 
қолданылған іс-қимылдар

c. Есептік кезеңде ұйым қабылдаған және бала еңбегін пайдалануды тиімді түрде жоюға бағытталған 
әрекеттерді сипаттаңыз.

b. Есептік кезеңде ұйым қабылдаған және мәжбүрлі және міндетті еңбекті пайдалануды тиімді түрде 
жоюға бағытталған әрекеттерді сипаттаңыз.

b. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін персонал ұсынатын үшінші тарапты осындай оқытуға қатысты 
талап қолданылатынын/қолданылмайтынын көрсетіңіз

b. Төмендегі тізімнен таңдай отырып, осы жағдайлардың статусы туралы деректерді және 
қабылданған әрекеттерді келтіріңіз:

b. бала еңбегін пайдаланудың маңызды тәуекелі бар деп есептелетін бөлімшені көрсетіңіз: 

a. мәжбүрлі және міндетті еңбекті пайдаланудың маңызды тәуекелі бар деп есептелетін бөлімшені 
көрсетіңіз: 

a. Адам құқықтары саласындағы ұйымның саясаты мен нақты процедураларын және оларды 
қауіпсіздік қызметінде сақтау бойынша нысандандырылған оқытудан өткен қауіпсіздік 
қызметкерлерінің пайыздық мөлшерін көрсетіңіз.

a. Есептік кезең ішінде байырғы және аз халықтар құқығын қозғайтын айқындалған бұзушылық 
жағдайларының жалпы санын көрсетіңіз.

a. Жеткізушілерде:

 Î бала еңбегін пайдаланудың;

 Î жас қызметкерлермен қауіпті жұмыстарды маңызды тәуекелі бар деп есептелетін бөлімшені 
көрсетіңіз.

 Î қызмет түрлері (мысалы, өндірістік кәсіпорын) және жеткізушілердің санаттары бойынша, 
немесе

 Î қызмет түрлері (мысалы, өндірістік кәсіпорын) және жеткізушілердің санаттары бойынша, 
немесе

 Î ұйым осы жағдайды талдады;

 Î осы тәуекел бар, бөлімше мен жеткізуші елі немесе географиялық ауданы.

 Î осы тәуекел бар, бөлімше мен жеткізуші елі немесе географиялық ауданы.

 Î қалпына келтіру жоспары жүзеге асырылуда;

 Î осы жағдай іс-әрекет мәні болып табылмайды.

 Î Қалпына келтіру жоспары іске асырылды және нәтижелері басшылық тарапынан ішкі 
бағалау процесі шеңберінде қарастырылды;

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR7

G4-HR8

«БАЛАЛАР ЕҢБЕГІ» АСПЕКТІСІ

«МӘЖБҮРЛІ ЖӘНЕ МІНДЕТТІ ЕҢБЕК» АСПЕКТІСІ

«ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘЖІРИБЕСІ» АСПЕКТІСІ

«БАЙЫРҒЫ ЖӘНЕ АЗ ХАЛЫҚТАР ҚҰҚЫҒЫ» АСПЕКТІСІ

6.5.3

6.5.3

6.5.3.B

+

+

+

Н/П

250  // 251
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 Î есептік кезең ішінде өңделгенін;

 Î қатысу процестеріне негізделген гендерлік ықпалды бағалауды қоса алғанда, әлеуметтік 
ықпалдарды бағалау;

 Î экологиялық ықпалдарды бағалау және үздіксіз мониторингілеу;

 Î экологиялық және әлеуметтік ықпалдарды бағалау нәтижелерін көпшілікке жариялау;

 Î жергілікті қоғамдастықтардың қажеттіліктерін ескеретін жергілікті қоғамдастықтарды 
дамыту бағдарламалары;

 Î есептік кезең ішінде реттелгенін көрсетіңіз.

Адам құқығын сақтау немесе адам құқықтарымен байланысты ықпалды бағалау  тұрғысынан бағалау 
жүргізілген бөлімшелердің жалпы саны және пайызын, елдер бойынша бөле отырып көрсетіңіз.

Мыналарды пайдалануды қоса алғанда, жергілікті қоғамдастықпен өзара іс-қимылдың іске асырылған 
бағдарламалары, жергілікті қоғамдастық қызметіне ықпалды бағалау бағдарламалары және жергілікті 
қоғамдастықтарды дамыту бағдарламалары бар пайыздық үлесті көрсетіңіз:

a. Бағалауда адам құқықтарын қорғауға ықпалы көрсетілген жеткізушілердің санын көрсетіңіз.

a. Есептік кезең бойында шағымдарды беру механизмдері арқылы берілген, ұйымның адам 
құқықтарын сақтауға келтірген ықпалына шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

c. Жеткізімдер тізбегінде айқындалған, адам құқықтарын қорғауға елеулі нақты және ықтимал 
қолайсыз ықпалды сипаттаңыз.

c. есептік кезеңнің басына дейін берілген және есептік кезең ішінде реттелген, ұйымның адам 
құқықтарын сақтауға келтірілген ықпалына шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

b. Адам құқықтарын қорғауға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған 
жеткізушілердің санын көрсетіңіз.

b. Айқындалған шағымдардың ішінен қаншасы:

d. Адам құқықтарын қорғауға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған және 
бағалау нәтижелері бойынша жақсарту келісілген жеткізушілердің пайызын көрсетіңіз.

e. Адам құқықтарын қорғауға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған және 
бағалау нәтижелері бойынша қарым-қатынас тоқтатылған жеткізушілердің пайызын, сондай-ақ 
қарым-қатынасты тоқтату себебін көрсетіңіз.

Адам құқықтарын сақтау критерийлері бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің пайызы

Жеткізім тізбегінде адам құқықтарын қорғауға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал және 
қабылданатын шаралар 

Шағымдарды берудің ресми механизмдері арқылы берілген, өңделген және реттелген адам 
құқықтарын сақтауға ықпалға шағымдар саны

Жергілікті қоғамдастықпен өзара іс-қимылдың іске асырылған бағдарламалары, жергілікті 
қоғамдастық қызметіне ықпалды бағалау бағдарламалары және жергілікті қоғамдастықтарды дамыту 
бағдарламалары бар бөлімшелердің пайызы

G4-HR10

G4-HR11

G4-HR12

G4-SO1

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«БАҒАЛАУ» АСПЕКТІСІ

«ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН САҚТАУЫН БАҒАЛАУ» АСПЕКТІСІ

«АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫНА ШАҒЫМ БЕРУ МЕХАНИЗМДЕРІ» АСПЕКТІСІ

«ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ» АСПЕКТІСІ

Адам құқығын сақтау немесе адам құқықтарымен байланысты ықпалды бағалау  тұрғысынан бағалау 
жүргізілген бөлімшелердің жалпы саны және пайызы 

G4-HR9

6.5.3+

Н/П

Н/П

 «ҚОҒАМ» КІШІ САНАТЫ

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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Жергілікті қоғамдастыққа елеулі нақты немесе ықтимал қолайсыз ықпалы бар бөлімшелер 

Жемқорлықпен байланысты тәуекелдерді бағалау жүргізілген бөлімшелердің жалпы саны және 
пайызы және айқындалған маңызды тәуекелдер

Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты және әдістері туралы ақпараттандыру жәнеоларға оқыту

Жемқорлықтың расталған жағдайлары және қабылданған әрекеттер 

b. Жемқорлықпен байланысты және тәуекелдерді бағалау процесінде айқындалған маңызды 
тәуекелдерді көрсетіңіз.

Бұл ретте мыналарды сипаттай отырып, жергілікті қоғамдастыққа елеулі нақты немесе ықтимал 
қолайсыз ықпалы бар бөлімшелерді көрсетіңіз:

a. Жемқорлықпен байланысты тәуекелдерді бағалау жүргізілген бөлімшелердің жалпы саны және 
пайызын көрсетіңіз.

 Î жергілікті қоғамдастықтардың кеңейтілген өкілдіктері бар кеңес беру комитеттері, сондай-ақ 
осал топтардың қатысуымен өтетін рәсімдер;

 Î жергілікті қоғамдастықтың шағым беруінің ресми механизмдері.

 Î жұмыс орнында денсаулық және қауіпсіздікті қорғау жөніндегі кеңестер, комиссиялар 
және басқа да осы ықпалмен байланысты мәселелерді шешетін қызметкерлердің  өкілдік 
органдары;

 Î мүдделі тараптардың картасын құруға негізделген, мүдделі тиараптармен өзара іс-қимыл 
жоспарлары;

 Î бұл бөлімшелердің орналасқан орны;

 Î бұл бөлімшелердің елеулі нақты немесе ықтимал қолайсыз ықпалы.

a. Өңірлер бойынша бөле отырып, ұйымның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты мен 
әдістері туралы хабардар болған басқарушы органдар мүшелерінің жалпы саны мен пайызын 
көрсетіңіз.

a. Елдер және алушы/бенефициарлар бойынша саяси мақсаттарға бөлінген заттай нысандағы 
көлектің және қаржылай көмектің жалпы ақшалай көрінісін көрсетіңіз.

a. Жемқорлықтың расталған жағдайларының жалпы саны мен сипатын көрсетіңіз.

c. Іскерлік серіктестік пен өңірлері бойынша бөле отырып, ұйымның жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саясаты мен әдістері туралы хабардар болған іскерлік серіктестердің жалпы саны мен пайызын 
көрсетіңіз.

c. Жемқорлықпен байланысты бұзушылықтар себебінен іскерлік серіктестермен келісімшарттарды 
жаңартпаудың немесе бұзудың расталған жағдайларының жалпы санын көрсетіңіз.

b. Қызметкерлер санаты мен өңірлері бойынша бөле отырып, ұйымның жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл саясаты мен әдістері туралы хабардар болған қызметкерлердің жалпы саны мен пайызын 
көрсетіңіз.

b. Егер мұндай бар болса, саяси мақсаттарға заттай нысандағы көмек мөлшерін анықтау тәртібін 
түсіндіріңіз.

b. Жемқорлық үшін қызметкерлерді жұмыстан шығарудың немесе жазалаудың расталған 
жағдайларының жалпы санын көрсетіңіз.

d. Өңірлер бойынша бөле отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты мен әдістерін 
оқытудан өткен басқарушы органдар мүшелерінің жалпы саны мен пайызын көрсетіңіз.

d. Есептік кезеңде ұйымға немесе оның қызметкерлеріне қарсы сыбайлас жемқорлыққа қатысты сот 
істері туралы, сондай-ақ мұндай істердің барысы туралы мәліметтерді келтіріңіз.

e. Қызметкерлер санаты мен өңірлері бойынша бөле отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саясаты мен әдістерін оқытудан өткен қызметкерлердің жалпы саны мен пайызын көрсетіңіз.

G4-SO2

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

«ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ» АСПЕКТІСІ

«МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ» АСПЕКТІСІ

6.5.3+
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 Î елеулі айыппұлдардың жалпы мөлшері;

 Î есептік кезең ішінде өңделгенін;

 Î есептік кезең ішінде реттелгенін көрсетіңіз.

 Î қаржылай емес санкцияларды қолдану жағдайларының саны;

 Î дауларды шешу механизмдері пайдаланылған істер.

a. Бәсекелестікке кедергі келтіру және монополияға қарсы заңнаманы бұзумен байланысты, 
белгіленгендей ұйым қатысқан, есептік кезеңде орын алған немесе аяқталған құқықтық іс-
әрекеттерінің жалпы санын көрсетіңіз.

a. Есептік кезең бойында шағымдарды беру механизмдері арқылы берілген, қоғамға қатысты 
ықпалға шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

b. Айқындалған шағымдардың ішінен қаншасы:

a. Елеулі айыппұлдар және қаржылай емес санкциялар туралы деректерді келтіріңіз, мыналарды 
көрсете отырып:

Қоғамға ықпалы критерийлері бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің пайызын көрсетіңіз.

c. Елеулі айыппұлдар салынған және қаржылай емес санкциялар қолданылған жағдайларды 
сипаттаңыз.

b. Егер ұйым заңнама мен нормативтік талаптарды бұзудың ешбір жағдайларын айқындамаса, бұл 
туралы қысқаша хабарлау жеткілікті.

b. Барлық шешімдер мен келіссөздерді қоса алғанда, аяқталған құқықтық іс-әрекеттердің негізгі 
нәтижелерін көрсетіңіз.

Қоғамға ықпалы критерийлері бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің пайызы

Жеткізім тізбегінде қоғамға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал және қабылданатын шаралар 

Шағымдарды берудің ресми механизмдері арқылы берілген, өңделген және реттелген қоғамға қатысты 
ықпалға шағымдар саны

G4-SO9

G4-SO10

G4-SO11

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ КЕДЕРГІ КЕЛТІРУ» АСПЕКТІСІ

«ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ ҚОҒАМҒА ЫҚПАЛЫН БАҒАЛАУ» АСПЕКТІСІ

«ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК» АСПЕКТІСІ

«ҚОҒАМҒА ЫҚПАЛҒА ШАҒЫМ БЕРУ МЕХАНИЗМДЕРІ» АСПЕКТІСІ

Бәсекелестікке кедергі келтіру және монополияға қарсы заңнаманы бұзу және олардың нәтижесі 
бойынша ұйымға қатысты құқықтық іс-әрекет жағдайларының жалпы саны

Елеулі айыппұлдардың ақшалай көрінісі және заңнама мен нормативтік талаптардың сақталмауына 
салынған қаржылай емес санкциялардың жалпы саны  

G4-SO7

G4-SO8

6.5.3+

««ҚАЗПОШТА» АҚ» КІШІ САНАТЫ

a. Бағалауда қоғамға ықпалы көрсетілген жеткізушілердің санын көрсетіңіз.

c. Жеткізімдер тізбегінде айқындалған, қоғамға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпалды 
сипаттаңыз.

b. Қоғамға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған жеткізушілердің санын 
көрсетіңіз.

d. Қоғамға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған және бағалау нәтижелері 
бойынша жақсарту келісілген жеткізушілердің пайызын көрсетіңіз.

e. Қоғамға елеулі нақты және ықтимал қолайсыз ықпал ететін айқындалған және бағалау нәтижелері 
бойынша қарым-қатынас тоқтатылған жеткізушілердің пайызын, сондай-ақ қарым-қатынасты 
тоқтату себебін көрсетіңіз.

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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Денсаулық пен қауіпсіздікке әсері жақсарту мүмкіндіктерін анықтау үшін бағаланатын өнімдер мен 
қызметтердің маңызды санаттарының пайызы

Салдар түрлері бойынша бөлудегі өнімдер мен қызметтердің денсаулыққа және қауіпсіздікке тигізетін 
әсеріне қатысты нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларының 
жалпы саны 

Рәсімдермен талап етілетін өнімдер мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпарат түрлері және 
осындай ақпараттық талаптар қолданылатын өнімдер мен қызметтердің маңызды санаттарының үлесі

Өнімдер мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпараттар мен таңбалауға қатысты нормативтік 
талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларының жалпы саны

Есептік кезеңде жүргізілген төмендегілерге қатысты ақпараттармен байланысты жүргізілген 
зерттеулердің (статистикалық маңызды іріктемелердің мөлшерлері негізінде) нәтижелерін немесе 
негізгі қорытындысын келтіріңіз:   

Денсаулық пен қауіпсіздікке әсері жақсарту мүмкіндіктерін анықтау үшін бағаланатын өнімдер мен 
қызметтердің маңызды санаттарының пайызы туралы деректерді келтіріңіз.

a. Өнімдер мен қызметтердің денсаулыққа және қауіпсіздікке тигізетін әсеріне қатысты нормативтік 
талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларының жалпы санын көрсетіңіз:

a. Өнім / қызмет туралы ақпаратты көрсету және оны таңбалау үшін ұйымның рәсімдері төмендегідей 
ақпаратты көрсетуді талап ететінін/етпейтінін (иә / жоқ) көрсетіңіз:

a. Өнімдер мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпараттар мен таңбалауға қатысты нормативтік 
талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларының жалпы санын көрсетіңіз:

 Î айыппұлға немесе өндіріп алуға әкелген нормативтік талаптарға сай келмеу жағдайлары;

 Î Өнімдер немесе қызметтердің компоненттерінің көздері - иә/жоқ

 Î айыппұлға немесе өндіріп алуға әкелген нормативтік талаптарға сай келмеу жағдайлары;

 Î тұтастай ұйым;

 Î ескерту жасауға негіз болған нормативтік талаптарға сай келмеу жағдайлары;

 Î Құрамы, әсіресе қоршаған ортаға немесе қоғамға әсер етуі мүмкін заттарға қатысты - иә / 
жоқ 

 Î ескерту жасауға негіз болған нормативтік талаптарға сай келмеу жағдайлары;

 Î өнімдер мен қызметтердің негізгі санаты;

 Î ерікті кодекске сай келмеу жағдайлары.

 Î Өнімді немесе қызметті қауіпсіз пайдалану - иә / жоқ

 Î ерікті кодекске сай келмеу жағдайлары.

 Î Өнімдерді және қоршаған ортаға / қоғамға ықпалоды жою - иә / жоқ 

 Î Басқалар (түсіндіріңіз)

c. есептік кезеңнің басына дейін берілген және есептік кезең ішінде реттелген, қоғамға қатысты 
ықпалға берілген шағымдардың жалпы санын көрсетіңіз.

b. Егер ұйым ешбір нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларын 
анықтамаған жағдайда, бұл факті туралы қысқаша хабарлау жеткілікті.

b. Осындай рәсімдермен қамтылған және оларға сәйкестігі бағаланған өнімдер мен қызметтердің 
маңызды санаттарының пайызын көрсетіңіз.

b. Егер ұйым ешбір нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларын 
анықтамаған жағдайда, бұл факті туралы қысқаша хабарлау жеткілікті.

G4-PR1

G4-PR2

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

«ТҰТЫНУШЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІ» АСПЕКТІСІ 

«ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАҢБАЛАУ» АСПЕКТІСІ 

«ӨНІМГЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК» КІШІ САНАТЫ
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 Î бірқатар нарықтарда тыйым салынған;

 Î сыртқы тараптардан алынған және негізділігін ұйым тексерген шағымдар;

 Î айыппұлға немесе өндіріп алуға әкелген нормативтік талаптарға сай келмеу жағдайлары;

 Î қызметті жүзеге асырудың маңызды өңірлері.

 Î мүдделі тұлғалар тарапынан мәселе туғызатын немесе көпшілік талқылауындағы.

 Î бақылаушы органдардан алынған шағымдар.

 Î ескерту жасауға негіз болған нормативтік талаптарға сай келмеу жағдайлары;

 Î ерікті кодекске сай келмеу жағдайлары.

a. ұйымның мынадай тауарларды сату-сатпауын көрсетіңіз:

a. Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаудың бұзылуына қатысты негізделген шағымдардың жалпы 
санын көрсетіңіз, санаттар бойынша:

a. Өнімдер мен қызметтерді ұсыну мен пайдалануға қатысты заңнама мен нормативтік талаптарды 
сақтамағаны үшін салынған маңызды айыппұлдардың мөлшері туралы деректер келтіріңіз.

a. Жарнаманы, өнімдерді жылжытуды және демеушілікті қоса алғанда, маркетингтік 
коммуникацияларға қатысты нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік 
жағдайларының жалпы санын көрсетіңіз, атап айтқанда:

b. Ұйымның бұл тауарларға қатысты мәселелер қалай жауап беретінін хабарлаңыз.

b. Тұтынушылар туралы деректердің айқындалған ұрлану, жоғалуы жағдайларының жалпы санын 
көрсетіңіз.

b. Егер ұйым ешқандай заңнама мен нормативтік талаптарды бұзу жағдлайларын анықтамаса, бұл 
туралы қысқаша хабарлау жеткілікті.

c. Есеп беретін ұйым ешқандай негізді шағымды анықтамаған жағдайда, бұл факті туралы қысқаша 
хабарлау жеткілікті.

b. Егер ұйым ешбір нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайларын 
анықтамаған жағдайда, бұл факті туралы қысқаша хабарлау жеткілікті.

ЕСЕПТІЛІКТІҢ АЙРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР» АСПЕКТІСІ 

«ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ӨМІРІНЕ ҚОЛ СҰҚПАУШЫЛЫҚ» АСПЕКТІСІ 

«ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК» АСПЕКТІСІ 

Тыйым салынған немесе даулы тауарларды сату 

Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаудың бұзылуына қатысты негізделген шағымдардың жалпы 
саны және тұтынушылар туралы деректердің жоғалуы 

Өнімдер мен қызметтерді ұсыну мен пайдалануға қатысты заңнама мен нормативтік талаптарды 
сақтамағаны үшін салынған маңызды айыппұлдардың ақшалай көрсетілуі

Салдар түрлері бойынша бөлудегі жарнаманы, өнімдерді жылжытуды және демеушілікті қоса алғанда, 
маркетингтік коммуникацияларға қатысты нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес 
келмеушілік жағдайларының жалпы саны

G4-PR6

G4-PR8

G4-PR9

G4-PR7

ТАБЛИЦА	СООТВЕТСТВИЯ	GRI	(G4)
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