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ЕСЕП БЕРЕТІН КӘСІПОРЫН 
(a) Ұйымдастырушылық құрылымы және қызметі 

Ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілік "Қазпочта" АҚ (бұдан әрі - 
"Компания") қаржылық есептілігін және оның еншілес кәсіпорнының (бұдан әрі - "Топ") 
қаржылық есептілігін қамтиды. 2020 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның жалғыз еншілес 
кәсіпорны пошта-логистикалық компаниясы болып табылады. 
«Қазпошта» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам 
нысанында құрылды. Компанияның тіркелген кеңсесі мына мекен-жайда орналасқан: 
010000, Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік көшесі, 37. 

2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанында Компанияның 100% акциясы «Самұрық-
Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-на (бұдан әрі «Самұрық-Қазына» немесе «Акционер») 
тиесілі болды  

Компанияның негізгі қызметі кәдімгі және жедел пошта мен сәлемдемені қабылдау, 
тасымалдау мен жеткізу және банк қызметін көрсетуді қамтиды. Бұдан басқа, Компания 
газет пен журналдарды жеткізуші, мерзімдік басылымдарға - газет және журналдарға 
жазылу жөніндегі агент болып саналады. Сонымен қатар, Компания бірқатар қазақстандық 
банктер үшін қарыз беретін және өтейтін агент ретінде қызмет көрсетеді. 
«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы  
31 тамыздағы № 2444 заңына сәйкес Компания уәкілетті органның лицензиясынсыз келесі 
банк операцияларын жүргізеді: депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банк шоттарын 
ашу және жүргізу; банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін 
ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу, кассалық операциялар: қолма-
қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, орауды және сақтауды 
қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі; қолма-қол шетел валютасымен жасалатын 
айырбастау операцияларын қоса алғанда айырбастау операциялары, банкноттарды, тиындар 
мен құндылықтарды инкассациялау. 
Компанияның ұлттық және шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге: жеке 
тұлғалардың депозиттерін қабылдау, олардың банк шоттарын ашу мен жүргізу қызметтеріне 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - «ҚР ҰБ») 2019 жылғы 10 қаңтарда 
берген №4.3.11 лицензиясы бар. Сонымен қатар Компанияның бағалы қағаздар нарығында 
клиент шоттарын номиналды ұстаушысы ретінде жүргізу құқығымен брокер-дилерлік 
қызметімен; трансфер-агенттік қызметімен айналысуға ҚР ҰБ 2019 жылдың 10 қаңтарында 
берген №3.2.239/2 лицензиясы бар. 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның төмендегідей еншілес кәсіпорны болды 

   Меншік үлесі 

Атауы Тіркелген орны Негізгі қызметі 2020 ж. 2019 ж. 

«Kazpost» ЖШҚ 
Германия Федеративтік 

Республикасы 
Пошта-логистикалық 

қызметі 100% 100% 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша осы шоғырландырылған  
қаржылық есептілікті Компания Басшылығы 2021 жылдың 19 сәуірінде шығаруға бекітті.  
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ЕСЕП БЕРЕТІН КӘСІПОРЫН, ЖАЛҒАСЫ 
(ә) Қазақстан Республикасында шаруашылық қызметін жүзеге асыру шарттары 

Топтың қызметі көбінесе, Қазақстан аумағында жүргізіледі. Сәйкесінше, Топтың бизнесіне 
дамып келе жатқан нарықтың ерекшеліктері тән болып келетін Қазақстанның экономикасы 
мен қаржы нарықтары әсер етеді. Құқықтық, салық және әкімшілік жүйелері әрі қарай 
дамып келеді, бірақ бұл оларға қойылатын талаптардың бір мағыналы талқыланбау 
тәуекелімен түйіндескен, оған қоса олардың жиі өзгеріп тұруы басқа да құқықтық және 
фискалдық кедергілермен бірге бизнесін Қазақстанда жүргізетін кәсіпорындар үшін 
қосымша мәселелер тудырады. Қазақстандық теңгенің құнсыздануы, әлемдік нарықтардағы 
мұнай бағасының тұрақсыздығы және коронавирустық инфекция пандемиясы Қазақстанда 
шаруашылық қызметті жүзеге асыру жағдайларының белгісіздігі деңгейін арттырады. 
2020 жылдың алғашқы айларында коронавирустың өршуіне байланысты әлемдік нарықта 
айтарлықтай тұрақсыздық байқалды. 2020 жылғы 11 наурызда Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы жаңа коронавирустық инфекцияның таралуы пандемия сипатына ие болды 
деп жариялады. Халықтың денсаулығы үшін COVID-19 вирусының ықтимал елеулі қатеріне 
жауап ретінде азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 2020 
жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 12 мамырға дейінгі кезеңге төтенше жағдай енгізу 
туралы шешім қабылданды. Төтенше жағдай кезеңінде жергілікті билік біртіндеп әлеуметтік 
алыстауды қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар қабылдады, оның ішінде мектептер, 
жоғары оқу орындары, мейрамханалар, кинотеатрлар, театрлар, мұражайлар, спорт 
нысандарының жұмыстары тоқтатылды. 
2020 жылдың басында коронавирустық инфекцияның өршуіне байланысты ҚХР елдері мен 
Қазақстан Республикасы арасында пошта алмасу тоқтатылды. Топтың оқиғаларға 
ұшырағыштығы пошта қызметімен, әсіресе халықаралық пошта жөнелтілімдері шеңберінде 
поштаны жеткізу қызметтерімен байланысты. Бұдан басқа, 2020 жылдың 24 қаңтарынан 
бастап Қазақстан Республикасы мен ҚХР шекарасында орналасқан "Қорғас" шекара маңы 
ынтымақтастығының халықаралық орталығы жабылды. 2020 жылғы 19 қаңтардан бастап 
ҚХР-мен "Нұр Жолы" кеден бекетінде және авиакөлік арқылы пошта алмасу тоқтатылды. 
ҚХР-мен халықаралық пошта алмасу тек теміржол арқылы жүзеге асырылды. Бұл оқиғалар 
компанияның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық нәтижелеріне теріс 
әсер етті. 
2020 жылдың тамызына дейін барлық бағыттар бойынша халықаралық рейстер тоқтатылды, 
алайда Топ халықаралық почта жөнелтімдерін жерүсті жолымен жеткізуді жолға қойды, бұл 
компанияға әлемнің 31 елімен халықаралық почта алмасуды қамтамасыз етуге мүмкіндік 
берді. 2020 жылдың үшінші тоқсанында Түркия, Беларусь, Корея және басқа елдерге 
рейстер қайта жанданды, бұл Топқа басқа елдермен пошта алмасуды қалпына келтіруге 
және есепті кезеңнің соңына дейін қаржылық нәтижелерді жақсартуға мүмкіндік берді  
Ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілік Қазақстандағы бизнесті жүргізу 
жағдайларының Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына қалай әсер ететініне 
басшылықтың көзқарасын көрсетеді. Болашақ экономикалық жағдайлардың нақты әсері 
олардың басшылығының бағалауынан өзгеше болуы мүмкін.  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ 
(a) Бұйрыққа сәйкес келуі туралы мәлімдеме 

Осы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына (бұдан әрі - «Бұйрық») сәйкес 
дайындалды. Бұйрықта қаржылық есептіліктің тізбесі мен формасы анықталды, сондай-ақ 
түсіндірме жазбасын Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі - 
«ХҚЕС») сәйкес дайындау бойынша талабы бекітілді. Ақпаратты тану, бағалау және ашып 
көрсету бойынша ХҚЕС талаптары осы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін 
жасаған кезде де қолданылды.  
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(а)      Бұйрыққа сәйкес келуі туралы мәлімдеме, жалғасы 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша осы шоғырландырылған жылдық 
қаржылық есептілік қазақстан теңгесінде ұсынылған, Топтың Басқарма Төрағасы мен Бас 
бухгалтері – қаржы бақылаушысы 2021 жылдың 25 наурыздағы шығаруға бекіткен кезең 
үшін ХҚЕС сәйкес дайындалған шоғырландырылған қаржылық есептілігіне қосымша 
шығарылды. 

(ә) Қаржылық көрсеткіштерді бағалау қағидалары 
         Шоғырландырылған қаржылық есептілік инвестициялық бағалы қағаздарды және әділ 

құнымен көрсетілген қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелерді есепке алмағанда, 
нақты шығындарды есептеу қағидасына сәйкес дайындалған. 

(б) Функционалдық валюта және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің деректерін 
көрсететін валюта 
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы қазақстан теңгесі (бұдан әрі – теңге) және 
осы валюта Топтың функционалдық валютасы, сондай-ақ осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілігі ұсынылған валюта болып табылады. Теңгемен берілген барлық сандық 
көрсеткіш, егер басқалай көрсетілмесе, жуық мыңға дейін дөңгелектелген. 
Функционалдық валютасы ұсыну валютасынан ерекшеленетін еншілес кәсіпорындардың 
қаржылық нәтижесі мен қаржылық жағдайы мынадай рәсімдерді пайдалана отырып, ұсыну 
валютасына ауыстырылады: 
- әрбір қаржылық жағдай туралы есептегі активтер мен міндеттемелер осы қаржылық 

жағдай туралы есепті жасау күніне жабу бағамы бойынша ауыстырылады; 
- жиынтық кіріс туралы әрбір есеп үшін кірістер мен шығыстар тиісті операциялардың 

күндеріне валюталардың айырбас бағамдары бойынша аударылады; және 
- аударым нәтижесінде туындайтын барлық бағамдық айырмалар өзге жиынтық табыстың 

құрамында танылады. 
(в) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС талаптарына сәйкес дайындау 
басшылықтан есептік саясат жағдайларының қалай қолданылатынына және активтердің, 
міндеттемелердің, кіріс пен шығынның қандай сомада көрсетілетініне ықпал ететін кәсіптік 
пайымдау, болжам және есептік бағалауды қолдануды талап етеді. Нақты нәтижелер осы 
бағалаулардан өзгеше болуы мүмкін. 

Болжамдарды және соның негізінде жасалған пайымдауларды өзгерту қажеттігі тұрғысынан 
алғанда олар үнемі талданып тұрады. Есеп айырысу бағалауларындағы өзгерістер тиісті 
бағалаулар қайта қарастырылған есеп берілетін кезеңде және де олар қатысты болатын 
барлық кейінгі кезеңде танылады.  

Есеп саясатының қағидаларын қолдану барысында қалыптасқан және шоғырландырылған 
қаржылық есептілігінде көрсетілген сомаға елеулі әсер еткен ең маңызды пайымдаулар 
туралы ақпарат келесі ескертулерде ұсынылған: 

• комиссиялық кіріс бөлігінде, мұнда Топ принципал ретінде емес, агент ретінде шығады 
– «Түсім» ескертпесі; 

• кірісті тануға қатысты: кірістің уақыт ішінде немесе белгілі бір уақытта танылатыны – 
«Түсім» ескертпесі; 

• негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзімі бөлігінде – «Есеп саясатының негізгі 
жағдайлары» (е) ескертпесі. 
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 (в) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану, жалғасы 

Келесі есеп берілетін жылы қаржылық есептілігінде көрсетілген көрсеткіштерді 
айтарлықтай өзгерту қажет болатындығының елеулі тәуекелімен үйлескен есептік 
бағалауларға қатысты болжамдар мен тұрлаусыздықтар туралы ақпарат келесі 
ескертпелерде ұсынылған: 

• дебиторлық берешек пен шарт бойынша активтерге қатысты күтілетін кредиттік 
залалдары бойынша резервті бағалау бөлігінде: залалдың орташа теңдестірілген шамасын 
анықтаған кезде түйінді жорамалдар – «Қаржы құралдары, тәуекелдерді басқару 
мақсаттары мен саясаты» ескертпесі; 

• қаржылық активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалау бөлігінде – «Қаржы 
құралдарының әділ құны» ескертпесі. 

Әділ құнын бағалау  

Топтың есеп саясатының белгілі бір ережелері және бірқатар ашылулар қаржылық және 
қаржылық емес активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды талап етеді.  

Топ әділ құнды бағалауға қатысты бақылау жүйесін орнатты. Осы жүйе шеңберінде бағалау 
жөніндегі мамандар тобы жұмыс істейді, олар тұтастай алғанда 3-деңгейдегі бағалауды қоса 
алғанда, әділ құнның барлық елеулі бағалауларының жүргізілуін қадағалауға жауап береді 
және кәсіпорынның тікелей қаржы директоры алдында есеп береді. 

Бағалау жөніндегі мамандар тобы тұрақты негізде елеулі бақыланбайтын бастапқы 
деректерді және бағалардың түзетулерін тексереді. Егер әділ құнды бағалау үшін үшінші 
тұлғалардан алынатын ақпарат, мысалы, брокерден немесе бағаны айқындау жөніндегі 
агенттіктерден алынатын баға белгіленімдері қолданылса, онда Бағалау жөніндегі мамандар 
тобы осы бағалау жатқызылуы тиіс әділ құн иерархиясындағы деңгейді айқындауды қоса 
алғанда, осы бағалаудың ХҚЕС талаптарына сәйкестігі туралы тұжырымның негіздемесі 
тұрғысынан үшінші тұлғалардан алынған растауды талдайды.  

Бағалауға байланысты маңызды мәселелер бойынша бағалау жөніндегі мамандар тобы 
Топтың аудиторлық комитетінің алдында есеп береді. 

Активтің немесе міндеттеменің әділ құнын бағалау кезінде Топ мүмкіндігінше байқалатын 
нарықтық деректерді қолданады. Әділ құнды бағалау бағалаудың тиісті әдістері шеңберінде 
пайдаланылатын бастапқы деректерге байланысты әділ құн иерархиясының әртүрлі 
деңгейлеріне жатады: 

- 1-деңгей: белсенді нарықтардағы бірдей активтер мен міндеттемелерге белгіленген 
(түзетілмеген) бағалар. 

- 2-деңгей: Тікелей (яғни бағалар сияқты) немесе жанама түрде (яғни бағалар негізінде 
анықталған) байқалатын 1 деңгейді бағалау үшін қолданылатын баға белгілеуден басқа 
бастапқы деректер. 

- 3-деңгей: бақыланатын нарықтық деректерге негізделмеген активтер мен міндеттемелер 
үшін бастапқы деректер (бақыланбайтын бастапқы деректер).  

Егер активтің немесе міндеттеменің әділ құнын бағалау үшін пайдаланылатын бастапқы 
деректер әділ құнның иерархиясының әртүрлі деңгейлеріне жатқызылуы мүмкін болса, онда 
әділ құнды бағалау тұтастай алғанда барлық бағалау үшін елеулі болып табылатын 
неғұрлым төмен деңгейдің бастапқы деректері сәйкес келетін иерархияның деңгейіне 
жатады. 

Топ осы өзгеріс орын алған есепті кезеңнің аяқталу күніне әділ құн иерархиясының 
деңгейлері арасындағы аударымдарды таниды.  
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 (в) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану, жалғасы 
Әділ құнын бағалау, жалғасы 

Әділ құнды бағалау кезінде жасалған жол берулер туралы одан әрі ақпарат мынадай 
ескертпелерде қамтылады: 

- 5-ескертпе – Инвестициялық меншік; 

- 25-ескертпе – Қаржы құралдарының әділ құны. 
(г) Есеп саясатының елеулі қағидаттарының өзгеруі 

   2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген қолданыстағы стандарттардың өзгеруі Топтың 
қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді. 

ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
Бұдан әрі сипатталған есеп саясатының ережелерін компания кәсіпорындары осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте ұсынылған барлық есепті кезеңдерде дәйекті 
түрде қолданды.  

(а) Шоғырландыру қағидалары 

(i)  Еншілес кәсіпорындар 

Топ бақылайтын кәсіпорындар еншілес кәсіпорындар болып саналады. Топ инвестиция 
объектісіне қатысудан болатын айнымалы кіріске байланысты тәуекелге ұшырағанда немесе 
оның осындай кіріс алуға құқығы болғанда және осы кіріс шамасына әсер ету мақсатында 
берілген кәсіпорынға қатысты өз өкілдігін қолдану мүмкіндігіне ие болғанда еншілес 
кәсіпорынды бақылайды. Еншілес кәсіпорындардың қаржылық есептілік көрсеткіштері 
шоғырландырылған қаржылық есептілігінің құрамында бақылауды алған күннен бастап 
оның тоқтатылу күніне дейін көрсетіледі. Еншілес кәсіпорындардың есептік саясаты Топта 
қабылданған есептік саясатына сәйкес келтіру қажет болған жағдайда ол өзгерістерге 
ұшырады. Еншілес кәсіпорындағы бақыланбайтын үлеске келетін залалдар, бұл осы 
шоттағы дебеттік сальдоның («тапшылықтың») пайда болуына алып келетін болса да, толық 
мөлшерде бақыланбайтын үлес шотына жатқызылады. 

(ii) Шоғырландыру барысында шығарылатын операциялар 

Топ іші қалдықтары мен операциялар, сондай-ақ топ іші операциялардың өткізілмеген 
кірістері мен шығындары алынып тасталады. Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын 
инвестиция объектілерімен жасалған операциялар бойынша өткізілмеген пайда Топтың 
тиісті объекті нысанына қатысу үлесі аясында инвестиция құнын азайту арқылы алынып 
тасталады. Өткізілмеген залалдар өткізілмеген пайда тәрізді тәртіпте алынып тасталады, 
бірақ бұл құнсызданудың куәсі болмаған мөлшерде ғана. 

(ә) Кірістер мен шығындарды тану 

(i) Кірістер 

Сатып алушылармен жасалған шарттарға қатысты Топтың есептік саясаты туралы ақпарат 
келесі ескертпелерде ұсынылған. 

(ii) Пошта қызметтері 

Кәдімгі және тапсырыстық поштамен жіберілімді жеткізуден түскен кірістер есеп берілетін 
күні аяқталған кезеңіне сілтеме жасай отырып танылады. Қызмет көрсетудің аяқталу кезеңі 
поштамен жіберілімді жеткізудің орта мерзімі негізінде бағаланады. Осындай жіберілімді 
жеткізу шығындары туындау шамасына қарай танылады. 
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(ә) Кірістер мен шығындарды тану, жалғасы 

(iii) Комиссиялық кірістер 

Топ принципал емес, агент ретінде әрекет еткен жағдайда тиесілі операциялардан түскен 
түсім Топ алған комиссиялық сыйақының таза сомасында танылады. Топ клиенттерге 
көрсететін әртүрлі қызметтен комиссиялық кіріс алады. Комиссиялық кірістерге 
мемлекеттік қызметкерлерге зейнетақыны, еңбекақы мен жәрдемақыны аудару үшін 
комиссия, коммуналдық және өзге төлемдерді өңдегені үшін комиссия, ақша аудару, 
сонымен қатар екінші деңгейдегі банктерден үшінші тарап атынан кредит беру үшін 
алынған комиссиялар жатады. Комиссиялық кіріс оған тиісті операция аяқталғанда 
танылады. 

(iv) Жалгерліктен кіріс  

Операциялық жалға берілген объектілерден түскен кіріс жалға беру мерзімі барысында тік 
сызықты әдіспен есептеледі және операциялық сипатына қарай кіріс құрамына қосылады. 

(v) Тауарлар сату  

Меншік құқығына байланысты елеулі тәуекелдер мен пайдалардың сатып алушыға 
берілгеніне, тиісті өтелуді алу ықтимал болғанда, жұмсалған шығындар және тауарлардың 
әлеуетті қайтарылуын сенімді түрде бағалау мүмкін болғанда, сатылған тауарларды 
басқаруға қатысу тоқталғанда және түсім шамасын сенімді түрде бағалаудың нанымды 
айғағы (әдетте сату келісімінің орындалған нысанында болады) болған сәтте ғана түсім 
танылады. Түсім қайтарымдар сомасын, саудалық жеңілдік пен көлем үшін жеңілдікті 
шегергеннен кейін берілген немесе алынуы күтілетін өтеудің әділ құны бойынша 
бағаланады.  

(vi) Өзге шығындар 

Топтың салымдары Топ қызметкерлерінің пайдасына төлемдермен шектелмей, тұтас алғанда 
қоғам пайдасына бағытталған әлеуметтік бағдарламаларға бағытталған кезде, олар кезеңде 
болған пайда немесе залал құрамында танылады. 

(б) Қаржылай кірістер мен шығындар 

Топтың қаржылық кірістері мен шығындары құрамына мыналар кіреді: 

• пайыздық кіріс; 

• пайыздық шығын. 

Пайыздық кіріс немесе шығыс тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып 
танылады. Дивидендтік кіріс Топтың төлем алу құқығы белгіленетін күнгі пайданың немесе 
залалдың құрамында танылады.  

"Тиімді пайыздық мөлшерлеме" - бұл болашақ есептік ақшалай төлемдерді немесе қаржы 
құралының күтілетін қолданылу мерзімі ішінде түсімдерді дисконттайтын мөлшерлеме: 

- қаржылық активтің жалпы баланстық құнына; немесе 

- қаржылық міндеттеменің амортизацияланған құнына дейін дисконттайтын мөлшерлеме. 

 Пайыздық кіріс пен шығынды есептеген кезде тиімді пайыздық мөлшерлеме активтің жалпы 
баланстық құнының (актив кредиттік-құнсызданған болмағанда) немесе міндеттеменің 
амортизациялық құнының шамасына қолданылады. Алайда, бастапқы танығаннан кейін 
кредиттік-құнсызданған қаржылық активтері үшін пайыздық кіріс тиімді пайыздық 
мөлшерлемені қаржылық активтің амортизациялық құнының шамасында қолдану арқылы 
есептеледі. Қаржылық актив ендігәрі кредиттік-құнсызданған болмағанда, онда пайыздық 
кіріс қайтадан жалпы негізде есептеледі. 
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(в) Шетел валютасы 

(i) Шетел валютасындағы операциялар 

Шетел валютасындағы операциялар осы операциялар жасалған күні айырбас бағамы 
бойынша Топ кәсіпорындарының тиісті функционалдық валюталарына қайта есептеледі. 

Есеп берілетін күндегі жағдай бойынша шетел валютасында көрсетілген монетарлық 
активтер мен міндеттемелер осы есеп берілетін күні қолданылатын функционалдық 
валютаға валюта бағамы бойынша ауыстырылады. Шетел валютасында көрсетілген ақша 
активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциядан болған пайда немесе залал 
тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша есептелген және кезең ішіндегі төлем шамасына 
түзетілген кезең басындағы жағдай бойынша функционалдық валютадағы 
амортизацияланған құны мен есеп берілетін кезең аяғындағы жағдайға сәйкес айырбас 
бағамы бойынша қайта есептелген шетел валютасында амортизацияланған құны арасындағы 
айырма болып табылады.  

Шетел валютасында көрсетілген және әділ құны бойынша бағаланатын монетарлық емес 
активтер мен міндеттемелер әділ құны анықталған күні қолданылатын функционалдық 
валютаға айырбастау бағамы бойынша қайта есептеледі. Бастапқы құны бойынша шетел 
валютасында бағаланатын монетарлық емес баптар тиісті операция жасалған күніндегі 
айырбастау бағамы бойынша қайта есептеледі.  

Бағамдық айырмалар жалпы алғанда кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында 
танылады. 

Алайда келесі баптарды қайта есептеу нәтижесінде туындайтын бағамдық айырмалар ӨЖК 
құрамында танылады: 

- Кәсіпорынның ұйғарымы бойынша өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын деп жіктелген үлестік бағалы қағаздарына инвестициялар (құнсыздану 
жағдайын қоспағанда, ӨЖК құрамында танылған бағамдық айырма пайда немесе залал 
құрамына қайта жіктеледі). 

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындаған кезде теңгенің мына 
валюталарға айырбастау бағамы қолданылды: 

 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
АҚҚ 605.94 526.09 
АҚШ доллары 420.71 381.18 
Еуро 516.13 426.85 
Ағылшын фунт стерлингі 571.16 499.99 
Ресей рублі 5.65 6.17 

(ii) Шетелдік бөлімшелер 

Шетелдік бөлімшелердің активтері мен міндеттемелері гудвил және иемденген кездегі әділ 
құнына дейін түзету сомасын қоса алғанда, есеп берілетін күні тиісті айырбас бағамы 
бойынша теңгеге қайта есептеледі. Шетелдік бөлімшелердің кірістері мен шығындары тиісті 
операция жасалған күні айырбас бағамы бойынша теңгеге қайта есептеледі. 

Бағамдық айырмалар өзге жиынтық кіріс құрамында танылады және басқа валюталардан 
қайта есептегенде жиналған бағамдық айырма қорының бабы бойынша капиталдың бір 
бөлігі ретінде көрсетіледі. Алайда шетелдік бөлімше Топтың 100-пайыздық еншілес 
кәсіпорны болмаса, онда осы бағамдық айырманың бөлігі тиесілі пропорцияда 
бақыланбайтын үлесіне жатқызылады.  
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(в) Шетел валютасы, жалғасы 

(ii) Шетелдік бөлімшелер, жалғасы 

Шетелдік бөлімшелердің шығып кетуі нәтижесінде Топ бақылаудан, маңызды ықпал етуден 
және бірлескен бақылаудан айырылып қалса, басқа валюталардан қайта есептегенде 
жиналған бағамдық айырма қорында көрсетілген тиісті сома осы шетелдік бөлімшенің 
шығып кетуінен болған пайда немесе залалдың бір бөлігі ретінде кезең ішіндегі пайда 
немесе залал құрамына қайта жіктеледі. Топ шетелдік бөлімшесі бар еншілес кәсіпорынға 
оған бақылау жасауды қалдыра отырып, өз инвестициясының бір бөлігін ғана иеліктен 
шығарған жағдайда, басқа валютадан қайта есептеген кезде жинақталған бағамдық айырма 
резервінің бір бөлігі тиісті пропорцияда бақыланбайтын үлеске қайта бөлінеді. Топ шетелдік 
бөлімшесі бар қауымдастырылған немесе бірлескен кәсіпорынға өз инвестициясының бір 
бөлігін ғана иеліктен шығарып және бұл кезде ол елеулі әсер етуді немесе бірлескен 
бақылау жасауды сақтап қалған жағдайда, жинақталған бағамдық айырма қорының тиісті 
пропорционалды бөлігі кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамына қайта жіктеледі. 

Топ таяудағы болашақта шетелдік бөлімшеден алуға не шетелдік бөлімшеге төлеуге тиісті 
монетарлық бабы бойынша есептесуді күтпесе немесе оны жоспарламаған жағдайда, осы 
баптарға қатысты оң және теріс бағамдық айырма шетелдік бөлімшеге таза инвестицияның 
бір бөлігін құрайды; сәйкесінше, олар өзге жиынты кіріс құрамында танылып, басқа 
валютадан қайта есептегенде жинақталған бағамдық айырма қорының бабы бойынша 
капитал бөлігі ретінде ұсынылады. 

(г) Қорлар 

Қорлар өздік құнының немесе таза сату бағасының ең кіші шамасы бойынша көрсетіледі.  

Қорларды өндіріске жібергенде және олар өзгедей шыққан кезде қорлар орташа 
теңдестірілген құн әдісі бойынша бағаланады. Дайын өнімнің және аяқталмаған өндірістің 
өзіндік құнына шикізат пен материал құны, өндірістік жұмысшылардың еңбек ақы 
шығындары және басқа да тікелей шығындар, сонымен қатар өндірістік үстеме 
шығындардың тиесілі үлесі (өндірістік қуаттылықты мөлшерлеп қолдану негізінде 
есептелген) кіреді, бірақ оған қарыз қаражаты бойынша шығындар кірмейді.  

Қорларға сатып алынған және қайта сатуға арналған тауарлар кіреді. Сондай-ақ қорларға 
Топ шығарған дайын және аяқталмаған өнім және де өндірістік үрдісінде немесе қызметтер 
көрсеткен кезде ары қарай пайдалануға арналған шикізат пен материалдар кіреді.  

 Таза сату бағасы – бұл қор өндірісін аяқтауға және оны сатуға жұмсалған есептік 
шығындарды шегере отырып, кәсіпорынның әдеттегі қызмет етуі барысындағы қорларды 
сатқаннан болжамды (есептік) баға. 

(ғ) Негізгі құралдар 

(i) Тану және бағалау 

 Негізгі құрал объектілері жинақталған амортизация сомасын және құнсызданудан болған 
шығынды шегере отырып өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Өзіндік құнына тиісті активті 
тікелей сатып алуға байланысты шығындар қосылады. Өз күшімен тұрғызылған (салынған) 
активтердің өзіндік құнына материалдарға кеткен шығындар, еңбекақыны төлеуге 
жұмсалған тікелей шығындар, активтерді тағайындалуы бойынша қолдану үшін оларды 
жұмыстық күйге келтіруге тікелей байланысты барлық өзге шығындар, активтерді 
демонтаждау мен аударуға және ол алып жатқан учаскені қалпына келтіруге жұмсалатын 
шығындар, қарыз бойынша күрделі шығындар қосылады. Тиісті жабдықтың функционалдық 
тағайындалуымен тығыз байланысты бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға 
жұмсалатын шығын осы жабдықтың құнына капиталдандырылады. 
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(ғ) Негізгі құралдар, жалғасы 

(i) Тану және бағалау, жалғасы 
Негізгі құрал объектісін құрайтын елеулі компоненттердің қолдану мерзімі әртүрлі болса, 
олар негізгі құралдың бөлек объектілері (маңызды компоненттері) ретінде есепке алынады. 

Негізгі құрал объектісінің шығарылуынан болған пайда немесе залал сомасы оның 
шығарылуынан болған түсімді оның баланстық құнымен салыстыру арқылы анықталады 
және кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында «Өзге таза операциялық 
кірістер/(шығындар)» жолында таза шамасында танылады.  

 Кейінгі шығындар 

Кейінгі шығындар негізгі құралдар объектісінің құнын, егер олар болашақта кәсіпорынның 
қосымша экономикалық пайда алуына әкелетін жоғары ықтималдық болса ғана арттырады. 
Негізгі құралдар объектісіне күнделікті қызмет көрсетуге байланысты келтірілген шығындар 
олар туындаған кездегі кезең үшін пайданың немесе залалдың құрамында танылады. 

(ii) Амортизация  

Негізгі құрал объектілерінің амортизациясы олар орнатылып, қолдануға дайын болған 
күннен бастап, ал өз күшімен салынған негізгі құрал объектілері үшін – объектінің 
құрылысы аяқталып, оның пайдалануға дайын болған уақыттан басталады. Амортизация 
аударымдары активтің есептелген қалдық құнын шегере отырып осы активтің өзіндік құны 
негізінде есептеледі. 

Қағида бойынша, негізгі құрал объектісінің әр компоненті оның күтілетін пайдалы қолдану 
мерзімі ішінде сызықтық әдіспен амортизацияланады, себебі дәл осы әдіс активте 
тұжырымдалған келешек экономикалық пайдадан күтілетін тұтыну сипатын анағұрлым 
анық көрсетеді және амортизация аударымдары кезең ішіндегі пайда немесе залал 
құрамына қосылады. Жер телімдері амортизацияланбайды. 

• Ғимараттар мен құрылыстар                                               11-106 жыл; 

• Қондырғылар мен жабдық                                                      2-30 жыл; 

• Көлік құралдары                                                                3-28 жыл; 

• Өзге негізгі құралдар                                                                6-14 жыл. 

Негізгі құралдарды амортизациялау әдістері, күтілетін пайдалы қолдану мерзімдері және 
қалдық құны әрбір есеп берілетін күніндегі жағдай бойынша талданып, қажет болса 
түзетіледі. 

(iii) Инвестициялық жылжымайтын мүлікке қайта жіктеу 
 
Иегердің өзі алып жатқан жылжымайтын мүлік оны пайдалану сипатының нақты өзгеруі 
салдарынан инвестициялық жылжымайтын мүлікке айналған жағдайда, жылжымайтын 
мүлік қайта жіктеліп, нақты шығын бойынша есепке алынады 

(д) Материалдық емес активтер 

(i) Зерттеулер және әзірленімдер 

 Жаңа ғылыми немесе техникалық білім мен түсінік алу мақсатында жасалған зерттеу 
қызметіне шығындар олар туындаған сәтте кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында 
танылады.  

Әзірлеу бойынша қызметіне жаңа немесе айтарлықтай жетілдірілген өнім мен үрдіс түрлерін 
өндіруді жоспарлау немесе жобалау кіреді. Әзірлеуге жұмсалатын шығындарды сенімді 
түрде бағалау мүмкін болғанда, өнім өндіру немесе үрдіс техникалық және коммерциялық 
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тұрғыдан іске асырылатын, келешекте одан экономикалық пайданың алынуы ықтимал және 
Топ әзірлеу жұмысын аяқтап, активті қолдануды немесе оны сатуды көздесе және бұл үшін 
оның жеткілікті ресурстары болған жағдайда ғана, ол капиталдандырылады. 
Капиталдандырылатын шығындарға материалдарға, еңбекақы төлеуге тікелей шығындар 
және активті көзделген мақсатта қолдануға дайындауға тікелей қатысты қосымша үстеме 
шығындар, қарыздар бойынша капиталдандырылған шығындар жатады. Әзірлеуге кететін 
өзге шығындар олардың туындау шамасына қарай кезең ішіндегі пайда немесе залал 
құрамында танылады. 

Бастапқы танығаннан кейін әзірлеуге кеткен капиталдандырылған шығындар жинақталған 
амортизацияны және құнсызданудан болған жинақталған залалды шегере отырып өзіндік 
құны бойынша көрсетіледі. 

(i) Өзге материалдық емес активтер 

Топ иемденген, ең әуелі бағдарламалық қамтамасыз ету түрінде ұсынылған өзге 
материалдық емес активтер жинақталған амортизация сомасын және құнсызданудан болған 
залалды шегере отырып өзіндік құны бойынша көрсетіледі.  

(ii) Кейінгі шығындар 

Кейінгі шығындар нақты бір активтің құнына енгізілген келешектегі экономикалық пайданы 
көбейткен жағдайда ғана ол осы активтің құнына капиталдандырылады. Өздігінен құрылған 
брендтер мен гудвилға қатысты барлық басқа шығындар туындау шамасы бойынша кезең 
ішіндегі пайда немесе залал құрамында танылады. 

(iii) Амортизация 

Амортизация активтің есептік қалдық құнын шегере отырып оның өзіндік құны негізінде 
есептеледі. 

Гудвилдан өзгеше материалдық емес активтерге қатысты амортизация қағида бойынша, осы 
активтерді пайдалануға дайын болған кезден бастап есептеледі және пайдалы қолдануға 
тиісті мерзім ішінде сызықтық әдіспен кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында 
танылады, себебі дәл мұндай әдіс кәсіпорынның осы активтерден келешек экономикалық 
пайданы тұтынудың күтілетін сипатын өте анық көрсетеді. Материалдық емес активтердің 
есептік және салыстырмалы кезеңдегі пайдалы қолданудың күтілетін мерзімі шамамен 
төмендегідей: 

• Өзге материалдық емес активтер             5-13 жыл. 

Негізгі құралдарды амортизациялау әдістері, күтілетін пайдалы қолдану мерзімдері және 
қалдық құны мөлшері қаржылық жылдың аяқталуының әр күніндегі жағдай бойынша 
талданып, қажет болса түзетіледі. 

 (е)    Инвестициялық жылжымайтын мүлік 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікке әдеттегі шаруашылық қызмет ету барысында сату, 
өндірісте не тауарды жеткізуде қолдануда, қызмет көрсетуде немесе әкімшілік қызмет 
мақсатында емес, жалға бергеннен және/немесе оның нарықтық құнын көтергеннен пайда 
алуға мақсатталған жылжымайтын мүлікті жатқызады. 

 Инвестициялық жылжымайтын мүлік есепке алу үлгісіне сәйкес өзіндік құны бойынша 
есепке алынады. Инвестициялық жылжымайтын мүлік жинақталған амортизация мен 
құнсызданудан залалды шегере отырып бастапқы құны бойынша бағаланады. Амортизация 
10-60 жылды құрайтын күтілетін пайдалы қолдану мерзімі ішінде тік сызықты әдіспен 
есептеледі және ол пайда мен залал туралы есебінде көрсетіледі. Жер телімдері және 
аяқталмаған құрылыс амортизацияланбайды. 
Инвестициялық меншік нысанын қолдану сипаты өзгерген жағдайда және ол негізгі 
құралдар санатына қайта жіктелсе, онда қайта жіктелген күні берілген нысанның әділ құны 
оны қаржылық есептілігінде кейіннен көрсету мақсатында осы нысан бойынша нақты 
шығынға айналады. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

 (ж) Жалгерлік 

Шартқа отырған кезде ұйым жалпы алғанда шарттың немесе оның жекелеген 
компоненттерінің жалгерлік шарты болып табылып/табылмайтынын бағалайды. 

 Егер осы шарт бойынша өтеуге айырбас ретінде белгілі бір кезең ішінде сәйкестендірілген 
активті пайдалануды бақылау құқығы берілетін болса, шарт жалгерлік шарты болып 
табылады немесе ол жалгерлік компоненттерін қамтиды.  

(i) Топ жалға алушы ретінде 

Жалгерлік компонентін қамтитын шарттың қызмет етуі басталғанда немесе оны 
түрлендірген кезде Топ шартта қарастырылған өтеуді оқшауланған мәміленің қатысты 
бағасы негізінде жалдың әр компонентіне үлестіреді. 

Топ активті пайдалану құқығы нысанында және жалгерлік бойынша міндеттемені жалгерлік 
басталған күні таниды. Пайдалану құқығы нысанындағы актив бастапқыда бастапқы құны 
бойынша бағаланады, ол жалгерлік басталған күні немесе ол күнге дейін жүргізілген 
жалгерлік төлемдерінің шамасына түзетілген жалгерлік бойынша міндеттеменің бастапқы 
шамасын құрайды, ол бастапқыда жұмсалған тікелей шығындарға және базалық активті 
демонтаждау мен орнын ауыстыруды, базалық активті не болмаса ол орналасқан учаскені 
қалпына келтіруді бағалау шамасына ұлғайтылады, одан жалгерлік бойынша алынған 
ынталандырушы төлемдері шегеріледі. 

Одан кейінгі есепке алғанда пайдалану құқығы нысанындағы актив жалгерлік мерзімі 
басталған күннен бастап ол аяқталғанға дейін сызықтық әдіспен амортизацияланады, бұған 
жалгерлік шартына сәйкес жалгерлік мерзімі аяқталғанға де йін базалық активке меншік 
құқығы Топқа берілетін немесе пайдалану құқығы нысанындағы активтің бастапқы құны 
Топтың сатып алуға опционды орындауын көрсететін жағдайлары кірмейді. Бұл жағдайда 
пайдалану құқығы нысанындағы актив базалық активті пайдалану мерзімі ішінде 
амортизацияланады, ол негізгі құралдарды пайдалану нәтижесінде алынған актив тәрізді 
негізде анықталады. Оған қоса, пайдалану құқығы нысанындағы актив құны егер мұндай бар 
болса, құнсызданудан болған залал шамасына кезеңді түрде кемиді, сондай-ақ жалгерлік 
бойынша міндеттеменің белгілі бір қайта бағалауын жүргізгенде түзетіледі. 

Жалгерлік бойынша міндеттеме бастапқыда жалгерлік басталған күні әлі төленбеген, 
жалгерлік шартында кепілге алынған пайыздық мөлшерлемені немесе егер мұндай 
мөлшерлемені анықтау оңай болмаса, Топтың қосымша қарыз қаражатын тарту 
мөлшерлемесін қолдана отырып дисконтталған жалгерлік төлемдерінің келтірілген құны 
бойынша бағаланады. Тәртіп бойынша, дисконттау мөлшерлемесі ретінде Топ қосымша 
қарыз қаражатын тартудың өз мөлшерлемесін пайдаланады. Топ әртүрлі сыртқы көздерінен 
пайыздық мөлшерлемені бастамаға ала отырып қосымша қарыз қаражатын тартудың өз 
мөлшерлемесін анықтап, жалгерлік шарты мен жалданатын актив типін көрсету үшін белгілі 
бір түзетулер енгізеді. 
Жалгерлік бойынша міндеттеме бағасын қамтитын жалгерлік төлемдеріне мыналар кіреді: 
- тиянақталған төлемдер, мәнісі бойынша тиянақталған төлемдерді қоса алғанда; 
- ауыспалы жалгерлік төлемдері, олар жалгерлік басталған күні бастапқыда индексті 

немесе мөлшерлемені қолдана отырып бағаланатын индекске немесе мөлшерлемеге 
тәуелді болады; 

- таратылу құнын кепілдеу бойынша жалға алушы төлейді деп күтілетін сомалар;
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

 (ж) Жалгерлік, жалғасы 

(i) Топ жалға алушы ретінде, жалғасы 

- егер Топтың осы опционды орындайтынына жеткілікті сенімділік болғанда, сатып алу 
опционын орындау бағасы, егер Топтың осы жалгерлікті ұзарту опционын 
орындайтынына жеткілікті сенімділік болғанда, жалгерлікті ұзартуға опционның 
болуынан туындайтын қосымша жалгерлік мерзімі ішіндегі жалгерлік төлемдері және 
Топтың жалгерлікті мерзімнен бұрын тоқтатпайтынына жеткілікті сенімділік болғанда, 
жалгерлікті мерзімнен бұрын тоқтатқаны үшін айыппұлдар. 

Жалгерлік бойынша міндеттеме тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып 
амортизациялық құны бойынша бағаланады. Егер индекстің немесе мөлшерлеменің өзгеруі 
салдарынан болашақ жалгерлік төлемдері өзгерсе, егер таратылу құнын кепілдеу бойынша 
төленуге тиесілі соманың Топ жасаған бағалауы өзгеретін болса, егер Топтың сатып алу 
опционын, жалгерлікті ұзарту немесе тоқтату опционын орындап/орындамайтынын 
бағалауы өзгеретін болса немесе егер мәнісі бойынша тіркелген болып табылатын жалгерлік 
төлемі қайта қарастырылатын болса, ол қайта бағаланады. 
Жалгерлік бойынша міндеттеме осылайша қайта қарастырылған кезде, тиісті түзету активтің 
пайдалану құқығы нысанында баланстық құнына қатысты жасалады немесе пайдалану 
құқығы нысанында активтің баланстық құны бұрын нөлге дейін азайтылса, пайда немесе 
залал құрамына жатқызылады. 
Топ инвестициялық жылжымайтын мүлік анықтамасына сәйкес келмейтін пайдалану 
құқығы нысанындағы активтерді қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде – 
«Негізгі құралдар» құрамында, ал жалгерлік бойынша міндеттемелерді «Кредиттер мен 
қарыздар» бабының құрамында көрсетеді. 

Топ құны төмен активтерге және қысқа мерзімді жалгерлік шарттарына, оның ішінде АТ-
жабдықтарына қатысты пайдалану құқығы нысанындағы активтерді және жалгерлік 
бойынша міндеттемелерді танымауға шешім қабылдады. Топ осындай шарттарға сәйкес 
жүргізілетін жалгерлік төлемдерін шығын ретінде жалгерлік мерзімі ішінде сызықтық 
әдіспен таниды. 

(ii) Топ жалға беруші ретінде 

Жалгерлік компонентін қамтитын шарттың қызмет етуі басталғанда немесе оны 
түрлендірген кезде Топ шартта қарастырылған өтеуді оқшауланған мәміленің қатысты 
бағасы негізінде жалдың әр компонентіне үлестіреді. 

Топ жалға беруші болған жағдайда, жалгерлік қатынастары басталған күні ол әр шарттың 
қаржылық жалгерлік немесе операциялық жалгерлік болып табылатынын анықтайды.  

Жалгерлік шартын жіктеу үшін Топ жалгерлік шартының базалық активті иеленуге 
байланысты барлық дерлік тәуекел мен пайданы беріп/бермейтініне жалпы бағалау 
жүргізеді. Егер бұл орын алса, онда жалгерлік шарты қаржылық жалгерлік болып табылады; 
олай болмаған жағдайда шарт операциялық жалгерлік болып табылады. Осы бағалау 
аясында Топ белгілі бір индикаторларды, атап айтқанда, жалгерлік мерзімінің активті 
экономикалық пайдалану мерзімінің елеулі бөлігін құрап/құрамайтынын қарастырады. 

Топ аралық жалға беруші болып табылған жағдайда бас жалгерлік шарты және қосалқы 
жалгерлік шарты бөлек есепке алынады. Топ қосалқы жалгерлік шартының жіктелуін 
базалық актив негізінде емес, пайдалану құқығы нысанындағы актив негізінде анықтайды. 
Егер бас жалгерлік шарты қысқа мерзімді болса, Топ оған қатысты жоғарыда сипатталған 
ерекшелікті қолданады, қосалқы жалгерлік шарты операциялық жалгерлік ретінде жіктеледі. 

Егер келісім жалгерлік компонентін және жалгерлік болып табылмайтын компонентті 
құрамдайтын болса, Топ шарт бойынша өтемді үлестіру үшін 15 ХҚЕС (IFRS) қолданады 
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 ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

 (ж) Жалгерлік, жалғасы 
(ii) Топ жалға беруші ретінде, жалғасы 

Топ 9 ХҚЕС (IFRS) талаптарын жалгерлікке салынатын таза инвестицияға қатысты тануды 
тоқтатуға және құнсыздануға қатысты қолданады. Бұдан бөлек, Топ жалгерлікке салынатын 
жалпы инвестиция есебінде қолданылған кепілдендірілмеген таратылу құнының есептік 
шамасын өзгерістер енгізу пәніне тұрақты түрде талдайды. 

Топ операциялық жалгерлік шарттары бойынша алынған жалгерлік төлемдерін кіріс ретінде 
«Өзге түсім» бабының құрамында жалгерлік мерзімі ішінде сызықтық әдіспен таниды. 

(з) Қаржы құралдары 

(i) Тану және бастапқы бағалау 
Саудалық дебиторлық берешек және шығарылған борыштық бағалы қағаздары бастапқыда 
олар туындаған сәтте танылады. Барлық өзге қаржылық активтер мен міндеттемелер 
бастапқыда пәні көрсетілген құралдар болып табылатын Топтың шарт қатынастарын  
жасағанда танылады. 
Қаржылық актив (егер бұл құрамында елеулі қаржыландыру компоненті жоқ саудалық 
дебиторлық берешек болмаса) немесе қаржылық міндеттеме бастапқыда әділ құны бойынша 
бағаланады, ал пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын есепке алу 
объектісі үшін оны иемденуге немесе шығаруға тікелей жатқызылатын мәміле бойынша 
шығындар сомасы қосылады. Құрамында елеулі қаржыландыру компоненті жоқ саудалық 
дебиторлық берешек бастапқыда мәміле бағасы бойынша бағаланады. 

(ii) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау 
           Қаржылық активтер 

Бастапқы таныған кезде қаржылық актив: борыштық құралдары үшін - амортизацияланған 
құны бойынша, өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша, үлестік құралдары үшін - 
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша не болмаса пайда немесе залал арқылы әділ 
құны бойынша бағаланады деп жіктеледі. 

Бастапқы танығаннан кейін қаржылық активтері қайта жіктелмейді, бірақ Топ қаржылық 
активтерді басқарудың бизнес-моделін өзгерткен жағдайда және бұл кезде әсер етілген 
барлық қаржылық актив бизнес-модельдің өзгеруінен кейінгі есеп берілетін кезеңінің 
бірінші күні қайта жіктеледі.  

Қаржылық актив төменде көрсетілген екі шартқа да сәйкес келгенде және ол Топтың 
ұйғарымы бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ретінде 
жіктелмеген жағдайда ғана, ол амортизациялық құны бойынша бағаланады: 

– ол шартпен қарастырылған ақша ағымын алу үшін активтерді ұстап қалу мақсатында 
бизнес-модель шеңберінде ұсталып қалады; және 

– оның шарттағы талаптарында негізгі соманы және негізгі соманың өтелмеген бөлігі 
бойынша пайызды төлеу болып табылатын ақша ағымының белгіленген мерзімде пайда 
болуын қарастырады. 

Борыштық инвестиция төменде көрсетілген екі шартқа да сәйкес келіп, Топтың ұйғарымы 
бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын ретінде жіктелмеген 
жағдайда ғана, ол өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланады: 

– ол шартта қарастырылған ақша ағымын алу, сондай-ақ қаржылық активті сату арқылы 
мақсатқа қол жеткізілетін бизнес-модель аясында актив ұсталып қалады; және 

– оның шарттағы талаптарында негізгі соманы және негізгі соманың өтелмеген бөлігі 
бойынша пайызды төлеу болып табылатын ақша ағымының белгіленген мерзімде пайда 
болуын қарастырады. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(з) Қаржы құралдары, жалғасы 
(ii) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау, жалғасы 

Қаржылық активтер, жалғасы 
Сауда-саттыққа арналмаған үлестік құралдарына инвестицияларды бастапқы таныған кезде 
Топ өз ұйғарымы бойынша инвестициялардың әділ құнының ары қарайғы өзгеруін өзге 
жиынтық кіріс құрамында ұсыну туралы шешімді кейіннен оның күшін жою құқығынсыз 
қабылдауы мүмкін. Бұл әр инвестиция үшін бөлек таңдалады. 
Жоғарыда сипатталғандай, амортизациялық құны бойынша немесе өзге жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша бағалау өлшемшарттарына сәйкес келмейтін барлық қаржылық 
актив пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланады. Бастапқы таныған кезде 
Топ өз ұйғарымы бойынша ары қарай қайта жіктеу құқығынсыз, амортизациялық құны 
бойынша немесе өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалау өлшемшарттарына 
сәйкес келетін қаржылық активті, егер бұл басқа жағдайда туындауы мүмкін есептік 
сәйкессіздікті жоюға немесе оны айтарлықтай азайтуға мүмкіндік беретін болса, пайда 
немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ретінде жіктей алады. 

Қаржылық активтер – бизнес-модельді бағалау: 

Топ қаржылық құралдарының портфелі деңгейінде қаржылық актив ұсталып қалатын 
бизнес-модель аясында бағалау жүргізеді, өйткені бұл бизнесті басқаруды және басшылыққа 
ақпарат ұсыну әдісін ең үздік үлгіде көрсетеді. Бұл кезде келесі ақпарат қарастырылады: 

– Осы портфель үшін белгіленген саясат пен мақсаттар, сондай-ақ аталған саясаттарды 
тәжірибеде іске асыру. Бұл басшылықтың шартта қарастырылған пайыздық кірісті алу 
стратегиясын, пайыздық мөлшерлеменің белгілі бір құрылымын қолдауды, қаржылық 
активті өтеу мерзімінің осы активтерді қаржыландыру үшін пайдаланылатын қаржылық 
міндеттемелерді өтеу мерзіміне сәйкес келуін немесе ақшалай қаражаттың күтілетін 
жылыстауы немесе активтерді сату арқылы ақша ағымын іске асыруды қамтиды. 

– Портфель нәтижелілігі қалай бағаланады және бұл ақпарат Топ басшылығына қалай 
хабарланады. 

– Бизнес-модельдің (және осы бизнес-модель аясында ұсталатын қаржылық активтері) 
нәтижелігіне әсер ететін тәуекелдер және бұл тәуекелдерді басқару қалай жүзеге 
асырылады; 

– Бизнесті басқаруға жауапты менеджерлерге сыйақы беру қалай жүргізіледі (мысалы, 
бұл сыйақыны беру аталған активтердің немесе шартта қарастырылған ақша қаражаты 
ағымдарының активтерден алынған әділ құнына тәуелді ме). 

– Өткен кезеңдерді сатылымдардың жиілігі, көлемі және мерзімдері, мұндай 
сатылымдардың себептері, сондай-ақ болашақта күтілетін сатылым деңгейі. 

Тануды тоқтату өлшемшарттарына сәйкес келмейтін мәмілелерде қаржылық активтерді 
үшінші тараптарға беру осы мақсатта сату ретінде қарастырылмайды және Топ осы 
активтерді тануды жалғастырады. 
Сауда-саттық үшін ұсталатын немесе басқаруда болатын және нәтижелілігі әділ құны 
бойынша бағаланатын қаржылық активтері пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша 
бағаланады. 

Қаржылық активтер – шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымы негізгі 
сома мен пайызды төлеу ғана болып табылып/табылмайтынын бағалау: 
Осы бағалау мақсатында «негізгі сома» - бұл қаржылық активті бастапқы таныған кезде 
оның әділ құны деп анықталады. «Пайыздар» ақшаның уақытша құны үшін, белгілі бір 
уақыт кезеңі ішінде өтелмей қалған негізгі сомаға қатысты кредиттік тәуекел үшін және 
басқа кредит беруге байланысты өзге де негізгі тәуекелдер мен шығындар үшін (мысалы, 
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өтімділік тәуекелі және әкімшілік шығындар), сондай-ақ пайда маржасы үшін өтеу ретінде 
анықталады. 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(з) Қаржы құралдары, жалғасы 
(iii) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау, жалғасы 

Қаржылық активтер – шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымы негізгі 
сома мен пайызды төлеу ғана болып табылып/табылмайтынын бағалау, жалғасы 
Шартта қарастырылған ақша ағымы негізгі соманың және негізгі соманың өтелмеген 
бөлігіндегі пайыздың («SPPI өлшемшарты») ғана төлемі  болып табылатындығын бағалаған 
кезде Топ қаржы құралының шарттағы жағдайларын талдайды. Бұл қаржылық актив 
бойынша шарттың талаптарында шарт бойынша ақша қаражатының мерзімін немесе оның 
сомасын қаржылық активі талданатын талаптарды қанағаттандыра алмайтындай етіп өзгерте 
алатын қандай да бір талаптың қарастырылып/қарастырылмағанын бағалауды қамтиды. 
Бағалау жүргізген кезде Топ келесілерді назарға алады: 
– ақша қаражаты ағымының мерзімін немесе сомасын өзгерте алатын шартты оқиғалар;  

– шартта қарастырылған купондық мөлшерлемені түзете алатын жағдайлар, оның ішінде 

ауыспалы мөлшерлеме туралы жағдайлар; 

– мерзімінен бұрын өтеу және қызмет ету мерзімін пролонгациялау туралы жағдайлар; 

және 

– келісілген активтерден ақша ағымдары бойынша Топтың талаптарын шектейтін 

шарттар (мысалға, регресс құқығы жоқ қаржылық активтері).  

Мерзімнен бұрын өтеген кезде төленген сома мәнісі бойынша негізгі соманың өтелмеген 
бөлігі және өтелмеген бөліктің пайызы болып табылса және оған шарттың қызмет етуін 
мерзімнен бұрын тоқтатқаны үшін ақылға сыйымды қосымша өтемақы кірген жағдайда, 
мерзімнен бұрын өтеу туралы шарты SPPI өлшемшартына сәйкес келеді. Бұдан бөлек, егер 
қаржылық активі сыйлықақымен немесе шартта көрсетілген номинал сомасына қатысты 
дисконтпен сатып алынған немесе жасалған жағдайда ғана, мерзімнен бұрын өтеу туралы 
шарт осы өлшемшартқа сәйкес келеді деп қарастырылады, мерзімнен бұрын өтеген кезде 
төленуге тиіс сома мәнісі бойынша, шартта көрсетілген номиналдық сома болып табылады, 
оған шартта қарастырылған есептелген (бірақ төленбеген) пайыз (оған сондай-ақ шарттың 
қызмет етуін мерзімінен бұрын тоқтату үшін қисынды қосымша өтемақы да қосылуы 
мүмкін) қосылады; және қаржылық активті бастапқы таныған кезде оны мерзімнен бұрын 
өтеу туралы оның шартының әділ құны болмашы. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(з) Қаржы құралдары, жалғасы 
(iv) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау, жалғасы 

Қаржылық активтер – пайданы да, залалды да кейінгі бағалау: саясат 

Пайда немесе залал 
арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын 
қаржылық активтері 

Бұл активтер кейіннен әділ құны бойынша бағаланады. Кез келген 
пайыздық немесе дивиденттік кірісті қоса алғанда пайда мен залалдың 
таза шамасы кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында танылады.  

Амортизациялық 
құны бойынша 
бағаланатын 
қаржылық активтері 

Бұл активтер кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана 
отырып амортизациялық құны бойынша бағаланады. Амортизациялық 
құны құнсызданудан болған залал шамасына азайтылады. Пайыздық 
кіріс, оң және теріс бағамдық айырма және құнсыздану сомасы пайда 
немесе залал құрамында танылады. Тануды тоқтатудан болған кез 
келген пайда немесе залал кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында 
танылады. 

Өзге жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын 
борыштық 
құралдарына 
инвестициялар 

Бұл активтер кейіннен әділ құны бойынша бағаланады. Тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кіріс, оң және 
теріс бағамдық айырма және құнсыздану сомасы пайда немесе залал 
құрамында танылады. Пайда немесе залалдың өзге таза шамасы өзге 
жиытық кіріс құрамында танылады. Тануды тоқтатқан кезде өзге 
жиынтық кіріс құрамында жиналған пайда немесе залал кезең ішіндегі 
пайда немесе залал санатына қайта жіктеледі. 

Қаржылық міндеттемелер – Жіктелуі, ары қарайғы бағалау және пайда мен залалдар 

Қаржылық міндеттемелер амортизациялық құны бойынша немесе пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша бағаланады деп жіктеледі. Қаржылық міндеттеме сауда-
саттыққа арналған деп жіктелген кезде, ол пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша 
бағаланады деп жіктеледі, бұл туынды құрал немесе оны ұйым бастапқы таныған кезде өз 
қарауы бойынша осылай жіктейді. Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржылық міндеттемелер әділ құны бойынша бағаланады және кез келген 
пайыздық шығынды қоса алғанда пайда немесе залалдың таза шамасы пайда немесе залал 
құрамында танылады. Өзге қаржылық міндеттемелер кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме 
әдісін қолдана отырып амортизацияланған құны бойынша бағаланады. Пайыздық шығын 
және оң мен теріс бағамдық айырма пайда немесе залал құрамында танылады. Тануды 
тоқтатқан кезде туындайтын кез келген пайда немесе залал да пайда немесе залал 
құрамында танылады. 

(iii) Қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелердің шарттарын түрлендіру 

Қаржылық активтер 

Қаржылық активтің шарты өзгеретін болса, Топ осындай түрлендірілген актив бойынша 
ақша қаражаты ағымының елеулі өзгешеленіп/өзгешеленбейтінін бағалайды. Ақша 
қаражатының ағымы елеулі түрде өзгешеленетін болса («шарттың елеулі түрленуі»), онда 
бастапқы қаржылық активі бойынша шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымына 
берілген құқықтар аяқталды деп есептеледі. Бұл жағдайда бастапқы қаржылық активті тану 
тоқтатылып, жаңа қаржылық активі есепте әділ құн бойынша танылады.  
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(з) Қаржы құралдары, жалғасы 
(iii) Қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелердің шарттарын түрлендіру, 

жалғасы 

Қаржылық активтер, жалғасы 

Топ шарттарды түрлендірудің елеулі болып табылып/табылмайтынына, яғни бастапқы 
қаржылық активі бойынша ақша қаражаттарының ағымы және түрлендірілген немесе оны 
алмастырған қаржылық активі бойынша ақша қаражаттары ағымдарының айтарлықтай 
ерекшеленіп/ерекшеленбейтіне сапалы және сандық бағалау жүргізеді. Топ сапалық 
факторларды, сандық факторларды және сапалық пен сандық факторлардың жиынтықты 
нәтижесін талдай отырып, шарттарды түрлендірудің маңыздылығы пәніне сапалық және 
сандық факторлардың бағалауын жүргізеді. Ақша қаражаттарының ағымы айтарлықтай 
ерекшеленетін болса, онда бастапқы қаржылық актив бойынша шартта қарастырылған ақша 
қаражатының ағымына берілген құқықтар аяқталды деп есептеледі. Осы бағалауды 
жүргізген кезде Топ қаржылық міндеттемені тануды тоқтатуға қатысты нұсқамаларды 
ұқсастығы бойынша басшылыққа алады.  

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын түрлендірілген актив бойынша ақша 
қаражатының ағымы айтарлықтай өзгермесе, онда мұндай түрлендіру қаржылық активін 
тануды тоқтатуға алып келмейді. Бұл жағдайда Топ қаржылық активтің жалпы баланстық 
құнын қайта есептейді және жалпы баланстық құнын түзету сомасын түрлендіруден болған 
пайда немесе залал ретінде пайда немесе залал құрамында таниды. Қаржылық активтің 
жалпы баланстық құны осы қаржылық актив бойынша бастапқы тиімді пайыздық 
мөлшерлемені қолдана отырып ақша қаражатының дисконтталған қайта қарастырылған 
немесе түрлендірілген ақша қаражаты ағымының келтірілген құны ретінде қайта есептеледі. 
Жұмсалған шығындар мен комиссиялар түрлендірілген қаржылық активтің баланстық 
құнын түзетеді және түрлендірілген қаржылық активтің қалған қызмет ету мерзімі ішінде 
амортизацияланады.  

Қаржылық міндеттемелер 

Түрлендірілген міндеттеме бойынша ақша қаражаттары ағымының шамасы айтарлықтай 
өзгерген кезде Топ қаржылық міндеттемені тануды тоқтатады. Бұл жағдайда шарттары 
түрлендірілген жаңа қаржылық міндеттеме әділ құн бойынша танылады. Бұрынғы 
қаржылық міндеттеме мен шарттары түрлендірілген жаңа қаржылық міндеттеменің 
баланстық құны арасындағы айырма пайда немесе залал құрамында танылады.  

Егер шарттарды түрлендіру (немесе қаржылық міндеттемені ауыстыру) қаржылық 
міндеттемені тануды тоқтатуға алып келмесе, Топ шарттарын түрлендіру қаржылық активті 
тануды тоқтатуға алып келмейтін жағдайда қаржылық активтің жалпы баланстық құнын 
түзетуге қатысты тәсілмен келісетін есептік саясатын пайдаланады – яғни Топ осындай 
түрлендіру (немесе қаржылық міндеттемені ауыстыру) нәтижесінде туындайтын қаржылық 
міндеттеменің амортизациялық құнын кез келген түзетуді шарттарын түрлендіру (немесе 
қаржылық міндеттемені ауыстыру) күні пайда немесе залал құрамында таниды. 

Істегі қаржылық міндеттемелер бойынша ақша қаражатының ағымы шамасының өзгеруі, 
егер ол шарттың ағымдағы жағдайының салдары болса, шартты түрлендіру болып 
есептелмейді, мысалға, тиісті кредиттеу шарты банктердің пайыздық мөлшерлемені өзгерту 
мүмкіндігін қарастырса және Топ қомақты айыппұлсыз номиналды құны бойынша 
мерзімнен бұрын өтеу құқығына ие болса, ҚРҰБ түйінді мөлшерлемесін өзгерту салдарынан 
пайыздық мөлшерлемені өзгерту. Нарық жағдайының өзгеруіне жауап ретінде пайыздық 
мөлшерлеменің нарық деңгейіне дейін өзгеруін Топ пайыздық мөлшерлемесі қалғымалы 
құралдар үшін есепке алу тәртібіне ұқсас түрде есепке алынады, яғни тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әлеуетті түрде қайта қарастырылады. 
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(з) Қаржы құралдары, жалғасы 
(iii) Қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелердің шарттарын түрлендіру, 

жалғасы 

Қаржылық міндеттемелер, жалғасы  

Топ сапалық факторларды, сандық факторларды және сапалық пен сандық факторлардың 
жиынтықты нәтижесін талдай отырып, шарттарды түрлендірудің маңыздылығы пәніне 
сапалық және сандық факторлардың бағалауын жүргізеді.  

Жаңа шарттарға сәйкес ақша қаражаты ағымдарының келтірілген құны, соның ішінде 
бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталған алынған комиссиялық 
сыйақыны шегергенде комиссиялық сыйақы төлемі бастапқы қаржылық міндеттеме 
бойынша ақша қаражатының қалған ағымының дисконтталған келтірілген құнынан кем 
дегенде, 10%-ға өзгешелетін болса, сандық бағалауды жүргізу үшін шарттар айтарлықтай 
ерекшеленеді деп есептеледі. Егер бір борыштық құралын басқа құралға ауыстыру немесе 
оның шартын түрлендіру есепте өтелу ретінде көрсетілетін болса, онда жұмсалған 
шығындар немесе комиссиялар тиісті борыштық міндеттемені өтеуден болған пайданың 
немесе залалдың бір бөлігі ретінде танылады. Егер бір борыштық бағалы қағазын басқа 
қағазға ауыстыру немесе оның шартын түрлендіру есепте өтеу ретінде көрсетілмесе, онда 
тиісті міндеттеменің баланстық құны жұмсалған шығын немесе комиссия сомасына 
түзетіледі және осы түзету түрлендірілген міндеттеменің қалған қызмет ету мерзімі ішінде 
амортизацияланады.  

(iv) Тануды тоқтату 

Қаржылық активтер 

Топ қаржылық активінен түсетін ақша қаражатының ағымына шартта қарастырылған 
құқықтың қызмет ету мерзімі аяқталған кезде немесе осы қаржылық активіне берілетін 
меншік құқығына байланысты барлық дерлік тәуекел мен пайда екінші тарапқа берілетін 
мәміле жүргізу нәтижесінде осы активтен ақша қаражатының ағымын алу құқығын берген 
кезде немесе Топ осы қаржылық активке меншік құқығына байланысты барлық дерлік 
тәуекел мен пайданы бермегенде және сақтамағанда және осы қаржылық активіне 
бақылауды сақтап қалмағанда қаржылық активті тануды тоқтатады. 

Топ шарттары бойынша қаржылық жағдай туралы есебінде танылған активтерді беретін 
мәміле жасайды, бірақ бұл кезде ол берілген активтерге меншік құқығына байланысты 
барлық немесе барлық дерлік тәуекелдер мен пайданы сақтап қалады. Мұндай жағдайда 
берілген активтер есебінде тану тоқтатылмайды.    

Қаржылық міндеттемелер 

Топ қаржылық міндеттемелер бойынша Келісімді міндеттемелер орындалғанда, күші 
жойылғанда немесе тоқтатылған сәтте оны тануды тоқтатады. Сондай-ақ қаржылық 
міндеттеме шарттары түрлендіріліп, осындай түрлендірілген міндеттеме бойынша ақша 
қаражатының шамасы айтарлықтай өзгешеленген жағдайда, Топ қаржылық міндеттемені 
тануды тоқтатады және мұндай жағдайда түрлендірілген жағдайларға негізделген туындаған 
жаңа қаржылық міндеттеме әділ құны бойынша танылады. 

Қаржылық міндеттемені тану тоқтатылған кезде өтелген баланстық құны мен төленген өтеу 
арасындағы айырма (соның ішінде берілген кез келген ақшалай емес активтер немесе өзіне 
алынған міндеттемелер) пайда немесе залал құрамында танылады 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(з) Қаржы құралдары, жалғасы 
(v) Активтер мен міндеттемелердің өзара есебі 

Қазіргі кезде Топтың танылған соманың өзара есебін жүргізудің заңи қорғаумен қамтамасыз 
етілген құқығы болған кезде және ол бойынша есеп айырысуды таза негізде жасауға не 
болмаса активті өткізуді және міндеттемені орындауды бір уақытта орындауға ниеттенген 
кезде ғана қаржылық активтер мен міндеттемелер қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есебінде таза шамасымен өзара есепке алынып, ұсынылады. 

(и) Активтердің құнсыздануы  

(i) Туынды емес қаржылық активтер 

Шарт бойынша қаржы құралдары және активтер 

Топ төмендегілер бойынша ККЗ-на қатысты құнсыздануды бағалау резервтерін таниды: 

– амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтері; 

– өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық құралдарына 
инвестициялар; және 

– шарт бойынша активтерге. 

Топ күтілетін кредит залалдары бойынша бағалау резервін бүкіл мерзім ішіндегі күтілетін 
кредит залалдарына тең сомада таниды, бұған резерв сомасы күтілетін 12 айлық кредиттік 
залалдарына тең келесі құралдары кірмейді: 

– есеп берілетін күндегі жағдай бойынша кредиттік тәуекелі төмен деп анықталса, 
борыштық бағалы қағаздары; және  

– бастапқы таныған сәттен бастап кредиттік тәуекелі (яғни қаржы құралының күтілетін 
қызмет ету мерзімі ішінде дефолттың орын алу тәуекелі) айтарлықтай жоғарыламаған 
халықаралық пошта жөнелтілімдері бойынша саудалық дебиторлық берешек;  

– бастапқы таныған сәттен бастап кредиттік тәуекелі (яғни қаржы құралының күтілетін 
қызмет ету мерзімі ішінде дефолттың орын алу тәуекелі) айтарлықтай жоғарыламаған 
өзге борыштық бағалы қағаздары және банк шоттары бойынша қалдықтар. 

Халықаралық пошта жөнелтілімдері бойынша саудалық дебиторлық берешекті қоспағанда, 
саудалық дебиторлық берешекке және шарт бойынша активтерге қатысты залал бойынша 
бағалау резервтері бүкіл мерзім ішінде күтілетін кредиттік залалға тең сомада бағаланады. 

 Бастапқы таныған сәттен бастап қаржылық актив бойынша кредиттік тәуекелдің 
айтарлықтай жоғарылағанын/жоғарыламағанын бағалаған кезде және ККЗ бағалаған кезде 
Топ орынды әрі шамадан тыс күш салусыз қолжетімді негізделген және расталған ақпаратты 
талдайды. Бұған сандық және де сапалық ақпарат және Топтың өткен тәжірибесіне 
негізделген талдау және кредит сапасын негізделген бағалау, болжамды ақпарат кіреді. 

Қаржылық актив бойынша кредиттік тәуекелдің қаржылық актив түріне қарай 7 күннен 30 
күнге дейін мерзімі өтіп кетсе, Топ ол бойынша кредиттік тәуекел айтарлықтай жоғарылады 
деген болжам жасайды: 

− банк кредиті мен борыштық бағалы қағаздары – 7 күнге мерзімі өткен; 

− өзге банк активтері – 30 күнге мерзімі өткен; 

− сыртқы кредиттік рейтингтің екіден астам жайғасымға төмендеуі.  
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(и) Активтердің құнсыздануы, жалғасы 

(i) Туынды емес қаржылық активтер, жалғасы 

Шарт бойынша қаржы құралдары және активтер 

Қаржылық активті Топ келесі жағдайда дефолт болған қаржылық активтеріне жатқызады: 

– қарыз алушының Топ алдындағы кредиттік міндеттемелері Топтың қамтамасыз етуді 
іске асыру (ол болған жағдайда) тәрізді іс-әрекеттерін қолданусыз толық мөлшерде 
өтелетіні екі талай;  

– халықаралық пошта жөнелтілім операциялары бойынша саудалық дебиторлық 
берешекті қоспағанда, қаржылық актив 90 күннен астам уақытқа мерзімі өткен; 

– халықаралық пошта жөнелтілім операциялары бойынша саудалық дебиторлық берешек 
бойынша – елдегі болған дефолт.  

Топтың пікірінше, егер борыштық бағалы қағаздың кредиттік рейтингісі әлемде жалпы 
мақұлданған «инвестициялық сапа» рейтингісінің анықтамасына сәйкес келетін болса, онда 
оның кредиттік тәуекелі төмен болады. «Standard &Poor’s» рейтингілі агенттігінің бағалауы 
бойынша Топ оны ВВВ- ге тең немесе одан жоғары немесе «Moody’s» рейтингілі 
агенттігінің бағалауы бойынша Вaa3-ке тең немесе одан жоғары деп қарастырады. 

Бүкіл мерзім ішінде күтілетін кредиттік залалдары («Бүкіл мерзім ішіндегі ККЗ») қаржы 
құралының қызмет етуінің күтілетін барлық мерзімі ішінде ол бойынша барлық мүмкін 
дефолт оқиғалары нәтижесіндегі ККЗ ретінде анықталады.  

12 айлық ККЗ – бұл есеп берілетін күннен кейін 12 ай ішінде (немесе қаржы құралының 
күтілетін қызмет ету мерзімі 12 айдан кем болса, одан қысқа мерзімде) болуы мүмкін дефолт 
оқиғасының салдарынан туындайтын ККЗ бір бөлігі. Максималды кезең ККЗ Топтың 
кредиттік тәуекелге ұшырайтын шартта қарастырылған ең көп кезең ішінде бағаланғанда 
қарастырылады. 

ККЗ бағалау 

Күтілетін кредиттік залалдары дефолттың болу ықтималдық деңгейі бойынша 
теңдестірілген кредиттік залалдарының есептік бағалауы болып табылады. Кредиттік 
залалдары барлық күтілетін кем алынған ақша қаражатының келтірілген құны ретінде 
бағаланады (яғни шартқа сәйкес Топқа тиесілі ақша ағымдары мен Топ алуды күтетін ақша 
ағымдары арасындағы айырма). 

ККЗ осы қаржылық активтің тиімді пайыз мөлшерлемесі бойынша дисконтталады. 

Пандемияның әсерін бағалау мақсатында, 2020 жылғы 31 желтоқсанда ККЗ мөлшерін 
есептеу кезінде Топ сауда дебиторлық берешек бойынша контрагенттерді 2 санатқа 
сегментациялауды жүзеге асырды:  

– 1-санат: covid-19 елеусіз әсеріне ұшыраған контрагенттер (мемлекеттік / 
квазимемлекеттік сектор / АҚ);  

– 2-санат: covid-19 әсеріне ұшыраған контрагенттер (шағын және орта бизнес).  

1-санат бойынша резерв стандартты әдістеме бойынша есептелген. 

2-санат бойынша резервтеу матрицасына негізделген пандемияның ECL есептеуіне әсерін 
ескере отырып есептеу әдісі қолданылды. Матрицаға сәйкес есептеу жүргізілген кезде PD & 
LGD бөлек бөлінбейді, бірақ пандемия әсерін көрсететін тарихи мәліметтер негізінде Loss 
rate есептеледі.  

Ауысу коэффициенттері соңғы 12 айдағы орташа ауысу коэффициенті ретінде есептеледі.  

151 күннен артық мерзімін өткізіп алу толық құнсызданған санаттар үшін шек болып 
саналады, яғни ол бойынша 100% көлемінде резерв есептеледі.  
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(и) Активтердің құнсыздануы, жалғасы 

(i) Туынды емес қаржылық активтер, жалғасы 

Кредиттік құнсызданған қаржылық активтер  

Әрбір есеп берілетін күні Топ амортизациялық құны бойынша есепке алынатын қаржылық 
активтерін және өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын борыштық 
қаржылық активтерін олардың кредиттік құнсыздануы пәніне бағалайды. Қаржылық актив 
бойынша ақша қаражатының келешектегі есептік ақша қаражатына жағымсыз әсер ететін 
бір немесе бірнеше жағдай орын алған кезде, қаржылық активі «кредиттік-құнсызданған» 
болып табылады. Байқалатын келесі деректер қаржылық активтің кредиттік 
құнсыздануының куәсі болып табылады. 

Қаржы активінің кредиттік құнсыздануын растау, атап айтқанда, мынадай бақыланатын 
деректер болып табылады: 

– қарыз алушының немесе эмитенттің елеулі қаржы қиыншылықтары; 

– қаржылық актив бойынша пайыздың есептелуін тоқтату, сыйақы мөлшерлемесін 
азайту; 

– қарыздың бүкіл сомасын немесе оның бөлігін, есептелген сыйақыны немесе оның 
бөлігін есептен шығару; 

– қаржылық активті номиналды құнынан немесе сату бағасынан қомақты жеңілдікпен 
сату; 

– дефолт немесе төлем мерзімін 90 күннен астам уақытқа кешіктіру тәрізді шарт 
талаптарын бұзу; 

– Топтың кредитті немесе аванс төлемін, өзге жағдайда ол мұны қарастырмайтын 
жағдайда қайта құрылымдауы; 

– қарыз алушының банкротқа ұшырау немесе оның өзгедей қаржылық қайта 
ұйымдастырылу ықтималдығының пайда болуы. 

Қаржылық жағдай туралы есебінде күтілетін кредиттік залалдары бойынша бағалау 
резервін ұсыну 

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер бойынша бағалау 
резервтері осы активтердің жалпы баланстық құнынан шегеріледі.  

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздарына 
қатысты залал бойынша бағалау резерві пайда немесе залал құрамында есептеледі және өзге 
жиынтық кіріс құрамында көрсетіледі. 

Есептен шығару 

Топта қаржылық активтің толық сомасының немесе оның бір бөлігінің өтелуін күту үшін 
негіз болмаған кезде, қаржылық активтің толық баланстық құны есептен шығарылады. Топ 
есептен шығарылған соманың елеулі өтелуін күтпейді. Алайда есептен шығарылған 
қаржылық активтері тиесілі сомалардың өтелуіне қатысты Топ рәсімдеріне сәйкес келуін 
қамтамасыз ету мақсатында құқық қолдану объектісі болып қалуы мүмкін. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 

(и) Активтердің құнсыздануы, жалғасы 

 (ii) Қаржылық емес активтер 
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті, қорларды және кейінге қалдырылған салық 
активтерін қоспағанда, Топтың қаржылық емес активтерінің баланстық құны оларда 
құнсыздану белгілерінің бар/жоғын анықтау үшін әрбір есеп берілетін күні талданады. Кез 
келген осындай белгі болған кезде, тиісті активтің өтелетін құны есептеледі. Гудвилға және 
қолдану мерзімі белгісіз немесе пайдалануға әлі дайын емес материалдық емес активтерге 
қатысты өтелетін құны жыл сайын бір уақытта есептеліп тұрады. 

 Құнсыздану пәніне тексеру жүргізу мақсатында активтердің жеке тексерілуі мүмкін 
болмағандықтан олар кішігірім топқа бірігеді, бұл өзге активтерге немесе ақша 
қаражатының ағымын генерациялайтын бірліктерге елеулі дәрежеде тәуелсіз тиісті 
активтерді жалғасатын қолдану нәтижесінде ақша қаражатының ағымын өсіреді. Тестілеу 
деңгейі операциялық сегменттер деңгейінен жоғары бола алмайтынға қатысты шектеу 
орындалған жағдайда, гудвилдің құнсыздану белгісін тексеру мақсатында гудвил 
таратылған АҚГБ құнсыздану пәніне тексеру гудвил ішкі есептілік мақсатында 
бақыланатын ең төмен деңгейде жүргізілетіндей түрде біріктіріледі. Бизнесті біріктіру 
бойынша мәміледе иемденген гудвил АҚГБ топтарына таратылады, олар осы бизнесті 
біріктірген кезде синергия әсерінен ұтады деп күтіледі. 

Топтың корпоративтік активтері жеке ақшалай ағымдарын өсірмейді және оларды бірден 
астам АҚГБ қолданады. Корпоративтік активтер құны АҚГБ арасында негізделген және 
жүйелі түрде бөлінеді және оларды құнсыздандыруға тексеру тиісті корпоративтік актив 
бөлінген АҚГБ аясында іске асырады. 

Активтің немесе АҚГБ-нің өтелетін құны келесі екі шаманың: осы активтің (осы бірліктің) 
қолдану құндығы және оның сатуға жұмсалған шығыны шегерілген әділ құнының ең 
жоғарысы болып табылады. Қолдану құндылығын бағалаған кезде болашақ ақша ағымдары 
ақшаның уақытша құнының ағымдағы нарықтық бағасын және активке немесе АҚГБ-не тән 
тәуекелді көрсететін  салық салуға дейінгі дисконтталған мөлшері бойынша келтірілген 
құнына дейін дисконтталады. 

Активтің немесе осы актив тиесілі АҚГБ-нің баланстық құны оның өтелетін құнынан 
жоғары болған жағдайда, құнсыздандыру болған шығындар танылады. 

Құнсызданудан болатын залалдар кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында танылады. 
АҚГБ-дан құнсыздану залалдары бастапқыда тиесілі АҚГБ (немесе АҚГБ тобына) бөлінген  
гудвилдің баланстық құнының азаюына, содан кейін осы АҚГБ (АҚГБ тобы) құрамындағы 
басқа активтердің баланстық құнының төмендеуіне пропорционалды жатқызылады. 

Гудвилдің құнсыздануынан болған залалға шығарылған сомалар қайта қалпына 
келтірілмейді. Өзге активтерге қатысты осы залал шамасын азайту немесе оны ендігі кезде 
танудың қажет еместігі белгілерін айқындау мақсатында өткен кезеңнің біреуінде танылған 
олардың құнсыздануынан болған залал әрбір есеп берілетін кезеңде талданып тұрады. 
Құнсызданудан болған залалға шығарылған сомалар өтелетін шаманы есептеген кезде 
қолданылған бағалауда өзгерістер болса қайта қалпына келтіріледі. Егер актив құнын оның 
баланстық құнына дейін қалпына келтіретін сома шегінде (жинақталған амортизация 
сомасын шегере отырып) құнсызданудан болған залал танылмаса, қайта қалпына келтіріледі. 
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 (к) Резервтер 

 Өткен оқиға нәтижесінде Топта құқықтық міндеттеме немесе шамасын сенімді түрде 
бағалауға болатын қалыптасқан тәжірибемен шартталған міндеттеме туындаса және 
берілген міндеттемені реттеу үшін экономикалық пайданың қайтарылуы ықтимал болған 
жағдайда резерв танылады. Резерв шамасы салыққа дейінгі мөлшер бойынша күтілетін ақша 
ағымдарын дисконттау арқылы анықталады, ол ақшаның уақытша құнының ағымдағы 
нарықтық бағалауды және берілген міндеттемеге тән тәуекелді көрсетеді. Дисконттың 
амортизациясын көрсететін сомалар қаржылық шығын ретінде танылады. 

(қ) Қызметкерлерге сыйақы        

(i) Қысқа мерзімді сыйақылар 

Қызметкерлерге қысқа мерзімді сыйақыға қатысты міндеттеме шамасын анықтаған кезде 
дисконттау қолданылмайды және тиісті шығындар қызметкерлердің қызмет көрсетуі 
бойынша танылады. Топтың өткен кезеңде қызметкерлердің қызмет көрсетуі нәтижесінде 
туындаған тиісті соманы төлеу бойынша істегі заңды немесе қалыптасқан тәжірибемен 
шартталған міндеттемесі болса және осы міндеттеме шамасын сенімді түрде бағалау мүмкін 
болғанда, ақшалай сыйлықақыны төлеудің қысқа мерзімді жоспары немесе пайдаға қатысу 
аясында төленуі күтілетін сомаға қатысты міндеттемесі танылады. 

(ii) Жарналары белгіленген жоспарлар 

Жарналары белгіленген жоспар – бұл кәсіпорында еңбек қызметі аяқталғанда 
қызметкерлерге берілетін сыйақы жоспары, оның шарты бойынша кәсіпорын бөлек ұйымға 
(немесе қорға) тиянақталған жарна құяды және қосымша соманы төлеу жөнінде ешбір 
заңдық немесе қалыптасқан тәжірибемен шартталған міндеттеме көтермейді. ҚР Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына (бұдан әрі – «БЖЗҚ» АҚ) жарна құю міндеттемесі 
қызметкерлердің тиісті қызмет көрсеткен кезеңдегі пайда немесе залал құрамында 
қызметкерлерге берілген сыйақы бойынша шығын ретінде танылады.  

(iii) Төлемдері белгіленген жоспарлар 

Төлемдері белгіленген жоспар – бұл жарналары белгіленген жоспардан өзгеше кәсіпорында 
еңбек қызметінің аяқталуы бойынша қызметкерлерге сыйақы жоспары болып табылады. 
Төлемдері белгіленген зейнетақы жоспарларына қатысты Топ міндеттемесінің таза шамасы 
қызметкерлердің ағымдағы және өткен кезеңдерде еңбекпен тапқан құқығы келешектегі 
төлем сомасын бағалау арқылы әр жоспар бойынша бөлек есептеледі. Осылайша анықталған 
сомалар оның келтірілген шамасына дейін дисконтталады және бұл кезде жоспардың кез 
келген активінің әділ құны шегеріледі. Міндеттемені дисконттау мөлшерлемесі ретінде 
мемлекеттік облигациялардың есеп берілетін кезең аяғындағы нарықтық табыстылық 
қолданылады, оларды өтеу мерзімі Топтың тиісті міндеттемесінің қызмет ету мерзіміне 
шамамен тең болады және ол осы сыйақының төленуі күтілетін валютада көрсетіледі. 

Бұл есептеулерді болжамды шарттық бірлік әдісін қолданатын білікті актуарий жыл сайын 
жасайды. Жүргізілген есептеулер нәтижесінде Топ үшін әлеуетті актив алынған кезде, 
танылған актив келешекте тиісті жоспардан құралды болашақ қайтарудың қолайлы 
нысанында не болмаса осы жоспарға болашақ жарна сомасын азайту нысанында қолжетімді 
экономикалық пайданың келтірілген (дисконтталған) шамасымен шектеледі. Келтірілген 
(дисконтталған) экономикалық пайда шамасын есептегенде Топтың кез келген жоспарына 
қолданатын қаржылаудың ең аз сомасын қамтамасыз ету бойынша барлық талаптары 
ескеріледі. Топ оны тиісті жоспардың қызмет етуі барысында немесе жоспар міндеттемелері 
бойынша түпкілікті есеп айырысуды жүргізген кезде іске асыра алса, Топ үшін 
экономикалық пайда қолжетімді болып саналады. 
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 (қ) Қызметкерлерге сыйақы, жалғасы 

(iii) Төлемдері белгіленген жоспарлар, жалғасы 

Актуарлық пайда мен залалды (пайызды қоспағанда) және активтің шекті шамасын 
пайдалану нәтижесін (ол болғанда пайызды қоспағанда) қоса алғанда төлемдері белгіленген 
жоспардың таза міндеттемесін қайта бағалау өзге жиынтық кіріс құрамында дереу 
танылады. Топ жылдық кезең басында төлемдері белгіленген жоспардың міндеттемесін 
бағалау үшін қолданылатын дисконттау мөлшерлемесін қолдану арқылы кезеңдегі 
жоспардың таза міндеттемесіне (актив) жарналар мен төлемдер нәтижесінде кезеңдегі 
жоспардың таза міндеттемесінің (активтің) қандай да бір өзгеруін ескере отырып осы 
күндегі жоспардың таза міндеттемесіне (активіне) пайыздық шығынының (кірістің) таза 
шамасын анықтайды. Төлемдері белгіленген жоспарларға қатысты пайыз бен өзге 
шығынның таза шамасы пайда немесе залал құрамында танылады. 

Жоспар не оның секвестрі аясында төлем өзгерген жағдайда өткен кезеңдегі қызметтерге 
жататын төлемдерде туындаған өзгеріс немесе секвестрден болған пайда немесе залал дереу 
пайда немесе залал құрамында танылады. Осы есеп айырысу болғанда Топ жоспар 
міндеттемесі бойынша есеп айырысудан болған пайда немесе залалды таниды. 

(iv) Қызметкерлерге өзге ұзақ мерзімді сыйақылар 

Зейнетақы жоспары бойынша төлемдерден өзгеше қызметкерлерге ұзақ мерзімді 
сыйақыларға қатысты Топ міндеттемесінің таза шамасы қызметкерлер ағымдағы және өткен 
кезеңде еңбекпен тапқан құқығы келешектегі сыйақы сомасы болып табылады. Келешектегі 
бұл сыйақылар оның келтірілген шамасын анықтау мақсатында дисконтталады, бұл кезде 
оларға қатысты кез келген активтердің әділ құны шегеріледі. Міндеттемені дисконттау 
мөлшерлемесі ретінде мемлекеттік облигациялардың есеп берілетін кезең аяғындағы 
нарықтық кірістілік қолданылады, оларды өтеу мерзімі Топтың тиісті міндеттемесінің 
қызмет ету мерзіміне шамамен тең болады және осы сыйақының төленуі күтілетін валютада 
көрсетіледі. Есептеулер болжамды шарттық бірлік әдісін қолдану арқылы жасалады. Қайта 
бағалау пайда болған кезеңіндегі пайда немесе залал құрамында танылады.  

(л) Меншікті капитал 
Акционерлік капитал  
Қарапайым акциялар меншікті капитал ретінде жіктеледі. Қарапайым акцияны және акцияға 
опционды тікелей шығаруға байланысты шығындар кез келген салық нәтижесін шегере 
отырып капиталдың азаюы деп танылады. 
Топ меншікті акцияларды сатып алған жағдайда осы сатып алуға тікелей байланысты 
шығындарды қоса алғанда төленген сома шоғырландырылған қаржылық есептілігінде кез 
келген салық нәтижесін шегере отырып капиталдың азаюы деп көрсетіледі. Сатып алынған 
акциялар меншікті акциялар болып жіктеледі және меншікті акциялар резервінің құрамында 
көрсетіледі. Меншікті акцияны сатқанда немесе кейін қайта шығарған жағдайда алынған 
сома капиталдың көбеюі деп көрсетіледі және осы операция нәтижесінде туындайтын пайда 
немесе залал қосымша өтелген капиталдың көбеюі ретінде көрсетіледі. 
Капитал құрамында көрсетілетін қорлар 
Топтың қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде капитал (өзге жиынтық 
кіріс) құрамында көрсетілетін қорларға келесі компоненттер кіреді:  

- Сату үшін қолда бар инвестицияны қайта бағалау резерві сату үшін қолда бар 
инвестицияның әділ құнындағы өзгерістерді көрсетеді. 

- Резервтік қорға Акционердің шешімі негізінде бөлінбейтін кірістен аударылған 
құралдар қосылады және ол дивиденд ретінде таратылмайды.  
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ЖАЛҒАСЫ 

(л) Меншікті капитал, жалғасы 
Дивидендтер 

 Дивидендтер міндеттеме ретінде танылады және олар есеп берілетін күнді қоса алғанда осы 
күнге дейін жарияланса ғана есеп берілетін күні капитал сомасынан шегеріледі. 
Дивидендтер туралы ақпарат есеп берілетін күнге дейін, сондай-ақ есеп берілетін күннен 
кейін ұсынылса, бірақ шоғырландырылған қаржылық есептілігін шығаруға бекіткен күнге 
дейін ұсынылса немесе жарияланса бұл ақпарат шоғырландырылған қаржылық есептілігінде 
ашып көрсетіледі. 

(м) Табыс салығы 
Табыс салығы бойынша шығынға ағымдағы табыс салығы мен кейінге қалдырылған салық 
қосылады және ол бизнесті біріктіру бойынша мәмілеге немесе тікелей меншікті капитал 
құрамында немесе өзге жиынтық кіріс құрамында танылатын операцияларға жатқызылатын 
бөлігін қоспағанда, кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында көрсетіледі.  
Ағымдағы салық 
Ағымдағы табыс салығы – бұл салық салынатын пайдаға немесе бір жылдағы салық 
залалына қатысты төленуі немесе өтелуі күтілетін және қолданылатын немесе мәнісі 
бойынша есеп берілетін күндегі жағдай бойынша қолданылатын салық мөлшерлемелері 
негізінде есептелген салық сомасы, сондай-ақ өткен жылдағы табыс салығы бойынша 
түзетулер. Ағымдағы табыс салығы бойынша міндеттемені есептеуге дивидендтерге 
байланысты туындаған салық міндеттемесінің шамасы да қосылады.  
Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық шоғырландырылған қаржылық есептілігінде көрсету 
мақсатында анықталатын активтер мен міндеттемелердің баланстық құны және оның 
салықтық базасы арасында туындайтын уақытша айырмаға қатысты танылады. Кейінге 
қалдырылған салық келесі мерзімдік айырмаларына қатысты танылмайды:  
— бастапқы таныған кезде гудвилді көрсетуге байланысты және салық салынатын бағаны 

азайтпайтын айырмалар; 
— бизнесті біріктіру бойынша мәміле болып табылмайтын және бухгалтерлік, салық 

салынатын пайдаға немесе салық залалына әсер етпейтін мәмілені жүзеге асыру 
нәтижесінде актив пен міндеттемелерді бастапқы таныған кезде туындайтын 
айырмалар; және  

— топ мерзімдік айырманы іске асыру уақытын бақылай алатын еншілес, 
қауымдастастырылған кәсіпорындарға және бірлескен қызмет етуге салынатын 
инвестицияларға байланысты осы мерзімдік айырым және таудағы келешекте осы 
мерзімдік айырманың іске асырылмайтынына сенімділік болғанда. 

Кейінге қалдырылған салық активтері қолданылмаған салық залалдарына, қолданылмаған 
салық кредиттеріне және соның есебінде ол іске асырылуы мүмкін мөлшерде ғана 
шегерілетін мерзімдік айырмаға қатысты танылады. Келешекте салық салынатын пайда 
шамасы қалпына келтірілетін тиісті салық салынатын мерзімдік айырма мөлшерінің 
негізінде анықталады. Кейінге қалдырылған салық активін толық мөлшерде тану үшін салық 
салынатын тиісті мерзімдік айырмалардың жеткілікті сомасы болмаған кезде келешекте 
салық салынатын пайда қосымша назарға алынады, ол Топтың бизнес-жоспарларының 
негізінде оның әрбір еншілес кәсіпорындары үшін бөлек анықталады. Кейінге қалдырылған 
салық активінің шамасы әрбір есеп берілетін күндегі жағдай бойынша талданып, тиісті 
салық пайдасын іске асыру ендігәрі ықтимал болып табылмайтын мөлшерде азаяды. 
Осындай есептен шығару келешекте салық салынатын пайданың болу ықтималдығы артқан 
кезде қалпына келтірілуге тиіс. 



«Қазпошта» АҚ 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігіне 

түсіндірме жазба  

42 
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 (м) Табыс салығы, жалғасы 

Кейінге қалдырылған салық, жалғасы 
Танылмаған кейінге қалдырылған салық активтері әрбір есеп берілетін күні қайта бағаланып, 
келешекте салық салынатын пайданың осы кейінге қалдырылған салық активін өтеуге 
қолжеткізетін ықтималды болған мөлшерге танылады. 
Кейінге қалдырылған салық шамасы келешекте мерзімдік айырмаларды қалпына келтірген 
кезде, есеп берілетін күндегі жағдай бойынша қолданысқа енгізілген заңдардың мәнісі 
бойынша негізделе отырып салық мөлшерін бастамаға ала отырып анықталады. 
Кейінге қалдырылған салықты бағалау Топтың активтер мен міндеттемелердің баланстық 
құнын есеп берілетін кезең аяғында өтеуді не төлеуді жоспарлайтын тәсілге тәуелді болатын 
салық салдарын көрсетеді. Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелері 
ағымдағы салық активтерін ағымдағы салық міндеттемелеріне қарсы санақ жүргізуге заңды 
бекітілген құқығы болса және осы активтер мен міндеттемелер бір салық органы бірдей 
салық салынатын кәсіпорыннан немесе әртүрлі салық салынатын кәсіпорыннан өндіріп 
алатын пайдаға салынатын салыққа жатқызылады, бірақ бұл кәсіпорындар ағымдағы салық 
активтері мен міндеттемелерін таза негізде немесе осы кәсіпорындардың салық активін іске 
асыру олардың салық міндеттемесін өтеумен бір уақытта жүргізілетін болса ғана есепке 
алынады. 

Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес Топ компаниясы 
ағымдағы табыс салығы бойынша өзінің салық шығындары мен активтерін Топтың өзге 
компанияларының ағымдағы табыс салығы бойынша салық пайдалары мен міндеттемелеріне 
қарсы есептей алмайды. Бұдан басқа, салық базасы Топтың әрбір негізгі қызмет түрі 
бойынша бөлек анықталады. Сондықтан салық шығындары мен салық салынатын пайда әр 
түрлі қызмет бойынша өзара есептелмейді.Ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс 
салығының шамасын анықтаған кезде Топ анықталмаған салық жайғасымдарының әсерін 
және салықты қосымша есептеу, уақытында төленбеген салық үшін айыппұлды, төлемақы 
өсімін есептеу мүмкіндігін  ескереді. Бірқатар факторларды бағалау нәтижесін негізге алып, 
сонымен қатар қазақстанның салық заңнамасының түсіндірілуі мен өткен жылдардың 
тәжірибесіне сүйене отырып, Топ басшылығы салық органдарының бюджетпен толық есеп 
айырысуды тексеруге құқылы барлық салық кезеңі үшін салықты төлеу міндеттемелері 
толық мөлшерде көрсетілген деп пайымдайды. Бұл бағалау есептік бағалауға негізделген 
және келешектегі оқиғалар әсеріне қатысты бірқатар кәсіби пайымдаудың қалыптасуын 
қарастыруы мүмкін. Уақыт өте Топтың өкіміне жаңа ақпарат түсуі мүмкін, оған байланысты 
Топта салықты төлеу бойынша істегі міндеттемелердің сәйкестігіне қатысты өз пікірлерін 
өзгерту қажеттігі туындауы мүмкін. Салық төлеу бойынша міндеттемелер шамасының 
осындай өзгерістері осы пайымдаулар өзгерген кезең ішіндегі салық сомасына әсер етеді. 

(н) Қосылған құн салығы (ҚҚС) 

Кірістер, шығындар және активтер келесіні қоспағанда, ҚҚС сомасын шегере отырып 
танылады: 

• Активті немесе қызметті иемденген кезде жұмсалған ҚҚС салық органдары өндіріп 
алмайды, бұл кезде ҚҚС жағдайға қарай, иемденген актив құнының бір бөлігі не шығын 
бабының бір бөлігі ретінде танылады. 

• Дебиторлық және кредиторлық берешек сомасы ҚҚС бірге есептелген. 

 Салық органдарына өтелетін немесе төленетін ҚҚС сомасы қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есебінде дебиторлық немесе кредиторлық берешек құрамына қосылған.  
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 (н) Қосылған құн салығы (ҚҚС), жалғасы 

Өндіріліп алынатын ҚҚС есеп берілетін күндегі жағдай бойынша төленбеген иемденулерге 
жатады. Алынатын ҚҚС төленетін ҚҚС есебіне алынуы мүмкін, сонымен қатар ол Топтың 
талап етуі бойынша мемлекеттің салық органдарынан ақшалай қайтарылуы мүмкін. 
Қолданыстағы салық заңнамасының нормаларына сәйкес ҚҚС өтеу не қайтару есеп берілетін 
күннен кейінгі келесі 12 (он екі) айға қалдырылса, онда осы өтелетін ҚҚС ұзақ мерзімді 
активтерге ауыстырылады. Өтелмеген жағдайда, ҚҚС пайда немесе залал және өзге 
жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есебінде шығынға қосылады. 

(ң) Мемлекеттік субсидиялар 

 Топ жұмсаған шығындарды өтеу үшін берілетін субсидиялар тиісті шығындар танылған 
кезеңдегі оның азаюы ретінде жүйелі негізде сол кезең ішіндегі пайда немесе залал 
құрамында танылады. 

(о) Әлі қолданысқа енбеген жаңа стандарттар мен түсініктемелер 

Бірнеше жаңа стандарт оларды мерзімнен бұрын қолдану мүмкіндігімен 2020 жылдың  
1 қаңтарынан кейін басталатын жылдық кезеңдеріне қатысты өз күшіне енеді. Алайда Топ 
осы жеке қаржылық есептілікті дайындаған кезде жаңа стандарттарға және өзгертілген 
стандарттарға мерзімнен бұрын ауысуды жүргізген жоқ. 

 Стандарттарға жасалған келесі түзетулер мен түсіндірмелер Топтың жеке қаржылық 
есептілігіне айтарлықтай ықпал етпейді деп күтілуде: 

- Базалық пайыздық мөлшерлеме реформасы - 2-фаза 9 ХҚЕС (IFRS), 39 ХҚЕС (IAS), 
7 ХҚЕС (IFRS), 4 ХҚЕС (IFRS) және 16 ХҚЕС (IFRS) түзетулер; 

- COVID-19 пандемиясымен байланысты жалға беру бойынша жеңілдіктер 16 ХҚЕС 
(IFRS) түзету; 

- Негізгі құралдар: мақсаты бойынша пайдаланғанға дейінгі түсімдер 16 ХҚЕС (IAS) 
түзетулері "Негізгі құралдар»; 

- Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздеріне сілтемелер (3 ХҚЕС (IFRS) 
түзетулер); 

- Міндеттемелерді қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді ретінде жіктеу (1 ХҚЕС (IAS) 
түзетулер); 

- Ауыртпалықты шарттар - шартты орындауға арналған шығындар (37 ХҚЕС (IAS) 
түзетулер); 

- 17 ХҚЕС (IFRS) «Сақтандыру шарттары». 
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НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР  
Негізгі құралдар мыналарды қамтиды:  

мың теңге 

Ғимараттар 
мен 

құрылыстар 
Көлік 

құралдары 

Машина  
мен  

жабдықтар 
Жер  

телімдері 

Өзге  
негізгі 

құралдар 
Аяқталмаған 

құрылыс Жиыны 
Өзіндік құны        
2019 жылдың 1 қаңтарында 19,733,402 11,930,467 16,379,708 1,286,470 3,396,659 73,433 52,800,139 
Түсімдер  7,614 298,755 672,130 2,244 75,679 678,166 1,734,588 
Инвестициялық меншік құрамына қайта жіктеу (551,895) - - (148) - - (552,043) 
Инвестициялық меншік құрамынан қайта 
жіктеу 197,540 - - 65 - - 197,605 
Материалдық емес активтер құрамына қайта 
жіктеу - - - - - (202,531) (202,531) 
Аударымдар  132,769 98,856 237,545 - - (469,170) - 
Шығарылымдар (95,246) (235,882) (247,295) (91,481) (42,726) (872) (713,502) 
2019 жылдың 31 желтоқсанында 19,424,184 12,092,196 17,042,088 1,197,150 3,429,612 79,026 53,264,256 
        
2020 жылдың 1 қаңтарында 19,424,184 12,092,196 17,042,088 1,197,150 3,429,612 79,026 53,264,256 
Түсімдер  4,532 176,024 625,815 - 75,666 906,899 1,788,936 
Инвестициялық меншік құрамына қайта жіктеу (404,035) - - (501) - - (404,536) 
Инвестициялық меншік құрамынан қайта 
жіктеу 679,106 - - - - - 679,106 
Аударымдар  76,147 - - - - (76,147) - 
Шығарылымдар (3,138) (231,822) (114,020) (115) (50,367) - (399,462) 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 19,776,796 12,036,398 17,553,883 1,196,534 3,454,911 909,778 54,928,300 
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НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР, ЖАЛҒАСЫ 

мың теңге 
Ғимараттар мен 

құрылыстар Көлік құралдары 

Машина  
мен  

жабдықтар 
Жер  

телімдері 
Өзге  

негізгі құралдар 
Аяқталмаған 

құрылыс Жиыны 
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залал        
2019 жылдың 1 қаңтарында 4,085,203 4,882,096 8,445,247 - 1,418,585 21,105 18,852,236 
Бір жыл ішіндегі амортизация 721,134 708,244 1,234,685 - 218,772 - 2,882,835 
Инвестициялық меншік құрамына қайта 
жіктеу  (119,943) - - - - - (119,943) 
Инвестициялық меншік құрамынан қайта 
жіктеу 40,620 - - - - - 40,620 
Шығарылымдар  (41,499) (209,476) (247,294) - (42,723) - (540,992) 
2019 жылдың 31 желтоқсанында 4,685,515 5,380,864 9,432,638 - 1,594,634 21,105 21,114,756 
        
2020 жылдың 1 қаңтарында 4,685,515 5,380,864 9,432,638 - 1,594,634 21,105 21,114,756 
Бір жыл ішіндегі амортизация 759,523 777,014 1,328,953 - 225,000 - 3,090,490 
Инвестициялық меншік құрамына қайта 
жіктеу  (141,055) - - - - - (141,055) 
Инвестициялық меншік құрамынан қайта 
жіктеу 125,588 - - - - - 125,588 
Аударымдар  - - - - (93) 93 - 
Шығарылымдар (1,511) (194,344) (113,742) - (47,979) - (357,576) 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 5,428,060 5,963,534 10,647,849 - 1,771,562 21,198 23,832,203 
        
Баланстық құны        
2019 жылдың 1 қаңтарында 15,648,199 7,048,371 7,934,461 1,286,470 1,978,074 52,328 33,947,903 
2019 жылдың 31 желтоқсанында 14,738,669 6,711,332 7,609,450 1,197,150 1,834,978 57,921 32,149,500 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 14,348,736 6,072,864 6,906,034 1,196,534 1,683,349 888,580 31,096,097 
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НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР, ЖАЛҒАСЫ 
2015-ші жылы Топ «Қазақстан Электр Желілерін Басқару Компаниясы»  
АҚ байланысты тарапымен ҚҚС қосқанда 2,161,476 мың теңге сомасына, төлемін  
2027 жылға дейін кейінге қалдыру арқылы маңайындағы жер телімімен бірге ғимаратты 
иемдену туралы шартын жасасты. Бастапқы таныған кезде Топ ғимаратты, маңайындағы 
жер телімін және ғимаратты сатып алуға байланысты өзге негізгі құралдардың өзіндік құнын 
647,410 мың теңге, 123,769 мың теңге және 84,833 мың теңге мөлшерінде, сәйкесінше, 
болашақ келісімдік ақша төлемдерінің келтірілген құнына тең сомада таныды. 2020 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша көрсетілген негізгі құралдарды сатып алу үшін 
кредиторлық берешек сомасының баланстық құны 848,209 мың теңгеге  
(2019 жылдың 31 желтоқсанында: 926,934 мың теңге) тең болды. 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша толығымен амортизацияланған негізгі 
құралдардың баланстық құны 7,041,512 мың теңгені құрады (2019 жылдың  
31 желтоқсанында: 6,662,732 мың теңге). 2020 және 2019 жылдары  

Топ қарыз бойынша қандай да бір шығындарды капиталдандырған жоқ  

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МҮЛІК  
(i) Баланстық құнын салыстыру  

мың теңге  2020 ж. 2019 ж. 
Өзіндік құны    
1 қаңтардағы қалдық  2,307,984 1,953,546 
Негізгі құралдар құрамынан қайта жіктеу  404,536 552,043 
Негізгі құралдар құрамына қайта жіктеу  (679,106) (197,605) 
31 желтоқсандағы қалдық   2,033,414 2,307,984 
Жинақталған амортизация     
1 қаңтардағы қалдық  508,845 392,509 
Бір жыл ішіндегі амортизация  1,828 37,013 
Негізгі құралдар құрамынан қайта жіктеу  141,055 119,943 
Негізгі құралдар құрамына қайта жіктеу  (125,588) (40,620) 
31 желтоқсандағы қалдық  526,140 508,845 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша баланстық 
құны  1,507,274 1,799,139 

Инвестициялық меншігіне үшінші тараптарға жалға берілетін бірқатар коммерциялық 
жылжымайтын мүлік нысаны кіреді. 

(i) Әділ құнын бағалау иерархиясы 

Инвестициялық мүліктің әділ құнын бағалау жөніндегі ішкі мамандар анықтады. 

Топтың операциялық жалгерліктің бұзылмаған шарттары жоқ. 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша пайда немесе залал құрамында 
танылған жалгерліктен түскен кірістің жалпы шамасы 490,686 мың теңгені құрады  
(2019 жылы: 509,349 мың теңге) (18-Ескертпе); амортизация бойынша шығындар мен мүлік 
салығын қоспағанда, тікелей операциялық шығындар жоқ, жалгерлік шарттары бойынша 
техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын барлық шығындар бойынша міндеттемелерді 
жалға алушылар орындайды. 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша орналасқан орны мен техникалық 
сипаттамалары ұқсас коммерциялық жылжымайтын мүлік объектілері ұқсас нарықта 
жақында болған мәмілелер бойынша қолда бар нарық деректеріне сүйене отырып, 
инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құны 1,543,092 мың теңгені құрайды және ол 
қолданылған бағалау әдістері үшін бастапқы деректер негізінде әділ құн иерархиясының  
3-деңгейіне жатқызылды (2019 жылдың 31 желтоқсанында: 1,844,039 мың теңге). 
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МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР 
Материалдық емес активтер мынаны қамтиды: 

мың теңге 

Клиенттерді
ң деректер 

базасы 

Өзге 
материалдық 

емес  
активтер 

Әзірленіп 
жатқан 

активтер Барлығы 
Өзіндік құны     
2019 жылдың 1 қаңтарында 9,983 3,144,338 1,511,242 4,665,563 
Түсімдер - 4,118 144,287 148,405 
Шығарылымдар - 184,184 (184,184) - 
Негізгі құралдар құрамынан қайта жіктеу - 202,531 - 202,531 
Шығарылымдар - (221) - (221) 
2019 жылдың 31 желтоқсанында 9,983 3,534,950 1,471,345 5,016,278 
     
2020 жылдың 1 қаңтарында 9,983 3,534,950 1,471,345 5,016,278 
Түсімдер - 206,625 9,488 216,113 
Аударымдар - 909,451 (909,451) - 
Пайдалану құқығы бар активтер құрамынан 
қайта сыныптау - 283,144 - 283,144 
Шығарылымдар - (21,499) - (21,499) 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 9,983 4,912,671 571,382 5,494,036 
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар     
2019 жылдың 1 қаңтарында 9,983 1,787,625 - 1,797,608 
Бір жыл ішіндегі амортизация  144,286 - 144,286 
2019 жылдың 31 желтоқсанында 9,983 1,931,911 - 1,941,894 
     
2020 жылдың 1 қаңтарында 9,983 1,931,911 - 1,941,894 
Бір жыл ішіндегі амортизация - 261,852 - 261,852 
Пайдалану құқығы бар активтер құрамынан 
қайта сыныптау - 68,010 - 68,010 
Шығарылымдар - (20,962) - (20,962) 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 9,983 2,240,811 - 2,250,794 
     
Баланстық құны     
2019 жылдың 1 қаңтарында - 1,356,713 1,511,242 2,867,955 
2019 жылдың 31 желтоқсанында - 1,603,039 1,471,345 3,074,384 
2020 жылдың 31 желтоқсанында - 2,671,860 571,382 3,243,242 

2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша материалдық емес 
активтер негізінен, банктік, пошта және логистикалық қызметтерін көрсету, бухгалтерлік 
есеп үшін бағдарламалық жасақтамадан тұрды. 

ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Қолданылуы шектелген ақшалай депозит 1,558,393 1,409,715 
Талап ету құқығын қайта табыстау туралы келісім 116,065 183,835 
Қызметкерлерге қарыздар 106,091 232,270 
Болашақ кезеңдегі шығындар 65,995 92,675 
Барлығы 1,846,544 1,918,495 
   

Қысқа мерзімді 12,577 139,691 
Ұзақ мерзімді 1,833,967 1,778,804 
Барлығы 1,846,544 1,918,495 

Қолданылуы шектелген ақшалай депозит 
Топ VISA халықаралық төлем жүйесінің принципті қатысушысы болып табылады, осыған 
байланысты United overseas Banking Bank Limited-те сақтандыру депозиті орналастырылды. 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы сақтандыру депозитінің қалдығы 3,702,440 АҚШ долларын 
құрайды (2019 жылғы 31 желтоқсан: 3,684,663 АҚШ доллары). Қалдықтың ұлғаюы 
сақтандыру депозитіне сыйақыны есептеумен байланысты. 
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ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР, ЖАЛҒАСЫ 
Қызметкерлерге қарыздар 

2009-2014 жылдары аралығында Топ бас кеңсенің Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына 
көшуіне байланысты өз қызметкерлеріне тұрғын үй алу сатып алу үшін пайызсыз қарыз, 
сондай-ақ жылына 6% мөлшерімен қарыз берді. 2020 және 2019 жылдары Топ жаңа 
қызметкерлерге қарыз берген жоқ. Қарыздар 2019-2028 жылдары ішінде өтелуге тиіс.  

Бұл қарыздар иемденген тұрғын үймен кепілдендірілді және қызметкердің Топта ары қарай 
қызмет етуіне байланыстырылды. Бастапқы таныған кезде қарыздар әділ құнына дейін 
дисконтталды. Кейінге қалдырылған сыйақының амортизация сомасы қаржылық шығындар 
құрамында көрсетілді, ал қарыз бойынша пайыздық кіріс пайда немесе залал және өзге 
жиынтық кіріс туралы жеке есебінде қаржылық кіріс ретінде көрсетілді. 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қызметкерлерге берілген, мерзімі  
1 жылдан асып кеткен, 6 қарыз 47,893 мың теңге мөлшерінде құнсыздану бойынша резерві 
шегеріле отырып көрсетілді (2019 жылдың 31 желтоқсанында: 71,813 мың теңге). 

Басшылық қызметкерлерге 47,893 мың мөлшерінде (2019 жылдың 31 желтоқсанында:  
74,442 мың теңге) берілген мерзімі өткен қарыздар бойынша қамтамасыз етудің әділ құнын 
есеп берілетін күндегі жағдай бойынша мерзімі өткен осы қарыздардың кем дегенде, 
баланстық құнына тең деп бағалайды. 

Таза баланстық құны 250,063 мың теңге (2019 жылдың 31 желтоқсанында:  
339,049 мың теңге) құнсызданбаған және мерзімі өтпеген қарызды қамтамасыз етудің әділ 
құны кредит берген күні бағаланып, 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
осы қарыздың, кем дегенде баланстық құнына тең болды. Осы қарыздардың 
қайтарылымдығы қамтамасыз ету құнынан гөрі, бірінші кезекте қарыз алушының төлем 
қабілеттілігіне тәуелді болып келеді 

ҚОРЛАР 
Қорларға мыналар кіреді: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Материалдар  1,473,650  1,675,622  
Пошта маркалары 288,974  305,376  
Тұтынушылық тауарлары 13,504  14,481  
Жиыны 1,776,128  1,995,479 

ӨЗГЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР 
Өзге қысқа мерзімді активтер келесіні қамтиды:  

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Анықтауға дейінгі сома және зиян, кем шығу мен ұрлық 
бойынша берешек 1,169,959  1,147,253 
VISA және Master Card ХТЖ-мен төлем карточкалары 
бойынша есеп айырысу 1,186,062 - 
Тауарлар мен қызметтерге төленген аванстар 537,731  1,616,305 
Баспагерлерге төленген аванстар 18,946 2,371 
Табыс салығынан басқа салықтар бойынша алдын ала төлем 92,119 204,294 
 3,004,817  2,970,223 
Шегеру: саудалық және өзге дебиторлық берешектің және 
өзге қысқа мерзімді активтердің құнсыздануы бойынша 
резерві (1,184,471) (1,159,895) 
Барлығы 1,820,346  1,810,328 
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ӨЗГЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР, ЖАЛҒАСЫ 
31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде құнсыздану бойынша резервтің өзгерістерін келесі 
түрде көрсетуге болады: 

мың теңге 

Анықтауға 
дейінгі сома  

және зиян, кем 
шығу мен ұрлау 

бойынша 
берешек 

Төленген 
аванстар Барлығы 

019 жылдың 1 қаңтарында 755,601 23,061 778,662 
ір жылда таза резервтің жасалуы 81,346 13,819 95,165 

Өзге дебиторлық берешекке және өзге 
ктивтерге қайта жіктеу 352,739 - 352,739 
ір жыл ішінде есептен шығару (66,671) - (66,671) 
019 жылдың 31 желтоқсанында 1,123,015 36,880 1,159,895 
ір жылда таза резервтің жасалуы 398,342 (9,721) 388,621 
ір жыл ішінде есептен шығару (364,045) - (364,045) 
020 жылдың 31 желтоқсанында 1,157,312 27,159 1,184,471 

Анықтауға дейінгі сома және зиян, кем шығу мен ұрлау бойынша берешек 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша анықтауға дейінгі сомалар – бұл есеп беру күні күдікті 
мен кінәлі адамдары белгісіз немесе осы соманың шынайы жаратылысын Компания әлі 
анықтамаған бұзушылықтан болған берешек болып табылады. Зиян, кем шыққан және ұрлау 
салдарынан дебиторлық берешек Компанияның басшылығы қазіргі уақытта әкімшілік іс 
жүргізу процесінде, тергеуде немесе сот талқылауында жүрген, күдікті және кінәлі 
тұлғалардан өтеп алуды көздейтін, ақшалай қаражат пен өзге активтер ұрлығы салдарынан 
болған шығындар болып табылады. Компания осындай шығындарға толық көлемде қор 
жасады. Компанияға келтірілген залалдар кінәлі тұлғалардан өтеп алынған сайын, залал, кем 
шығу және ұрлық салдарынан берешекке жасалған құнсыздандыру қорлары қалпына 
келтірілетін болады. Мұндай шығындар қалпына келтірілмеген жағдайда, олар қазақстандық 
заңнамаға сәйкес есептен шығарылады. 
2018-ші жыл ішінде Компания дебиторлық және кредиторлық берешекті контрагенттермен 
тұтас салыстыру үрдісін бастамалады. Деректерді егжей-тегжейлі талдау мен салыстыру 
қорытындысы бойынша, контрагенттердің баланстары іріктемелі негізінде тексерілді. 
Контрагенттермен жүргізілген салыстыруға сәйкес саудалық дебиторлық берешек 
құрамында «анықтауға дейінгі сомалары» анықталды, соның нәтижесінде анықтауға дейінгі 
осы баланс бойынша құнсызданудың 100% резерві жасалды. 2019 жыл ішінде Компания 
жалпы баланстық құнын және құнсыздану бойынша тиісті 100% резервті саудалық 
дебиторлық берешек құрамынан өзге дебиторлық берешек құрамына 352,739 мың теңге 
сомасында қайта жіктеді. Контрагенттермен орындалған жұмыстардың актілеріне қол 
қойылуына қарай 2019 жыл ішінде "анықтауға дейінгі сома" 320,667 мың теңгеге дейін 
төмендетілді. 2020 жылы сауда дебиторлық берешекті синтетикалық және талдамалық 
есепке алуды сәйкес келтіру бойынша жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 320,667 мың 
теңге сомасында көрсетілген сауда дебиторлық берешек құрылған резервтер есебінен 
есептен шығарылды. 

ӨЗГЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР 
Өзге ұзақ мерзімді активтер келесіні қамтиды: 

мың теңге 
2020 ж.  

31 желтоқсаны 
2019 ж. 

31 желтоқсаны 
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер үшін 
алдын ала төлем 459,741 457,822 
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ 
мерімді берешегі 155,468 305,569 
Банкоматтарды жалға беру бойынша ұзақ мерзімді 
аванстар - 1,147 
Барлығы 615,209 764,538 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ САУДАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 
Саудалық дебиторлық берешегіне мыналар кіреді: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Саудалық дебиторлық берешек 14,159,497 14,265,082 
Өзге дебиторлық берешек 646,302  526,659 
 14,805,799 14,791,741 
Шегеру: саудалық дебиторлық берешектің құнсыздануы 
бойынша резерві (523,511) (222,471) 
Жиыны 14,282,288 14,569,270 

Саудалық дебиторлық берешек мына валюталарда көрсетілген: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
АҚҚ 10,064,304 10,285,570 
Теңге 3,643,571 3,605,642 
Ресей рублі 242,093 170,235 
АҚШ доллары 136,680 159,253 
Өзге валюталар 195,640 348,570 
Жиыны 14,282,288 14,569,270 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша өтеу мерзімдеріне сәйкес саудалық дебиторлық 
берешектің талдауы келесі түрде ұсынылған: 

мың теңге Жиыны 

Мерзімі 
өтпеген  

және 
құнсыз-

данбаған 

Мерзімі өткен, бірақ құнсызданбаған 

<30 
күн 

30-60 
күн 

60-90 
күн 

90-120 
күн  

>120 
күн 

2020 ж. 14,282,288  7,783,428  530,956  365,557  403,998  23,497  5,174,852  
2019 ж. 14,569,270 9,427,721 465,348 783,453 59,847 1,927,414 1,905,487 

31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде құнсыздану бойынша резервтің өзгерістерін келесі 
түрде ұсынуға болады: 

мың теңге 

Саудалық 
дебиторлық 

берешек 

Өзге  
дебиторлық 

берешек Барлығы 
2019 жылдың 1 қаңтарында 518,915 4,366 523,281 
Бір жылда таза резервтің жасалуы 51,317 612 51,929 
Өзге активтерге қайта жіктеу (352,739) - (352,739) 
2019 жылдың 31 желтоқсанында 217,493 4,978 222,471 
Бір жылда таза резервтің жасалуы 306,171 3,439 309,610 
Жыл ішінде есептен шығару (153) - (153) 
Өзге активтерге қайта жіктеу - (8,417) (8,417) 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 523,511 - 523,511 
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АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН, ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ 
КІРІС АРҚЫЛЫ ӘДІЛ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН ЖӘНЕ ПАЙДА 
НЕМЕСЕ ЗАЛАЛ АРҚЫЛЫ ӘДІЛ ҚҰНЫ БОЙЫНША ЕСЕПКЕ АЛЫНАТЫН 
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІ 

Топтың инвестициялық бағалы қағаздары келесіні қамтиды: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ 
құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары 7,340,755 10,344,475 
Амортизациялық құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздары 9,509,820 7,459,737 
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ 
құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары 752,849 722,331 
Жиыны 17,603,424 18,526,543 

Топ кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісімдер шеңберінде қарызға беру және 
бағалы қағаздарды сату операцияларын жүзеге асырады. "РЕПО" мәмілелері-бұл Топ бағалы 
қағазды сататын және сонымен бірге оны болашақта белгілі бір күнге белгіленген бағамен 
сатып алуға келісетін операциялар. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
өзгерістері Өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын 
және 1,780,743 мың теңге және 1,026,132 мың теңге мөлшеріндегі баланстық құны бар 
амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар, тиісінше, 
РЕПО келісімдері бойынша кепілмен ауыртпалық салынған (2019 жылғы 31 желтоқсан: 
өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын 
және тиісінше 6,696,160 мың теңге және 4,510,483 мың теңге мөлшеріндегі баланстық құны 
бойынша амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар) 

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары  
2020 жылы Топ 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша баланстық құны 
9,509,820 мың теңгеге ҚР ҰБ ноталарын иемденді (2019 жылдың 31 желтоқсанында: 
7,459,737 теңгені құрады), ол амортизациялық құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздары ретінде жіктелді. 
Өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары   

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық 
міндеттемелері 5,586,926 8,791,266 
Жергілікті қаржы институттарының облигациялары 1,753,829 1,553,209 
Жиыны 7,340,755 10,344,475 
   

Ұзақ мерзімді  5,803,055 6,866,114 
Қысқа мерзімді 1,537,700 3,478,361 
Жиыны 7,340,755 10,344,475 

2020 жылы Компания әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық кіріс 
құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздарымен жасалған операциялардан 
болған өткізілмеген пайданы өзге жиынтық кіріс құрамында және инвестициялық бағалы 
қағаздарды қайта бағалау бойынша резервінде 206,510 мың теңге (2019 жылы: 23,199 мың 
теңге сомасында) мөлшерінде таныды. 



«Қазпошта» АҚ 
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АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН, ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ 
КІРІС АРҚЫЛЫ ӘДІЛ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН ЖӘНЕ ПАЙДА 
НЕМЕСЕ ЗАЛАЛ АРҚЫЛЫ ӘДІЛ ҚҰНЫ БОЙЫНША ЕСЕПКЕ АЛЫНАТЫН 
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІ, ЖАЛҒАСЫ 

Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары    

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Жергілікті қаржы институттарының облигациялары 752,849  722,331 
Жиыны 752,849  722,331 
   

Ұзақ мерзімді 748,238  718,700 
Қысқа мерзімді 4,611  3,631 
Жиыны 752,849  722,331 

Жергілікті қаржы ұйымдарының облигацияларына мыналар кіреді: 

мың теңге Кредиттік рейтинг 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
«Еуразиялық банкі» АҚ Moody’s: B+ 1,753,829  1,553,209 
«БанкЦентрКредит» АҚ Moody’s: B+ 752,849  722,331 
  2,506,678  2,275,540 

2020 жылы Топ әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері пайда немесе залал құрамында 
көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздарының әділ құнын қайта бағалаудан түскен 
кірісті өзге пайда және залал құрамында 87,367 мың теңге (2019 жылы:  
96,044 мың теңге) сомасында таныды, ол 41,823 мың теңге сомасында (2019 жылы:  
57,538 мың теңге) оң қайта бағалау, жалпы сомасы 45,544 мың теңге пайыз және 
амортизациялық сыйлықақы есебінен құрылды (2019 жылы: 38,506 мың теңге). 

Инвестициялық бағалы қағаздардың пайыздық мөлшерлемесі және өтеу мерзімі келесі түрде 
көрсетілген: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 

 % 
Срок 

погашения % 
Срок 

погашения 
Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің қазынашылық 
міндеттемелері 3,8%-6,1% 2032-2032 3.8%-9.2% 2019-2032 
Әділ құны бойынша бағаланатын, 
өзгерістері өзге жиынтық кіріс 
құрамында көрсетілетін жергілікті 
қаржы институттарының 
облигациялары 8,1% 2022-2023 6.4%-6.9% 2022-2023 
Әділ құны бойынша бағаланатын, 
өзгерістері пайда немесе залал 
құрамында көрсетілетін жергілікті 
қаржы институттарының 
облигациялары 8.00% 2022 5.8%-7.1% 2022 
ҚР ҰБ ноталары  - 2021 - 2020 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны бойынша бағаланатын, 
өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздары 
бойынша күтілетін кредиттік залалдары 41,060 мың теңгені құрады (2019 жылдың  
31 желтоқсанында: 26,096 мың теңгені құрады). 
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АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ 
Ақша қаражаттары және оның баламаларына мыналар кіреді: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Кассадағы ақша қаражаттары 7,946,128 8,728,116 
Қазақстан банктеріндегі ағымдағы шоттар   
˗ кредиттік рейтингісі ВBB- тан ВBB+  7,725,845 14,310,138 
˗ кредиттік рейтингісі BB- тан BB+  4,792,139 2,285,645 
˗ кредиттік рейтингісі B- тан B+  14,859 969,834 
˗ кредиттік рейтингісі «А-» тан «А+» 24,697 - 
˗ берілген кредиттік рейтингісі жоқ 6,060,668 426,165 

Мерзімі 90 күнге дейінгі кері «РЕПО» шарттары 6,539,206 6,561,043 
 33,103,542 33,280,941 
Шегеру: күтілетін кредиттік залалдар бойынша резерві (568) (715) 
 33,102,974 33,280,226 

Жоғарыда көрсетілген кесте «Standard and Poor’s» рейтингтік агенттігінің немесе «Standard 
and Poor’s» кредиттік рейтингтеріне сәйкес конвертацияланған өзге агенттіктердің 
стандарттарына сәйкес ұсынылған кредит рейтингтеріне негізделген. Осы ақпарат несие 
тәуекелінің ең жоғары мөлшерін ашып көрсету туралы «Қаржы құралдарын: ақпаратты 
ашып көрсету» 7 ХҚЕС-ның талаптарына сәйкес ұсынылған. 
2020 және 2019 жылдары Топ Қазақстан қор биржасында (KASE) контрагенттерімен "кері 
РЕПО" шарттарын жасасты. Осы келісімдер 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
"Кселл" АҚ, "ҚазТрансОйл" АҚ, "Қазақстанның Халық жинақ банкі" АҚ қарапайым 
акциялары және "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің әділ құны 6,591,367 мың теңге облигациялары бойынша келісімдер 
болып табылады. (2019 жылғы 31 желтоқсан: әділ құны 8,993,205 мың теңге болатын 
"Кселл" АҚ, "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық Компания" АҚ, 
"Қазақтелеком" АҚ және "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ қарапайым акциялары бойынша 
келісімдер). 
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 10%-дан астам капитал үлесіне келетін 
Топта екі банкі бар (2019 жылы: бір банк) және бір қаржы институты бар. 2020 жылдың  
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аталған контрагентінде жиынтық қалдық мөлшері 
17,987,476 мың теңгені құрады (2019 жылдың 31 желтоқсанында: 12,583,597 мың теңге). 

Ақша қаражаттары және оның баламалары мына валютада көрсетілген 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Теңге 20,072,327 26,443,743 
АҚШ доллары 9,214,131 5,220,865 
Еуро 3,455,557 1,368,441 
Ресей рублі 104,627 93,594 
Өзге валюталар 256,332 153,583 
Жиыны 33,102,974 33,280,226 
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КАПИТАЛ 
Акционерлік капитал 

Акционерлік капиталға мыналар кіреді: 

 2020 ж. 

Теңгемен 
орналасты
ру бағасы 

2020 ж. 
мың теңге 2019 ж. 

Теңгемен 
орналасты
ру бағасы 

2019 ж. 
мың теңге 

1 қаңтардағы жағдай 
бойынша шығарылуға 
рұқсат етілген, 
шығарылған және 
төленген қарапайым 
акция саны 38,787,564 1,000 38,787,564 38,787,564 1,000 38,787,564 
Шығарылуға рұқсат 
етілген, бір жыл ішінде 
шығарылған және 
төленген қарапайым 
акциялар 4,480,000 1,000 4,480,000 - - - 
Барлығы 43,267,564 - 43,267,564 38,787,564 - 38,787,564 

2020 жылдың қазан айында "Қазпочта" АҚ акционерлері жиналысының шешіміне сәйкес 
Топ 4,480,000 дана қосымша қарапайым акциялар шығаруды бекітті. 

Резервтік капитал 

Резервтік капитал 2003-2006 жылдары Акционердің шешімі негізінде бөлінбеген пайдадан 
аударылған құралдар кіреді. Резервтік капитал шотындағы қаражаттар бөлінбейді. 

Инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау бойынша резерв  

Қайта бағалау бойынша резерві әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық 
кіріс құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздарының әділ құнының өзгеруін 
көрсетеді. 

 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздарын қайта бағалау бойынша 
резерві (648,651) (855,160) 
Барлығы (648,651) (855,160) 

Дивидендтер 

2020 жылы Топ 54,440 мың теңге сомасында дивидендті жариялап, төледі, бұл бір акцияға 
шаққанда 1.40 теңгені құрады (2019-ші жылы: 16,280 мың теңге, бұл бір акцияға 0.42  теңгені 
құрады).  

Бір акциядан пайда 

Топтың қарапайым акциялары жария нарығында айналысқа түспейді, алайда Топ «Акциядан 
кіріс» 33 ХҚЕС (IAS) сәйкес есептелген акциядан пайданы ерікті түрде ашып көрсетуге 
шешім қабылдады. 

Акциядан базалық пайда Бас компания акцияларының қарапайым ұстаушыларына келетін 
жыл ішіндегі таза пайданы бір жыл ішінде айналыста болатын қарапайым акцияның орташа 
теңдестірілген санына бөлу арқылы есептеледі. Топтың әлеуетті бытыраңқы нәтижесіндегі 
қарапайым акциялары жоқ. 



«Қазпошта» АҚ 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі жылдық шоғырландырылған  қаржылық есептілігіне 

түсіндірме жазба 

55 

КАПИТАЛ, ЖАЛҒАСЫ 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Бас компанияның қарапайым акционерлеріне жататын таза 
пайда/(залал) (5,104,602) 54,440 
Акцияға базалық пайда бойынша қарапайым акцияның 
орташа теңдестірілген саны  39,644,396  38,787,564 
Акцияға базалық пайданың есептеулері бойынша Бас 
компанияның қарапайым акционерлеріне жататын таза 
пайда/(таза залал), теңгемен (128.76) 1.40 

ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақы шоттарына, клиенттердің өзге шоттары мен 
депозиттеріне мыналар кіреді: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақы шоттары 15,320,861  13,551,908 
Клиенттердің өзге шоттары мен депозиттері 25,056,673  21,379,113 

Талап етілгенге дейінгі депозиттер 522,020  574,472 
Мерзімді депозиттер – бір жылға дейін 8,124  6,857 
Мерзімді депозиттер – бір жылдам астам 12,923  86,316 
Клиенттердің ағымдағы шоттары 24,513,606  20,711,468 

Барлығы 40,377,534  34,931,021 
Шегеру: өтеу мерзімі бір жылдан астам мерзімді депозиттер (12,923) (86,316) 
Өтеу мерзімі бір жылға дейінгі депозиттік шоттары 40,364,611  34,844,705 
Тікелей РЕПО мәмілелері 2,851,288  11,046,007 
Барлығы 43,215,899  45,890,712 
   

Қысқа мерзімді 43,215,899  45,890,712 
Ұзақ мерзімді 12,923  86,316 
Барлығы 43,228,822  45,977,028 

Клиенттердің шоттары мен депозиттерін мына шоттар ұсынады: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Клиенттердің ағымдағы шоттары:   
Зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақы шоттары 15,320,861 13,551,908 
Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары 9,145,709 6,291,134 
Пластикалық карточкалары 5,769,510 5,316,002 
Жеке кәсіпкерлердің ағымдағы шоттары 5,471,197 4,989,072 
Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары 1,327,681 1,288,603 
Еңбекақы шоттары 1,171,003 940,326 
Бюджет ұйымдарының ағымдағы шоттары 809,596 1,158,413 
Брокерлік қызмет көрсету шоттары 470,693 426,573 
Өзге 348,217 301,345 
Барлығы 39,834,467  34,263,376 
Талап етілгенге дейінгі депозиттер 522,020 574,472 
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ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ЖАЛҒАСЫ 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Мерзімді депозиттер:   
Мерзімді депозиттер – бір жылға дейін 8,124  6,857 
Мерзімді депозиттер – бір жылдан астам 12,923  86,316 
Барлығы 21,047  93,173 

2020 және 2019 жылдар ішінде мерзімді депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері 
жылына 0.8-ден 5.3% - ға дейінгі диапазонда белгіленді. Клиенттердің шоттары мен 
депозиттері негізінен теңгемен көрсетілді. 2020 жылғы 31 Желтоқсанда шетел валютасында 
көрсетілген шоттар мен депозиттер бойынша жалпы қалдық 8,492 мың теңгені құрады  
(2019 жылғы 31 желтоқсанда: 8,656 мың теңге). 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша компанияда клиенттердің депозиттері 
бойынша қалдықтар жоқ (2019 жыл: 67,771 мың теңге), олар Топ ұсынған кредиттер мен 
танылмаған кредиттік құралдар бойынша қамтамасыз ету ретінде қызмет етеді. 
2020 жыл ішінде Топ Қазақстан қор биржасында (KASE) контрагенттермен «тікелей РЕПО» 
келісімдерін жасады. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл келісімдер 
әділ құны 2,811,705 мың теңгені құрайтын ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық 
міндеттемелеріне және ҚР ҰБ ноталарына жатқызылады (2019 жылы: 11,427,366 мың теңге). 

АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР  
Осы ескертпеде Топтың амортизациялық құны бойынша бағаланатын пайыздық қарыздары 
мен кредиттері бойынша тиісті келісімдердің шарттары туралы ақпарат ұсынылған.  
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Ұзақ мерзімді міндеттемелер   
Қамтамасыз етусіз шығарылған облигациялар 7,000,000 7,000,000 

 7,000,000 7,000,000 
Қысқа мерзімді міндеттемелер   
Қамтамасыз етусіз шығарылған облигациялар 263,083 263,083 
Банк кредиттерінің ағымдағы бөлігі - 1,998 
 263,083 265,081 

Қамтамасыз етусіз шығарылған облигациялар 
Компания 2019 жылдың 28 тамызында купон мөлшерлемесімен және тиімді сыйақы 
мөлшерлемесі жылына 11% құрайтын номиналдық құны 7,000,000 мың теңге тұратын 
қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларының жеке орналастырылуын жүзеге асырды, 
ол 2024 жылдың 28 тамызында өтеледі. Қаражаттар Компанияның айналым капиталын 
толықтыру үшін қолданылды. Облигацияның барлық шығарылымын Самұрық-Қазына 
иемденді. 

(a) Қаржы қызметінен болған кредиттер мен қарыздың ақша ағымының қозғалысын 
салыстыру 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
1 қаңтардағы қалдық  7,265,081 229,845 
Қаржы қызметінен болған ақша ағымдарына байланысты 
өзгерістер   
Қарыз қаражаттары бойынша төлемдер (1,998) (206,119) 
Облигацияларды шығарудан түсімдер - 7,000,000 
Қаржы қызметінен болған ақша ағымдарына байланысты 
өзгерістер жиыны  (1,998) 6,793,881 
Шетел валюталарының айырбас бағамдарының 
өзгеруінен әсері - (218) 
Басқа өзгерістер   
Пайыздық шығын 770,000 317,462 
Төленген сыйақы (770,000) (75,889) 
31 желтоқсандағы қалдық 7,263,083 7,265,081 



«Қазпошта» АҚ 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі жылдық шоғырландырылған  қаржылық есептілігіне 

түсіндірме жазба 

57 

АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ЖАЛҒАСЫ 

(ә) Қолданылмаған кредит қаражаттары 

2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың кредит 
желілерінде қолданылмаған лимиттері болған жоқ. 

БАҒАЛАУ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ 
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер 

31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін қызметкерлерге сыйақы бойынша дисконтталған 
міндеттеменің салыстырылуы төменде көрсетілген: 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
1 қаңтарда міндеттеменің жалпы сомасы  558,941  631,559 
Кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамына қосылған:    
Ағымдағы кезеңдегі қызметтердің құны 43,988  45,499 
Алдыңғы кезеңдегі қызметтердің құны 37,896  (29,434) 
Пайыздық шығындар 48,336 60,955 
Өзге жиынтық кіріс құрамына қосылған:   
Төмендегіге байланысты туындайтын актуарлық (пайда) 

залал:   
- демографиялық жорамалдарға (14,223) (6,650) 
- қаржылық жорамалдарға 8,512  (60,740) 
- тәжірибе негізіндегі түзетулерге 12,742  (33,368) 
 7,031  (100,758) 
Өзге:   
Жыл ішінде төленген сыйақылар (43,778) (48,880) 
31 желтоқсандағы міндеттемелер жиыны  652,414  558,941 
   
Қысқа мерзімді 76,122  74,787 
Ұзақ мерзімді 576,292  484,154 

Топтың «Қызметкерлерге сыйақы» 19 ХҚЕС (IAS) сәйкес актуарлы бағалауды қолдану 
арқылы анықталған қызметкерлерге сыйақы бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелері бар. 
Актуарлы бағалауға келешекте нақты жағдайдың дамуынан өзгешеленуі мүмкін түрлі 
болжамдары кіреді. Болжамдарға дисконттау мөлшерін анықтау, келешекте еңбекақының 
жоғарылауы, өлім коэффициенті және зейнетақының болашақта ұлғаюы кіреді. Бағалаудың 
күрделігіне және оның ұзақ мерзімді сипатына байланысты белгілі бір төлемдері бар жоспар 
бойынша міндеттеме осы болжамдардың өзгерістеріне өте сезімтал болып келеді. Барлық 
болжам әрбір есеп берілетін күні қайта қарастырылады.  

Топтың 2017-2021 жылдары бекітілген ұжымдық шартында егер қызметкердің ТОптың 
жұмыс өтілі 20 (жиырма) жылдан кем болса, оның қартаюға байланысты зейнетке шыққанда 
1 (бір) айлық орташа еңбекақы мөлшерінде бір реттік төлем және Топтағы жұмыс өтілі  
20 (жиырма) жылдан астам болса, 2 еселенген айлық орташа еңбекақы мөлшерінде төлем 
алатыны көрсетілген. Сонымен қатар, Топта келесі актуарлы бағалауға кіретін төлем түрлері 
бар: 

• мүгедектік бойынша зейнетке шыққанда бір реттік төлем; 

• жұмыс істемейтін зейнеткерді жерлеуге жәрдемақы; 

• қызметкерді жерлеуге жәрдемақы; 

• өндірістегі қайғылы оқиға нәтижесінде еңбек қабілеттілігінен айырылуы бойынша 
төлем. 

Бұл төлемдер қорландырылмайды. 
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БАҒАЛАУ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ, ЖАЛҒАСЫ 
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер, жалғасы 

Топтың міндеттемелерін анықтау үшін қолданылған түйінді жорамалдар төменде 
көрсетілген: 

 2020 ж. 2019 ж. 
Дисконттау мөлшері 10.00% 9.00% 
Келешекте еңбекақыны көтеру 5.56% 5.42% 
Айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) өсуі 6.60% 5.42% 
Инфляцияның орта деңгейі 7.50% 5.42% 

2020 және 2019 жылдары Топ ағымдағы ақша ағымының келешектегі әділ құнын түзету 
үшін  инфляцияның орташа ұзақ мерзімді деңгейін қолданды және ақша ағымын өтеу 
мерзімі ұқсас мемлекеттік облигацияның тәуекелсіз мөлшерлемесі бойынша келтірілген таза 
құнына дейін дисконттады. 

Болашақтағы өлімге қатысты болжамдар Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 
жарияланатын статистикалық мәліметтеріне және өлім-жітімділіктің демографиялық 
кестелеріне негізделген.  

Сезімталдылықты талдау 

Төменде басқа актуарлық болжамдар өзгеріссіз қалған жағдайда, төлемдері бекітілген 
жоспар бойынша міндеттеме шамасына есеп беру күні бір елеулі актуарлық болжамның 
негізделген мүмкін өзгерісінің қалайша әсер ете алатыны көрсетілген. 

2020 жылдың 31 желтоқсанында 
Төлемдері бекітілген жоспар  

бойынша міндеттеме 
мың теңге Ұлғаюы Кемуі 
Дисконттау мөлшері (1%-ға өзгеру) (60,121) 68,608  
Еңбекақының келешекте өсуі (1%-ға өзгеру) 71,203  (61,108) 
Кадрлардың тұрақтамау нормасы (1%-ға өзгеру) (4,945) 5,381  
Өмір сүрудің орташа ұзақтығы (1 жылға өзгеру) 5,678  (6,512) 

Осы талдаудың жоспар бойынша күтілетін ақша ағымының толық бөлінуін ескермейтініне 
қарамастан, ол көрсетілген болжамдардың сезімталдығының шамалас көрсетілуін 
қамтамасыз етеді. 

САУДАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Саудалық кредиторлық берешек 3,333,249  3,166,847 
Негізгі құралдар бойынша кредиторлық берешек 1,267,254  1,029,049 
Клиенттерден қабылданған төлемдер бойынша берешек 343,453  371,017 
Өзге міндеттемелер 687,943  711,005 
Барлығы 5,631,899  5,277,918 
   
Ұзақ мерзімді 758,090  848,209 
Қысқа мерзімді 4,873,809  4,429,709 
БАРЛЫҒЫ 5,631,899  5,277,918 

Саудалық және өзге кредиторлық берешек пайызсыз болып табылады және әдетте  
30-180 күн ішінде өтеледі. 
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САУДАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК, ЖАЛҒАСЫ 
Саудалық кредиторлық берешек мына валюталарда көрсетілген: 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Теңге 4,811,497  4,784,446  

АҚҚ 694,254  454,738  

Еуро 90,951  34,732  

АҚШ доллары 35,197  4,002  

Барлығы 5,631,899  5,277,918  

Негізгі құралдар бойынша кредиторлық берешек  

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша негізгі құралдар бойынша кредиторлық 
берешекке 2015 жылы байланысты тарап «Қазақстан Электр Желілерін Басқару 
Компаниясы» АҚ  алдында туындаған іргелес жер телімімен бірге ғимаратты иемдену үшін 
848,209  мың теңге сомасындағы берешегі кіреді (2019 жылдың 31 желтоқсанында:  
926,934 мың теңге), ол 758,090 мың теңге мөлшеріндегі берешектің ұзақ мерзімді бөлігінен 
және 90,119 мың теңге мөлшеріндегі берешектің қысқа мерзімді бөлігінен тұрады  
(2019 жылдың 31 желтоқсанында: сәйкесінше 848,209 мың теңге және 78,725 мың теңге). 
Шарт бойынша құны ҚҚС қоса алғанда, 2,161,476 мың теңге, төлем ай сайынғы тең 
төлемдер арқылы 2027 жылға дейін кейінге қалдырылған. Бастапқы таныған кезде Топ 
қаржылық жағдай туралы жеке есебінде ұзақ мерзімді кредиторлық берешекті жылына 14% 
нарықтық сыйақы пайызы бойынша есептелген дисконталған құны бойынша таныды  

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ СЫЙАҚЫЛАР 
Қызметкерлерге сыйақы келесіні қамтиды: 
 2020 ж. 

  
2019 ж. 

  Демалыс үшін қысқа мерзімді резервтер 1,338,812  1,203,817 
Ағымдағы сыйлықақы бойынша қысқа мерзімді берешек 144,987  66,769 
Өзге  5,513  2,440 
Барлығы 1,489,312  1,273,026 

САТЫП АЛУШЫЛАРМЕН ЖАСАЛҒАН ШАРТТАР БОЙЫНША ҚЫСҚА 
МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

 2020 ж. 
  

2019 ж. 
  Жазылу бойынша болашақ кезеңдегі кірістер 1,051,874  1,209,353 

Пошта жіберілімдерін жеткізу үшін болашақ кезеңдегі кірістер 87,066  31,284 
Жазылу жөніндегі шарт бойынша міндеттемелер 1,138,940  1,240,637 
Шарт бойынша өзге міндеттемелер 1,121,148  963,528 
Шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны 2,260,088  2,204,165 

Жазылу жөніндегі шарт бойынша міндеттемелер 

31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың шарт бойынша міндеттемелері жазылу 
бойынша келешек кезеңдегі кірістерімен ұсынылған. Көрсетілген сомаларға 
жазылушылардан жылдық немесе жарты жылдық жазылу үшін алдын ала төлемдер есебіне 
алынған төлемдері кіреді. 
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ӨЗГЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
 2020 ж. 

  
2019 ж. 

  Алынған жазылым бойынша жазылушылар және 
баспалар алдындағы берешек:    
Баспалар алдындағы берешек 3,645,537  3,693,082 
Заңды тұлғалардан алдын ала төлем  108,860  101,304 
Жеке тұлғалардан алдын ала төлем 104  284 

 3,754,501  3,794,670 
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер   
Алынған ақша аударымдары бойынша берешек 826,402  868,815 
Табыс салығынан басқа салықтар бойынша кредиторлық 

  
312,806  336,122 

Зейнетақы, еңбекақы және өзге төлемдер бойынша алынған 
аударымдар бойынша берешек  37,165  7,281 

 1,176,373  1,212,218 
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны 4,930,874  5,006,888 

ТҮСІМ 
(a) Қызмет түрлері бойынша түсім ағымдары 

Топ өз түсімінің басым бөлігін пошта және қаржы қызметтерін өткізуден алады. Кірістің 
қалған көздері негізінен, орын жайларды жалға беруден түскен түсімнен, сондай-ақ 
айырбастау пунктерінде қолма-қол валютаны сату мен сатып алудан түседі. 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Пошта қызметтері   
Пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтері:   
- Мемлекет ішінде 15,181,705  13,707,509  
- Халықаралық пошта жөнелтілімдері 5,496,592  8,956,737  
- Халықаралық  1,926,107  2,205,205  
Мерзімді баспаны жеткізу үшін комиссия   1,655,560  2,005,234  
Пошта тауарларын сату 146,040  200,197  
Пошта қызметінен кірістер  24,406,004  27,074,882  
Қаржы қызметтері   
Зейнетақыны, еңбекақыны және өзге төлемдерді аудару үшін 
комиссия   7,039,159  8,094,094  
Коммуналдық және өзге төлемдерді өңдегені үшін комиссия  5,686,991 6,868,911 
Клиенттердің шоттарын жүргізу   3,976,804  3,144,142  
Қарызды аудару және өндіріп алу бойынша қызметтері үшін 
агенттік комиссия   2,279,770  3,000,445  
Ақшаны аудару үшін комиссия 1,013,171  1,327,639  
Ақша қаражатын тасымалдау 804,061  1,000,732  
Брокер қызметі 118,871  79,292  
Қаржы қызметінен кірістер 20,918,827  23,515,255  
Өзге операциялық қызмет   
Инвестициялық мүлікті жалға беру 490,686  509,349  
Өзге операциялық кірістер  10,650  155,832  
Өзге операциялық қызметтен кірістер 501,336  665,181  
Барлығы 45,826,167  51,255,318  

Халықаралық пошта жөнелтілімдері 

Халықаралық пошта жөнелтілімдері пошта жөнелтілімдерін жеткізу үшін өзге елдерде 
көрсетілген қызмет болып табылады. Кіріс поштасы Топтың кірісі, өйткені ол поштаны 
Қазақстан бойынша жеткізу қызметтерін қамтиды. Шығыс пошта жөнелтілімдері Топтың 
шығыны болып табылады. 
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ТҮСІМ, ЖАЛҒАСЫ 
(a) Қызмет түрлері бойынша түсім ағымдары, жалғасы 

2020 жылдың 4-тоқсанында Топтың 2018 және 2019 жылдардағы China Post Group-тан / 
алдындағы дебиторлық және кредиторлық берешегі бойынша есептік деректерін салыстыру 
нәтижесінде Топ "EMS ePacket" жеткізу қызметтері бойынша және бұрын China Post Group-
пен халықаралық пошта алмасуынан түскен табыстарды есептеу кезінде Компания 
пайдаланбаған ұсақ пакеттерді жер үсті көлігімен жіберу қызметтері бойынша жеке 
келісімдерді есепке алуға қабылдады. Осы жекелеген келісімдерге сәйкес бұрын 
санамаланған қызметтердің тарифтері Дүниежүзілік пошта одағының регламентінде 
белгіленген стандартты тарифтерден айтарлықтай төмен. 

Осы оқиғалардың нәтижесінде Топ China Post Group-тың 2018 және 2019 жылдардағы 
дебиторлық берешегін қайта есептеуді жүргізді, оның 427,517 мың теңге мөлшеріндегі 
азаюы 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі пайда немесе залал туралы есеп 
құрамында пошта қызметтерінен түскен кіріс ретінде танылды. 

(ә) Кірісті танудың уақытша шектері 

Уақытша шектер негізінде Топтың кірістерін бөлшектеу түсім ағымын пошта жіберілімдерін 
жеткізу бойынша қызмет көрсетуден және өзге қызмет түрлерінен түскен кіріске бөлумен 
сәйкес келеді. 

Кіріс түрлері 

Шарт бойынша 
орындалатын 

міндеттемелерді 
атқару 

жағдайлары 
2020 ж. 

мың теңге 
2019 ж. 

мың теңге 
Пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтерінен 
кірістер, мерзімді баспаны жеткізу үшін 
комиссиялар, коммуналдық және өзге төлемдерді 
өңдегені үшін комиссиялар, зейнетақыны, 
еңбекақыны және өзге төлемдерді аудару үшін 
комиссиялар, кредиттерді аудару және өндіріп алу, 
ақша қаражатын тасымалдау, орынжайлардың 
жалгерлігі бойынша қызметтері үшін агенттік 
комиссиялар және клиенттердің шоттарын жүргізгені 
үшін ішінара комиссия, ақша аударғаны үшін 
комиссия Кезең ішінде 45,550,607 50,819,997 
Пошта тауарларын сату, брокерлік қызмет, 
тұтынушылық тауарларын сату үшін комиссия және 
өзге операциялық кіріс Уақытында 275,561  435,321 
Барлығы  45,826,168 51,255,318 

(i) Пошта қызметінен кірістер  

Пошта жіберілімдерін жеткізу бойынша міндеттемелерді орындау белгілі бір уақыт алады 
және ол пошталық жіберілімнің бағыты мен тиелім түріне тәуелді. Осыған байланысты Топ 
пошта қызметінен түскен кірісті пошта жіберілімін жеткізудің аяқталу деңгейіне қарай 
таниды. 

(ii) Қаржылық және өзге операциялық қызметінен түскен кірістер 

Топ қаржылық және өзге операциялық қызметтерді белгілі бір уақытта немесе кезең ішінде, 
бірақ есеп беру кезеңінің аясында көрсетеді, мысалға, жалгерліктен түскен кіріс белгілі бір 
ай ішіндегі нақты айда танылады. 

(iii) Кірісті негізгі географиялық нарықтары бойынша бөлу  

Төмендегі кестеде сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша кірістің негізгі 
нарықтар, негізгі өнімдер мен қызметтер, сондай-ақ кірісті тану мерзімдері бойынша бөлінуі 
көрсетілген:
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ТҮСІМ, ЖАЛҒАСЫ 
(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы 

(iii) Кірісті негізгі географиялық нарықтары бойынша бөлу, жалғасы 

мың теңге Пошта қызметтері 

Қаржылық және өзге 
операциялық қызметінен 

түскен кірістер 
Негізгі нарықтар  2020 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2019 ж. 
Қазақстан 16,983,305 15,912,940 21,420,164 24,180,436 
Халықаралық 7,422,699 11,161,942 - - 
Барлығы 24,406,004 27,074,882 21,420,164 24,180,436 

Халықаралық пошта жөнелтілімдерінен түскен кіріс шет мемлекеттердің пошта байланысы 
операторларына қызмет көрсету барысында алынады. Ел ішіндегі операциядан түскен 
Топтың кірістері Қазақстандағы экономикалық жағдайдың өзгеруіне тәуелді болады, сол 
уақытта Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде қызмет көрсетуден түскен 
кірістер халықаралық нарықтардағы экономикалық жағдайлардың өзгеруіне тәуелді. 

(iv) Шарттар бойынша активтер мен міндеттемелер 

Келесі кестеде сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша дебиторлық берешек пен 
міндеттемелер туралы ақпарат көрсетілген. 

мың теңге 
2020 жылдың  

31 желтоқсаны 
2019 жылдың  

31 желтоқсаны 
Саудалық дебиторлық берешек  13,665,316 14,084,439 
Жазылу жөнінде шарт бойынша міндеттемелер (1,138,941) (1,240,637) 

2020 және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 15 ХҚЕС-да (IFRS) 
қарастырылғандай, бастапқы күтілетін ұзақтығы бір жылды немесе одан кем мерзімді 
құрайтын қалған орындалатын міндеттемелері туралы ешбір ақпарат ұсынылған жоқ. 

(v) Орындау міндеттері және түсімді тану саясаты 
Түсім сатып алушымен жасалған шартында көрсетілген өтеу негізінде бағаланады. Топ 
түсімді тауарлар мен қызметтерге бақылаудың сатып алушыға өту шамасы бойынша 
таниды. 

Келесі кестеде сатып алушылармен жасалған шарттарында орындалатын міндеттемелердің 
сипаты мен уақытша шектері, соның ішінде төлеудің елеулі шарттары және түсімді танудың 
тиісті саясаты туралы мәліметтері көрсетілген. 
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ТҮСІМ, ЖАЛҒАСЫ 
(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы 

(v) Орындау міндеттері және түсімді тану саясаты, жалғасы 

Тауар/қызмет 
түрі 

Орындалатын міндеттемелердің сипаты мен уақытша 
шектері, оның ішінде төлеудің елеулі шарттары 

15 ХҚЕС 
(IFRS) сәйкес 
түсімді тану  

Пошта 
жөнелтілім-
дерін жеткізу 
қызметтері:  
ел ішінде және 
халықаралық 

Жіберушіге көрсетілетін пошта жіберілімдерін жеткізу 
қызметтеріне мыналар кіреді: 
- пошта байланысы операторының клиенттердің пошта 
жәшіктерінен жиналған және (немесе) өндірістік 
объектілерінде қабылданған және жолданым иесіне табыстау 
туралы қолхатын алусыз жеткізілетін тіркелмейтін пошталық 
жөнелтілімдерін жіберу қызметтері; 
- пошталық жөнелтімнің қабылдануын құжаттық растау, 
жіберушіге түбіртек беру және пошталық жөнелтімге 
поштада тіркелу нөмірін (сәйкестендірілетін әріптік-цифрлық 
штрих-коды) беру арқылы тіркелетін пошта жіберілімдерін 
жіберу, сондай-ақ пошталық жөнелтімнің жолданым иесіне 
қолхат бойынша табыстау қызметтері; 
− тездетілген (жылдам) өңдеуді, тасымалдауды, жеткізуді 
және (немесе) табыстауды есепке ала отырып және (немесе) 
осындай пошталық жөнелтілімді Компания курьерінің 
тасымалдауы мен табыстауын ескере отырып пошталық 
жөнелтілімдерін жіберу қызметтері; 
тіркелетін пакеттерді, сәлемдемелерді, мемлекеттік құпия 
салынған метбұйымдарын немесе таратылуы шектелген 
қызметтік ақпаратты мазмұндайтын мемлекеттік 
органдардың мәліметтерін және олардың 
тасымалдауыштарын, сондай-ақ қорғаныстық өнеркәсіп 
бұйымдарын, олардың компоненттерін (заттарын) және 
жүктерін жіберу қызметтері. Арнайы байланыс қызметі 
арнайы жіберілімдерді арнайы байланыс арналары бойынша 
жіберген кезде мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтердің 
қорғалуын қамтамасыз ету бойынша ерекше жарғылық 
міндеттерін орындайды.  
Жеке тұлғаларға пошта жіберілімдерін жеткізу қызметтері 
алдын ала төлем негізінде жүргізіледі.  
Пошталық жөнелтілімдерін жеткізу бойынша заңды 
тұлғаларға қызмет көрсетілгені үшін шоттар ай сайын 
беріледі және тәртіп бойынша, ол 20 күн ішінде өтелуге тиіс. 

Выручка Түсім 
көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс 
түсім сомасын 
анықтау үшін 
аяқталу кезеңі 
жеткізілген 
пошталық 
жөнелтілім 
санына 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. 
Кейінге 
қалдырылған 
түсім шарт 
бойынша 
міндеттемелер 
сомасына 
қосылады. 

Пошта 
жөнелтілімдер
ін жеткізу 
қызметтері: 
Халықаралық 
пошта 
жөнелтілімдер
і 

Шет елдердің тағайындалған операторларына, Дүниежүзілік пошта 
одағының мүшелеріне көрсетілетін пошта жіберілімдерін жеткізу 
қызметтеріне Қазақстан Республикасының аумағына келіп түсетін 
немесе Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін 
пошталық жөнелтілімдерін айырбастау және өңдеу қызметтері кіреді. 
Халықаралық пошталық жөнелтілімдерін жеткізу бойынша қызмет 
көрсетілгені үшін шоттар жыл сайын беріледі және тәртіп бойынша, ол 4 
ай ішінде төленуге тиіс. 

Түсім көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс түсім 
сомасын анықтау 
үшін аяқталу кезеңі 
жеткізілген 
пошталық 
жөнелтілім санына 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. Кейінге 
қалдырылған түсім 
шарт бойынша 
міндеттемелер 
сомасына қосылады. 
. 
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ТҮСІМ, ЖАЛҒАСЫ 
(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы 

(v) Орындау міндеттері және түсімді тану саясаты, жалғасы 

Тауар/қызмет 
түрі 

Орындалатын міндеттемелердің сипаты мен уақытша 
шектері, оның ішінде төлеудің елеулі шарттары 

15 ХҚЕС 
(IFRS) сәйкес 
түсімді тану  

Мерзімді 
баспаны жеткізу 
үшін комиссия 

Компания баспа жазылушыларына мерзімді баспаларды 
жеткізу қызметтерін көрсетеді. 

Түсім көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс 
түсім сомасын 
анықтау үшін 
аяқталу кезеңі 
жеткізілген мезімді 
баспа санына 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. 
Кейінге 
қалдырылған 
түсім шарт 
бойынша 
міндеттемелер 
сомасына 
қосылады. 

Коммуналдық 
және өзге 
төлемдерді 
өңдегені үшін 
комиссия 

Коммуналдық және өзге төлемдерді өңдеу қызметтеріне 
мыналар кіреді: 
− коммуналдық төлемдері қабылдау және өңдеу 

қызметтері; 
− салық және өзге төлемдерді, әлеуметтік аударымдар мен 

зейнетақы жарналарын қабылдау және өңдеу 
қызметтері; 

− ұялы байланыс қызметі үшін төлемдерді қабылдау және 
өңдеу қызметтері; 

− бала бақшалары көрсететін қызметтер үшін төлемдерді 
қабылдау және өңдеу қызметтері; 

− шарт бойынша төлемдерді қабылдау және өңдеу 
қызметтері. 

Коммуналдық және өзге төлемдерді өңдеу бойынша қызмет 
көрсетілгені үшін шоттар ай сайын беріледі және тәртіп 
бойынша, ол 20 күн ішінде төленуге тиіс. 

Түсім көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс 
түсім сомасын 
анықтау үшін 
аяқталу кезеңі 
көрсетілген 
қызмет 
мөлшеріне 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. 
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ТҮСІМ, ЖАЛҒАСЫ 
(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы 

(v) Орындау міндеттері және түсімді тану саясаты, жалғасы 

Тауар/қызмет 
түрі 

Орындалатын міндеттемелердің сипаты мен уақытша 
шектері, оның ішінде төлеудің елеулі шарттары 

15 ХҚЕС 
(IFRS) сәйкес 
түсімді тану  

Зейнетақыны, 
еңбекақыны 
және өзге 
төлемдерді 
аудару үшін 
комиссия   

Зейнетақыны, еңбекақыны және өзге төлемдерді аудару 
қызметтеріне мыналар кіреді: 
- зейнетақы мен өзге төлемдердің келіп түскен сомасын 

Компанияда ашылған оларды алушылардың ағымдағы 
және карточкалық шоттарына есептеу қызметтері; 

- зейнетақы мен өзге төлемдердің сомасын азаматтардың 
міндетті санаттарының үйіне жеткізу арқылы оларды 
төлеу қызметтері; 

- еңбекақының келіп түскен сомасын Компанияда ашылған 
оларды алушылардың ағымдағы және карточкалық 
шоттарына есептеу қызметтері; 

- Компанияның пошта бөлімшелерінде еңбекақының келіп 
түскен сомасын қолма қол ақшамен төлеу қызметтері. 

Зейнетақыны, еңбекақыны және өзге төлемдерді аудару 
бойынша қызмет көрсетілгені үшін шоттар ай сайын беріледі 
және тәртіп бойынша, ол 20 күн ішінде төленуге тиіс. 

Түсім көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс 
түсім сомасын 
анықтау үшін 
аяқталу кезеңі 
көрсетілген 
қызмет 
мөлшеріне 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. 

Қарызды 
аудару және 
өндіріп алу 
бойынша 
қызметтері 
үшін агенттік 
комиссия   

Қарызды аудару және өндіріп алу қызметтеріне мыналар 
кіреді: 
- екінші деңгейлі банктердің атынан келіп түскен кредит 

сомасын есепке алу қызметтері; 
- екінші деңгейлі банктері (жеткізушілер) берген 

кредиттердің өтелуін қабылдау және өңдеу қызметтері. 
Кредитті аудару және өндіріп алу бойынша қызмет 
көрсетілгені үшін шоттар ай сайын беріледі және тәртіп 
бойынша, ол 20 күн ішінде төленуге тиіс. 

Түсім көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс 
түсім сомасын 
анықтау үшін 
аяқталу кезеңі 
көрсетілген 
қызмет 
мөлшеріне 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. 

Ақша 
аударымдары 
үшін комиссия 

Ақша аударымдары қызметтеріне мыналар кіреді: 
- ағымдағы және карточкалық шотын ашусыз Қазақстан 

бойынша ақша аударымдарын қабылдау, өңдеу және 
төлеу қызметтері;   

- ағымдағы және карточкалық шотын ашусыз халықаралық 
ақша аударымдарын қабылдау, өңдеу және төлеу 
қызметтері. 

Ақша аударымдары қызметі алдын ала төлем негізінде 
көрсетіледі. 

Түсім көрсетілген 
қызметтердің 
көрсетілу шамасы 
бойынша уақыт 
ішінде танылады. 
Танылуға тиіс 
түсім сомасын 
анықтау үшін 
аяқталу кезеңі 
көрсетілген 
қызмет 
мөлшеріне 
негізделген 
нәтижелер әдісі 
көмегімен 
бағаланады. 
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ТҮСІМ, ЖАЛҒАСЫ 
(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы 

(v) Орындау міндеттері және түсімді тану саясаты, жалғасы 

Компания принципал ретінде емес, мәміле бойынша агент ретінде шығатын коммуналдық 
қызметтері үшін төлемдерді және өзге төлемдерді, зейнетақыны, еңбекақыны және өзге 
төлемдерді аудару үшін төлемдерді қабылдауға және өңдеуге жататын комиссиялар және 
кредитті аудару мен өндіріп алу үшін агенттік комиссия. Басшылық агент пен принципал 
арасында айырма жасау үшін келесі факторларды қарастырды:  
- Топ төлемшіге (түпкі тұтынушыға) қызметтерді көрсету алдында, осы қызметтерге 

бақылау жасамайды; 
- Топ төлемшіге (түпкі тұтынушыға) қызметтерді беруге дейін немесе одан кейін кез 

келген уақытта қорлардың құнсыздану тәуекеліне ұшырамайды; 
- Топтың түпкілікті тұтынушылардан түсімді жинайтындығына қарамастан, барлық 

кредит тәуекелін қызметті жеткізуші көтереді; 
- Топөнім беруші белгілеген өткізу бағасын өзгерте алмайды;  
- Топ өнім берушілер алдында қабылданған төлемдерді аудару және өзге қызметтер үшін 

негізгі жауапкершілік көтереді, бірақ төлеушілер (түпкі пайдаланушылар) алдында 
жауапкершілік көтермейді.  

ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны келесіні қамтиды: 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қызметкерлерге кететін шығындар 25,667,594  24,730,802 
Көлік қызметтері 3,847,558  3,884,506 
Қорлар  3,800,419  3,455,766 
Тозу және амортизация 3,377,324  3,076,182 
Аутсорсинг қызметтері 2,901,762  2,637,230 
Жалгерлік 1,944,052  2,095,761 
Байланыс қызметтері 1,825,429  2,207,225 
Негізгі құралдарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 1,486,828  1,383,726 
Күзетке шығындар 1,375,549  1,216,690 
Коммуналдық қызметтері 1,020,395  1,017,091 
Іссапар шығындары   929,939  790,026 
Сақтандыру 213,589  300,621 
Өзге 116,612  119,891 
Мемлекеттік субсидия 3,733,541 2,476,739 
Барлығы (3,448,715) (4,175,850) 
Қызметкерлерге кететін шығындар 48,791,876  45,216,406 

Аутсорсинг қызметтері 
Топтың сервистік қызмет көрсету моделіне ауысуына байланысты аутсорсинг қызметтері, 
атап айтқанда поштаны халықаралық бағыттар мен мемлекет ішінде тасымалдау бойынша 
автокөлік қызметтері бойынша, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу қызметтері, Топ 
клиенттерінің жүгінулеріне қызмет көрсететін байланыс орталығының қызметтері және 
серверлік инфрақұрылымды ұсыну қызметтері бойынша шығындардың өсуі орын алды. 
Мемлекеттік субсидия 
Байланыс туралы Заңның 34-бабының 1-тармағына сәйкес «Қазпошта» АҚ-ның ауылдық 
елді мекендерінде пошта байланысының көрсетілетін әмбебап қызметтерінен болатын 
шығындарын өтеу бойынша 2017-ші жылдан бастап республикалық бюджеттен субсидия 
бөлінеді. 

Пошта туралы Заңның 10-бабының 2-тармағына сәйкес пошта байланысының әмбебап 
көрсетілетін қызметтері мыналарды қамтиды: 
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ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ, 
ЖАЛҒАСЫ 
Мемлекеттік субсидия, жалғасы 

1) тіркелмейтін хатты жіберу бойынша көрсетілетін қызмет; 

2) тіркелмейтін пошта карточкасын жіберу бойынша көрсетілетін қызмет; 

3) тіркелмейтін бандерольді жіберу бойынша көрсетілетін қызмет; 

4) жаздырып алынатын мерзiмдi баспасөз басылымдарын тарату бойынша көрсетілетін 
қызмет. 

Субсидиялау туралы жасалған шартқа сәйкес, 2020 жылы республикалық бюджеттен 
бөлінген субсидия көлемі 3,448,715 мың теңгені құрады (2019 жылы: 4,175,850 мың теңге). 
Ақша қаражаты ауылдық елді мекендерінде пошта байланысының көрсетілетін әмбебап 
қызметтерінің нақты көлемінен бастама ала отырып бөлінді. 

ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР 
Жалпы және әкімшілік шығындарға мыналар кіреді: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қызметкерлерге кететін шығындар 4,210,631  3,926,828  
Табыс салығынан басқа салықтар  1,392,464  1,420,253  
Қаржы құралдарының және қаржылық емес активтерінің 
құнсыздануынан залал 775,112  162,118  
Жалгерлік бойынша шығындар 233,930  337,820  
Амортизация 211,625  233,108  
Кәсіби қызметтері 189,698  201,268  
Өкілеттілік шығыны және қайырымдылыққа шығындар 67,593  54,535  
Байланыс қызметтері 60,739  65,011  
Кеңсені жөндеу және қолдану 58,358  145,563  
Іссапар шығындары 34,243  146,611  
Банк қызметтері 15,128  16,643  
Өзге  225,701  250,741 
Барлығы 7,475,222  6,960,499 

ҚАРЖЫЛАЙ КІРІСТЕР / ҚАРЖЫЛАЙ ШЫҒЫНДАР 
Финансовые доходы и финансовые расходы включают следующее: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қаржылай кірістер   
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып 
есептелген пайыздық кірістер:   
– «Кері РЕПО» шарттары бойынша пайыздық кіріс 1,367,249 957,610 
– Амортизациялық құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздары бойынша пайыздық кіріс 894,550 82,529 
– Әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық 
кіріс құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы 
қағаздары бойынша пайыздық кіріс  656,142 813,487 
– Өзге дебиторлық берешек бойынша пайыздық кіріс 45,399 59,934 
– Қызметкерлерге қарыздар бойынша пайыздық кіріс 44,980 66,263 
– Банктердегі депозиттер бойынша пайыздық кіріс 11,737 71,798 

 3,020,057 2,051,621 
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ҚАРЖЫЛАЙ КІРІСТЕР / ҚАРЖЫЛАЙ ШЫҒЫНДАР, ЖАЛҒАСЫ 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қаржылай шығындар   
Айналысқа шығарылған инвестициялық бағалы қағаздар 
бойынша сыйақы төлеуге байланысты пайыздық шығындар (770,000) (263,083) 
«Кері РЕПО» тікелей шарттары бойынша пайыздық шығын (461,348) (436,909) 
Негізгі құралды сатып алу үшін өзге кредиторлық берешектің 
амортизациясы  (117,773) (127,114) 
Жалгерлік бойынша пайыздық шығын (91,879) (145,698) 
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер бойынша 
пайыздық шығындар  (48,335) (60,955) 
Қызметкерлерге қарыздар бойынша кейінге қалдырылған 
сыйақының амортизациясы (26,680) (42,806) 
Клиенттердің шоттары мен депозиттері бойынша пайыздық 
шығындар (100) (8,987) 
Қаржы мекемелерінің қарыздары бойынша пайыздық 
шығындар - (55,970) 
 (1,516,115) (1,141,522) 

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫН 
31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығынға 
мыналар кіреді: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Пайдаға ағымдағы салық   
Есеп берілетін жыл - - 
Өткен кезеңдердегі салықтар бойынша бағалаудың өзгеруі - (81,540) 
 - (81,540) 
Пайдаға кейінге қалдырылған салық   
Бұрын танылмаған салық залалдарын тану 144,720  316,963 
Уақытша айырмалардың туындауы мен қалпына келуі (832,353) 329,399 
Табыс салығы бойынша барлық (үнем)/шығын (687,633) 646,362 
 (687,633) 564,822 

2020 жылы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша мөлшерлеме 20%-
ды құрады (2019-ші жылы: 20%). 

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін табыс салығы бойынша тиімді мөлшерлемені 
салыстыру: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Салық салуға дейінгі пайда/(залал) (5,792,235) 619,262 
Ресми салық мөлшерлеме 20% бойынша есептелген табыс 
салығы бойынша шығын /(үнем) (1,158,447) 123,852 
Өзге шегерілмейтін шығындар 326,094 205,547 
Өткен есеп беру кезеңдерінде толық төленбеген табыс салығы 78,063 235,423 
Бұрын танылмаған салық залалдарының салық әсерін тану 66,657 - 
Табыс салығы бойынша шығын/(үнем) (687,633) 564,822 



«Қазпошта» АҚ 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі жылдық шоғырландырылған  қаржылық есептілігіне 

түсіндірме жазба 

69 

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫН, ЖАЛҒАСЫ 
Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 288-бабының 2-тармағына сәйкес, Топ салық 
салынатын пайданы инвестициялық бағалы қағаздары бойынша пайыздық кіріс сомасына 
азайтуға құқылы. Топтың осы құқықты пайдалануы нәтижесінде  
2020 жылдың 31 желтоқсанында және 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл 
бойынша пайдаға салық бойынша ағымдағы шығындары болған жоқ.  

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топ осы күнгі салық құжаттарымен 
расталмаған есептеу әдістерімен танылған шығындар бойынша 78,063 теңге сомасында 
(2019 жылғы 31 желтоқсанда: 316,963 мың теңге) кейінге қалдырылған салық активін 
есептеді. 2019 жылдың 31 желтоқсанында және 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған 
жыл ішінде Топ жалпы есептелген шығын сомасына салық құжаттарын алды, ол салық 
салынатын пайдадан шегерілген және 2018 жылдың 31 желтоқсанында және  
2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі қосымша салық декларацияларында 
көрсетілген. Нәтижесінде 78,063 мың теңге сомасында есептелген шығындарға туындаған 
уақытша айырма 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде қалпына келтірілді  
(2019 жылдың 31 желтоқсанында: 316,963 мың теңге).  

(a) Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелері  

2020 жылғы 31 желтоқсан және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық 
есептілік мақсаттары үшін активтер мен міндеттемелердің баланстық құны мен салық салу 
мақсаттары үшін пайдаланылатын сомалар арасындағы уақытша айырмалар кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерінің туындауына әкеп соғады. Табыс 
салығы бойынша салық салынатын базаның мөлшерін азайтатын уақытша айырмаларды 
пайдалану мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасымен 
шектелмейді. Болашақ кезеңдерге ауыстырылған салық залалын пайдалану мерзімі 
туындаған күннен кейін он жылдан кейін аяқталады.  

         2020 және 2019 жылдар ішіндегі уақытша айырмалар шамасының өзгеруін келесі түрде 
көрсетуге болады. 

мың теңге 
2020 жылдың  

1 қаңтары 
Пайда немесе  

залал  
Өзге жиынтық 

кіріс  

2020 жылдың  
31 желтоқ-

санында 
Кейінге қалдырылған салық 
активтері     
Саудалық және өзге дебиторлық 
берешек бойынша резервтер  34,746 72,236 - 106,982 
Есептеулер 336,384 29,439 - 365,823 
Қызметкерлерге төлемдер бойынша 
міндеттемелер 

111,788 
17,288 1,406 130,482 

Кредиттер мен қарыздар 140,471 (39,978) - 100,493 
Салық залалдарын ауыстыру 12,448 770,053 - 782,501 
 635,837 849,038 1,406 1,486,281 
Кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері     
Негізгі құралдар, инвестициялық 
меншік және материалдық емес 
активтер (2,843,305) (161,405) - (3,004,710) 
 (2,843,305) (161,405) - (3,004,710) 
Таза кейінге қалдырылған салық 
міндеттемесі (2,207,468) 687,633 1,406 (1,518,429) 
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ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫН, ЖАЛҒАСЫ 

мың теңге 
2019 жылдың  

1 қаңтары 

16 ХҚЕС 
бастапқы 

қоданудың 
әсері (IFRS) 

Пайда немесе  
залал  

Өзге жиынтық 
кіріс  

2019 жылдың  
31 желтоқ-
санында 

Кейінге қалдырылған салық 
активтері      
Саудалық және өзге дебиторлық 
берешек бойынша резервтер  101,800 - (67,054) - 34,746 
Есептеулер 647,916 - (311,532) - 336,384 
Қызметкерлерге төлемдер 
бойынша міндеттемелер 126,312 - 5,627 (20,151) 111,788 
Кредиттер мен қарыздар - 171,533 (31,062) - 140,471 
Салық залалдарын ауыстыру -  12,448 - 12,448 
 876,028 171,533 (391,573) (20,151) 635,837 
Кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері      
Негізгі құралдар, 
инвестициялық меншік және 
материалдық емес активтер (2,416,983) (171,533) (254,789) - (2,843,305) 
 (2,416,983) (171,533) (254,789) - (2,843,305) 
Таза кейінге қалдырылған 
салық міндеттемесі (1,540,955) - (646,362) (20,151) (2,207,468) 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін салыстыру, нетто 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 

1 қаңтардағы қалдық (2,207,468) (1,540,955) 
Пайда немесе залал құрамында танылған есеп берілетін кезең 
ішіндегі табыс салығы бойынша шығын 687,633 (646,362) 
Өзге жиынтық кіріс құрамында танылған есеп берілетін кезең 
ішіндегі табыс салығы бойынша шығын 1,406 (20,151) 
31 желтоқсандағы қалдық (1,518,429) (2,207,468) 

Топ ағымдағы салық активтері мен ағымдағы салық міндеттемелерін есепке алуға заңды 
түрде бекітілген құқығы болған жағдайларда ғана салық активтері мен салық 
міндеттемелерін есепке алуды жүргізеді, ал кейінге қалдырылған салық бойынша активтер 
мен міндеттемелер сол бір салық органы алатын табыс салығына жатады. 

ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, КЕЛІСІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ 
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ 
Қазақстандағы шартты салық міндеттемелері 
Қазақстанның салық жүйесі салыстырмалы түрде жаңа бола тұра, заңнамалық нормалардың, 
ресми түсіндірмелердің және сот шешімдерінің жиі өзгеруімен, дұрыс мазмұндалмауы 
немесе қарама-қайшы болуымен сипатталады, бұл әр түрлі салық органдарының жоғарыда 
аталғандарды, соның ішінде ХҚЕС-ке сәйкес кірістерді, шығындар мен қаржылық 
есептіліктің басқа баптарын есепке алу тәртібіне қатысты пікірді түрліше түсіндіруіне жол 
береді. Салықтарды есептеу дұрыстығына қатысты тексерістер мен зерттеулермен ірі 
айыппұл салуға және төлем пайызды алуға құқығы бар әртүрлі деңгейдегі реттеу органы 
айналысады. Есеп берілетін кезеңде салықтардың дұрыс есептелуін соңғы бес күнтізбелік 
жыл ішінде тексеруге болады, бірақ белгілі бір жағдайларда бұл уақыт ұзартылуы мүмкін.  
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ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, КЕЛІСІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ 
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ, ЖАЛҒАСЫ 
Қазақстандағы шартты салық міндеттемелері, жалғасы 
Аталған мән-жайлар Қазақстандағы салық тәуекелдерінің басқа мемлекеттердегіден біршама 
жоғары болуына әкеп соғады. Топ Басшылығы, қолданыстағы салық заңнамасын, 
нормативтік талаптарды және сот шешімдерін өзінің ұғынуы тұрғысынан бастама ала 
отырып, салық міндеттемелері толық мөлшерде көрсетілген деп есептейді. Алайда, түрлі 
реттеуші органдарының салық заңнамасын түсіндіруі Топ басшылығының пікірінен өзгеше 
болуы мүмкіндігін ескере отырып, реттеуші органдардың тарапынан Топқа қатысты 
мәжбүрлі түрде әрекет етуді қолданған жағдайда, олардың Топтың қаржылық есептілігіне 
деген әсері елеулі болуы ықтимал. 
Аяқталмаған сот талқылаулары  
Нарықта өзінің әдеттегі қызметін жүзеге асыру барысында Топ түрлі заңдық талаптарға тап 
болады. Топ Басшылығы сот талқылауы (ондай жағдай болса) нәтижесінде туындаған Топ 
міндеттемелерінің қорытынды көлемі Топтың келешектегі қызмет нәтижелерінің қаржылық 
жағдайына айтарлықтай жағымды түрде әсер етпейді деп пайымдайды. 

Келісімді міндеттемелер 
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топты 4,896,078 мың теңге  
(2019 жылдың 31 желтоқсанында: 102,114 мың теңге) сомасына негізгі құралдар мен 
материалдық емес активтерді иемдену бойынша келісімдік міндеттемелері болды.  
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың 15,611 мың теңге  
(2019 жылдың 31 желтоқсанында: 55,746 мың теңге) мөлшерінде тауарлы-материалдық 
қорларын (материалдар мен қосалқы бөлшектерді) және өзге қызметтерді иемдену бойынша 
міндеттемелері болды. 

Басқарылатын активтер  
Топ клиенттердің тапсыруы бойынша олардың есебінен және мүддесінде қаржы 
құралдарымен мәмілелер жасау арқылы, өз клиенттеріне брокерлік қызметтерді ұсынады 
және осы қызметтерді көрсеткені үшін, сондай-ақ клиенттердің тапсырысы бойынша 
номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздарды сақтауды қамтамасыз еткені үшін 
комиссиялық сыйақы алады. Бұл активтер Топтың активтері болып табылмайтындықтан, ол 
қаржылық жағдай туралы есебінде көрсетілмейді. 2020 жылдың  
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша басқарылатын активтер 125,963 мың теңгені  
(2019 жылдың 31 желтоқсанында: 144,403 мың теңге) құрады. 
Сақтандыру 

Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметінің нарығы қалыптасу кезеңінде және 
әлемнің басқа елдерінде кең таратылған көптеген сақтандыру түрлері Қазақстанда әзірге 
қолжетімді емес. Топ ғимараттар мен жабдықты, қызметінің уақытша тоқтатылуын немесе 
Топтың мүлігін пайдалану нәтижесінде келтірілген мүліктік немесе экологиялық зиян 
бөлігінде үшінші тұлғалардың жауапкершлігіне қатысты немесе Топ қызметіне қатысты өзге 
жағдайда толық сақтандыру жүргізген жоқ. Топ өз қызметін тиісті деңгейде 
сақтандырмайынша, жұмсалған шығындар немесе белгілі бір активтерден айырылып қалу 
Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына айтарлықтай жағымсыз әсер етуі мүмкін деген 
тәуекел болады. 

ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
САЯСАТЫ   
Топтың қызметтеріне тәуекелдер тән. Топ тәуекел лимитін және ішкі бақылаудың өзге 
шараларын белгілеу арқылы тәуекелдерді үнемі анықтау, бағалау және қадағалау барысында 
басқарады. Тәуекелді басқару үрдісі Топтың тұрақты рентабельдігін ұстап тұру үшін 
шешуші маңызға ие болып келеді және Топтың әрбір қызметкері оның міндеттемелеріне 
байланысты тәуекел үшін жауапты. 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
САЯСАТЫ, ЖАЛҒАСЫ 
Топтың ұшырауы мүмкін қаржылық тәуекелдер: валюталық тәуекел, кредиттік тәуекел, 
пайыздық тәуекел, өтімділік тәуекелі. Топ сонымен қатар операциялық тәуекелге де 
ұшырауы мүмкін. 

Тәуекелдерді басқару құрылымы 

Топта тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы Топтың келесі органдары мен 
бөлімшелерін тарту арқылы бірнеше деңгейде ұсынылған: Директорлар кеңесі, Басқарма, 
Тәуекелдерді басқару жөніндегі қызмет, Ішкі аудит қызметі, басқа құрылымдық бөлімшелер. 

Директорлар кеңесі  

Директорлар кеңесі тәуекелді корпоративтік басқару жүйесін қадағалауды іске асыруда 
басты рөл атқарады. Директорлар кеңесі Топ қызметіне мақсат қоюды жүзеге асырады, 
сонымен қатар тәуекелдерді басқару, тәуекелді қабылдау мүмкіндігін және қолайлы тәуекел 
параметрлерін белгілеу саласындағы құжаттарды бекітеді.  
Басқарма  
Топ Басқармасы тәуекелді басқару жүйесін сапалы ұйымдастыру және корпоративтік саясат 
талаптарын сақтауды қамтамасыз ету үшін тәуекелді бақылау құрылымын жасау үшін 
жауапты. 
Тәуекелді басқару жөніндегі қызмет 
Тәуекелді басқару жөніндегі қызмет Топтың тәуекел лимиті мен саясатын, қағидаларын 
сақтауды бақылау үшін жауапты. Сондай-ақ тәуекелді басқару жөніндегі қызмет бекітілген 
лимиттермен салыстырғанда тәуекелге ұшырайтын жайғасымдар мөлшерін қоса алғанда, 
тәуекелді тәуелсіз бақылау және жаңа өнімдер мен құрылымдық мәмілелер қаупін бағалау 
үшін жауапты. Осы қызмет тәуекелді бағалау жүйесінде және тәуекел туралы есептілігінде 
толық ақпарат жинауды қамтамасыз етеді. 
Ішкі аудит қызметі 
Тәуекелді басқару үрдісінде Топтың Ішкі аудит қызметінің атқарымына мыналар кіреді: 
тәуекелді басқару рәсімдерінің және тәуекелді бағалау бойынша әдістемелердің аудиті, 
сондай-ақ тәуекелді басқару рәсімдерінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар жасау. 
Ішкі аудит қызметі жүргізілген тексерулер нәтижелерін басшылықпен талқылайды, өзінің 
қорытындылары мен ұсыныстарын Ішкі аудит жөніндегі комитетке ұсынады. 

Құрылымдық бөлімшелер 

Топтың құрылымдық бөлімшелері – бұл тәуекелді басқару жүйесінің құрылымындағы 
маңызды бір элемент. Құрылымдық бөлімшелер тәуекелді басқару бойынша шаралар 
жоспарларының орындалуына, өз қызметі саласындағы маңызды тәуекелдерді дер кезінде 
айқындауға және ақпараттандыруға жауапты. Оның міндеттемелері шегінде - тәуекелді 
басқару жөніндегі шаралар жоспарына ұсыныстар енгізу. 

Кредиттік тәуекел 

Кредиттік тәуекел – бұл сатып алушының немесе контрагенттің қаржы құралы бойынша 
шарттағы өз міндеттемелерін орындамауынан туындаған Топқа қаржылық залалдың пайда 
болу тәуекелі және бұл тәуекел, көбінесе, Топта сатып алушылардың дебиторлық 
берешегіне және инвестициялық бағалы қағаздарына байланысты пайда болады. 

Қаржылық активтердің және шарт бойынша активтердің баланстық құны Топтың кредиттік 
тәуекелге ұшырайтын ең жоғары шаманы көрсетеді. 

Пайда немесе залал құрамында танылатын қаржылық активтер бойынша құнсызданудан 
болған залалдар келесі түрде көрсетілген. 
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Кредиттік тәуекел, жалғасы 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Саудалық және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануынан 
болған залал (309,611) (51,929) 
Өзге дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған залал (454,917) (121,706) 
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке 
алынатын инвестициялық бағалы қағаздардың 
құнсыздануынан болған (залал)/залалды қалпына келтіру (17,367) 15,032 
Ақша қаражаты мен оның баламасының құнсыздануынан 
болған (залал)/залалды қалпына келтіру 147 (158) 
Банктегі депозиттің құнсыздануынан болған залалды 
қалпынакелтіру - 10,463 
 (781,748) (148,298) 

Саудалық дебиторлық берешек  

Топтың кредиттік тәуекелге ұшырағыштығы көбінесе, әр сатып алушының/клиенттің жеке 
сипаттамаларына тәуелді болып келеді. Алайда басшылық Топтың клиенттік базасының 
кредиттік тәуекеліне, оның ішінде клиенттер өз қызметін жүргізетін нақты салаға немесе 
мемлекетке тән дефолт тәуекеліне әсер етуі мүмкін факторларды да есепке алады. Түсімнің 
шоғырлануы туралы толық ақпарат 18 Ескертпесінде көрсетілген. 

Топ сыртқы рейтингтерді (егер бұлар болса), қаржылық есептілікті, кредиттік агенттігінің 
ақпаратын, салалық ақпаратты талдайды. Өз саясатына сәйкес Топ өзінің кредиттік портфелі 
аясында рейтингтің дәл әрі дәйекті берілуін жүргізуге тиіс. Бұл қолданыстағы тәуекелдерді 
орталықтандырылған басқаруға мүмкіндік беріп, кредиттік тәуекел мөлшерін әртүрлі 
қызмет түрлері, географиялық өңірлер мен өнімдер бойынша салыстыруға қолжеткізеді. 
Рейтингтер беру жүйесі бірқатар қаржылық-сараптамалық әдіске және де өңделген 
нарықтық деректерге сүйенеді, бұл контрагенттердің тәуекелдерін басқару үшін негізгі 
бастапқы ақпарат болып табылады. Тәуекелдің барлық ішкі санаты әртүрлі санатты ескере 
отырып және Топқа рейтинг беру саясатына сәйкес анықталған. Берілетін рейтингтер үнемі 
бағаланып, жаңартылып тұрады.  

Топ саудалық дебиторлық берешегіне байланысты кредиттік тәуекелге ұшырағыштығын 
сәйкесінше жеке және корпоративтік клиенттер үшін бір және төрт айға созылатын 
максималды төлеу мерзімін белгілеу арқылы шектейді. 

Топ саудалық және өзге дебиторлық берешегіне қатысты қамтамасыз етуді талап етпейді. 
Топтың залалдар бойынша бағалау резерві қамтамасыз етудің болуы нәтижесінде 
танылмаған шарт бойынша саудалық дебиторлық берешегі және активтері жоқ. 

31 желтоқсанындағы жағдай бойынша географиялық өңірлер бөлінісінде саудалық 
дебиторлық берешегіне және шарт бойынша активтерге қатысты кредиттік тәуекелге 
ұшырағыштық келесі түрде болды: 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қытай Халық Республикасы 6,678,250 7,023,132 
Мемлекет ішінде 2,621,840 3,246,196 
Ресей Федерациясы 552,288 256,815 
Германия Федеративтік Республикасы 511,808 283,898 
Америка Құрама Штаттары - 50,441 
Өзге елдер 3,301,130 3,223,957 
 13,665,316 14,084,439 
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Саудалық дебиторлық берешек, жалғасы 

Қызмет түрлері бойынша саудалық дебиторлық берешек төменде көрсетілген: 

Анализ подверженности Группы кредитному риску применительно к торговой дебиторской 
задолженности и активам по договору представлен ниже: 

 2020 ж. 2019 ж. 

мың теңге 

Кредиттік-
құнсызданған 
болып табыл-

майтын 
Кредиттік-

құнсыз-данған 

Кредиттік-
құнсызданған 
болып табыл-

майтын 
Кредиттік-

құнсыз-данған 
Moody's, S&P және Fitch рейтингілі 
агенттіктерінің сыртқы кредиттік рейтингі       
− кредиттік рейтингісі «ААА-» тан 

«ААА+» дейін 1,951,293  - 1,517,551 - 
− кредиттік рейтингісі «АА-» тен «АА+» 

дейін 276,911  - 267,548 - 
− кредиттік рейтингісі «A-» тен «A+» 

дейін 7,706,327 - 7,852,725 - 
− кредиттік рейтингісі «ВВВ-» тен 

«ВВВ+» дейін 371,699 - 201,330 - 
− кредиттік рейтингісі «BB-» тен «BB+» 

дейін 172,591 - 266,366 - 
− кредиттік рейтингісі «В-» тен «В+» 

дейін 79,386 - 481,803 - 
− кредиттік рейтингісі «CCC-» тен 

«CCC+» дейін 44,161 - 32,680 - 
− берілген кредиттік рейтингісі жоқ 56,891 - 536 - 
Мерзімі өткен      
1–30 күнге мерзімі өткен 2,831,825 - 2,867,700 - 
31–90 күнге мерзімі өткен 132,910 - 219,418 - 
91–120 күнге мерзімі өткен - 137,707 - 198,214 
120 күннен астам мерзімі өткен - 435,544 - 401,039 
Залал бойынша бағалау резерві (47,276) (484,653) (54,708) (167,763) 
Қамтамасыз етілмеген саудалық 
дебиторлық берешек жиыны 

 
13,576,718 88,598 13,652,949 431,490 

мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Пошта жіберілімдерін жеткізу қызметтері: 12,151,995 12,103,500 
Зейнетақы, еңбекақы және өзге төлемдердің аударымы 477,220 730,815 
Ақша аударымдары 398,922 284,867 
Коммуналдық және өзге төлемдерді өңдеу 223,173 56,691 
Қарызды аудару және өндіріп алу қызметтері 179,663 241,090 
Негізгі құралдарды сату 122,631 119,477 
Ақша қаражатын тасымалдау 56,720 504,815 
Тұтыну тауарларын сату 31,951 25,339 
Клиенттердің шоттарын жүргізу 20,237 10,158 
Мерзімді баспаларды жеткізу 2,804 7,687 

 13,665,316 14,084,439 
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Саудалық дебиторлық берешек, жалғасы 

Саудалық дебиторлық берешек Топтың саудалық дебиторлық берешекке қатысты 
макроэкономикалық жағдайдың өзгеруі кредиттік тәуекелге және ККЗ айтарлықтай әсер 
етеді деп күтпейтін 15 айдан аспайтын мерзім ішінде өтелуге тиіс. 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша елдер үшін күтілетін кредиттік 
залалдарды бағалау 

Топ кредиттік тәуекелге ұшырайтын әр жайғасымға залал тәуекелін болжау үшін 
қолданылатын әртүрлі деректер негізінде (оған қоса, бірақ мұнымен шектелмей, сыртқы 
рейтингтер және клиент туралы баспасөзде жарияланатын ақпаратты), сондай-ақ кредиттік 
сапаға қатысты сараптамалық пайымдауды қолдану арқылы кредиттік тәуекелдің тиісті 
рейтингін береді. Кредиттік тәуекел рейтингтері сапалық және сандық факторларды қолдана 
отырып анықталады, бұл дефолттың болу тәуекелінің индикаторы ретінде қызмет етеді және 
S&P, Moody’s және Fitch рейтингілі агенттіктерінің сыртқы кредиттік рейтинг 
анықтамасына сәйкес келеді.  

2020 жылдың 31 желтоқсанында 
мың теңге 

Жалпы 
баланстық 

құны 

Құнсыздану 
бойынша 

бағалау резерві 
Кредиттік-

құнсызданған  
Төмен тәуекел 1,951,293 - Жоқ 
Қалыпты тәуекел 7,983,238 - Жоқ 
Қосалқы стандартты 623,676 - Жоқ 
Күмәнді 56,891 (1,734) Иә 
Залал  44,161 (20,597) Иә 
 10,659,259 (22,331)  
    

Ағымдағы (мерзімі өтпеген) 4,854,251 -  
Мерзімі өткен 5,805,008 (22,331)  
 10,659,259 (22,331)  

Топ жоғарыда аталған рейтингтерді келесідей анықтайды:  
Төмен тәуекел - дебитордың таяудағы келешекте ақша қаражатын төлеу бойынша шарттағы 
өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоғары және одан ұзақ мерзімді әлеуетте 
экономикалық және іскерлік саладағы жағымсыз өзгерістер қарыз алушының төлеу 
бойынша шарттағы өз міндеттемелерін орындау қабілеттілігін төмендетуі екі талай. 
Қалыпты тәуекел - дебитордың таяудағы келешекте ақша қаражатын төлеу бойынша 
шарттағы өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоғары немесе ол қалыпты түрде жоғары, 
бұл кезде жағымсыз экономикалық конъюнктураның және сыртқы ортадағы өзге жағымсыз 
өзгерістердің әсеріне сезімталдық бар. 
Қосалқы стандартты – дебитордың қысқа мерзімді әлеуетте ақша қаражатын төлеу бойынша 
шарттағы өз міндеттемелерін орындаудың жеткілікті мүмкіндігі бар, бірақ бұл кезде 
іскерлік, қаржылық және экономикалық саладағы жағымсыз өзгерістердің әсеріне 
сезімталдық жоғары. 
Күмәнді – дебитордың ақша қаражатын төлеу бойынша шарттағы өз міндеттемелерін 
орындамау тәуекелі жоғары, іскерлік, қаржылық және экономикалық конъюнктура қолайлы 
болған кезде ғана қаржылық міндеттемелер орындалуы мүмкін. 
Залал – дебитор бойынша сыртқы кредиттік рейтингі жоқ, осыған байланысты оның 
шарттағы міндеттемелерді орындау ықтималдығы анықталмаған және ол күмәнді деп 
анықталады. 
Топ жеке аз ғана сатып алушылардың саудалық дебиторлық берешегі бойынша ККЗ бағалау 
үшін бағалау резервінің матрицасын пайдаланады, оған азғантай сомадағы қалдықтың өте 
көп саны кіреді. Төменде көрсетілген кестеде 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша жеке тұлғалардың  саудалық дебиторлық берешегі мен шарт бойынша активтерге 
қатысты кредиттік тәуекелге және ККЗ ұшырағыштығы туралы ақпарат көрсетілген: 
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2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша елдер үшін күтілетін кредиттік 
залалдарды бағалау, жалғасы 

2020 жылдың 31 желтоқсанында 
мың теңге 

Орташа 
теңдестірілген 
залал деңгейі  

Жалпы 
баланстық 

құны 

  
Құнсыздану 

бойынша 
бағалау 
резерві 

Кредиттік-
құнсызданған 

Қысқа мерзімді (мерзімі өтпеген 
берешек)  0.9% 2,417,965 (21,279) Жоқ 
1-30 күнге мерзімі өткен 2.2% 403,306 (8,701) Жоқ 
31-60 күнге мерзімі өткен 11.6% 132,910 (15,418) Жоқ 
61-90 күнге мерзімі өткен 20.3% 114,198 (23,158) Жоқ 
91–120 күнге мерзімі өткен 39.4% 34,321 (13,509) Иә 
120 күннен астам мерзімі өткен 98.2% 435,286 (427,533) Иә 
  3,537,986 (509,598)  
Саудалық дебиторлық берешек пен шарт бойынша активтерге қатысты құнсыздану 
бойынша бағалау резервінің өзгерістері 

Саудалық дебиторлық берешек пен шарт бойынша активтерге қатысты құнсыздану 
бойынша бағалау резервінің бір жыл ішіндегі өзгерістері келесі кестеде көрсетілген.  
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 

 

Елдер үшін 
құнсыздану 

Топтық 
негізіндегі 

құнсыздану 

Елдер үшін 
құнсыздану 

Топтық 
негізіндегі 

құнсыздану 
1 қаңтардағы қалдық 39,439 183,032 14,281 509,000 
Залал бойынша резервті қайта бағалаудың 
таза шамасы (17,108) 326,719 25,158 26,771 
Жыл ішінде есептен шығару - (153) - - 
Басқа активтерге қайта жіктеу - - - (352,739) 
Остаток на 31 декабря 22,331 509,598 39,439 183,032 
 
 2020 ж. 
мың теңге 1-кезең 2-кезең 3-кезең Жиыны 
Саудалық дебиторлық берешек     
1 қаңтардағы қалдық (1,315) (53,393) (167,763) (222,471) 
Залал бойынша бағалау резервін таза 
қайта бағалау  (21,016) (15,163) (273,432) (309,611) 
Жыл ішінде есептен шығару - - 153 153 
31 желтоқсандағы қалдық (22,331) (68,556) (441,042) (531,929) 
 
 2019 ж. 
мың теңге 1-кезең 2-кезең 3-кезең Жиыны 
Саудалық дебиторлық берешек          
1 қаңтардағы қалдық (3,594) (53,498) (466,189) (523,281) 
3-кезеңге өту - 54 (54) - 
Залал бойынша бағалау резервін таза 
қайта бағалау  2,279 51 (54,259) (51,929) 
Басқа активтерге қайта жіктеу - - 352,739 352,739 
31 желтоқсандағы қалдық (1,315) (53,393) (167,763) (222,471) 

Борыштық бағалы қағаздары 

Топ кредиттік тәуекелдің өзгерістерін жарияланатын сыртқы кредиттік рейтингілерін 
қадағалау арқылы бақылайды. Жарияланған кредиттік рейтингтің бұрынғыдай өзекті/өзекті 
еместігін анықтау және есеп беру күні жарияланған рейтингтерге көрсетілмеген кредиттік 
тәуекелдің айтарлықтай жоғарылағанын/жоғарыламағанын бағалау үшін Топ егер бұл 
мүмкін болса, БАҚ-да қолжетімді және реттеушілерден алынған эмитенттер туралы 
ақпаратпен бірге облигацияның кірістілігіндегі өзгерістерді қадағалай отырып, осы 
ақпаратты толықтырады. 
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Борыштық бағалы қағаздары  

12 айда дефолттың болу ықтималдығы және құралдың қалған мерзімі ішінде дефолт 
ықтималдығы S&P рейтингілік агенттігі әр кредиттік рейтингі бойынша ұсынатын өткен 
кезеңдегі деректерге негізделген. 

LGD шамасын есептеу Moody's рейтингілік агенттігі ұсынған деректерге негізделген. 

- 3-кезеңге немесе POCI-активтеріне жатқызылған жайғасымдар үшін LGD коэффициенті 
қолданылмайды, сәйкесінше, көрсетілген құралдар жеке негізде бағалануға тиіс. 

1 немесе 2 Кезеңдеріне жатқызылған жайғасымдарға қатысты LGD 3 санаты қолданымды: 

— Мемлекеттік бағалы қағаздар жағдайында LGD коэффициенті 46%-ға тең; 

— Контрагент кредиттік институт болған жағдайда LGD коэффициенті 71,9%-ға тең. 

Есеп берілетін күні амортизациялық құны бойынша, әділ құны бойынша бағаланатын, 
өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін және әділ құны бойынша 
бағаланатын, өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін борыштық бағалы 
қағаздарына қатысты кредиттік тәуекелге барлық ұшырағыштық Қазақстанға жатқызылады: 

 Таза баланстық құны 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қазақстан 17,603,424  18,526,543 
Барлығы 17,603,424  18,526,543 

Келесі кестеде амортизациялық құны, әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге 
жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін және әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері 
пайда немесе залал құрамында көрсетілетін борыштық бағалы қағаздарының кредиттік 
сапасының талдауы көрсетілген. Талдау көрсетіп тұрғандай, әділ құны бойынша 
бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін активтердің 12 айлық 
ККЗ немесе бүкіл мерзім ішінде ККЗ ұшыраған/ұшырамаған және соңғысы болған жағдайда, 
олардың кредиттік-құнсызданған болып табылып/табылмаған.  
мың теңге 2020 ж. 

Кредиттік рейтинг 

Пайда немесе 
залал арқылы әділ 

құны бойынша 
бағаланатын 

Өзге жиынтық 
кіріс арқылы әділ 

құны бойынша 
бағаланатын 

Амортизациялық 
құны бойынша 

бағаланатын 

  12 айлық ККЗ 12 айлық ККЗ 
BBB- тен AAA дейін - 5,586,926 9,509,820 
B- тен B+ дейін 752,849 1,753,829 - 
Баланстық құны 752,849 7,340,755 9,509,820 
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Борыштық бағалы қағаздары, жалғасы 
мың теңге 2019 ж. 

Кредитті рейтинг 

Пайда немесе 
залал арқылы әділ 

құны бойынша 
бағаланатын 

Өзге жиынтық 
кіріс арқылы әділ 

құны бойынша 
бағаланатын 

Амортизациялық 
құны бойынша 

бағаланатын 

  12 айлық ККЗ 12 айлық ККЗ 
BBB- тен AAA дейін - 8,791,266 7,459,737 
B- тен B+ дейін 722,331 1,553,209 - 
Баланстық құны 722,331 10,344,475 7,459,737 

Бұдан әрі бір жыл ішінде өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
борыштық бағалы қағаздарының құнсыздану бойынша резервінің өзгеруі көрсетілген. 
 2020 ж. 2019 ж. 
мың теңге 12 айлық ККЗ 12 айлық ККЗ 
1 қаңтардағы қалдық (26,096) (41,128) 
Залал бойынша бағалау резервін таза қайта бағалау (14,964) 15,032 
31 желтоқсандағы қалдық (41,060) (26,096) 

Ақша қаражаттары және оның баламалары  

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топта жалпы сомасы  
33,102,974 мың теңгеге ақша қаражаттары және оның баламалары болды (2019 жылы: 
33,280,226 мың теңге). Ресми рейтингі жоқ Қазақстан қор биржасының шотында 
орналастырылған 5,476,460 мың теңге мөлшеріндегі соманы қоспағанда, ақша қаражаты мен 
оның баламалары S&P рейтингтік агенттігінің деректері бойынша В+ - тен BBB-ге дейінгі 
рейтингі бар банктер мен қаржы институттарында орналастырылады. Ақша қаражатының 
және оның баламасының құнсыздануы күтілетін 12 айлық кредиттік залалдары негізінде 
бағаланды және ол тәуекелге ұшырайтын жайғасымның қысқа мерзімін көрсетеді. Топтың 
пікірінше, контрагенттердің сыртқы кредиттік рейтингтерін бастамаға ала отырып, оның 
ақша қаражаттары және оның баламаларының кредиттік тәуекелі төмен. 

  2020 жылдың 31 желтоқсанында 2019 жылдың 31 желтоқсанында 
Кредиттік рейтинг Жалпы 

баланстық 
құны 

12 айлық 
ККЗ 

Баланстық 
құны 

Жалпы 
баланстық 

құны 
12 айлық 

ККЗ 
Баланстық 

құны мың теңге 
Кассадағы ақша 
қаражаттары 7,946,128  7,946,128 8,728,116 - 8,728,116 
Ағымдағы шоттар:   -    
- кредиттік рейтингісі 
«ВВВ-» тен «ВВВ+» 
дейін 7,725,845 - 7,725,845 14,310,138 - 14,310,138 
- кредиттік рейтингісі 
«BB-» тен «BB+» дейін 4,792,139 - 4,792,139 2,285,645 - 2,285,645 
- кредиттік рейтингісі 
«В-» тен «В+» дейін 14,859 - 14,859 969,834 - 969,834 
- кредиттік рейтингісі 
«А-» дан «А+» 24,697 - 24,697 - - - 
- берілген кредиттік 
рейтингісі жоқ 6,060,668 (568) 6,060,100 426,165 (715) 425,450 
Кері «РЕПО» мәмілелері 6,539,206 - 6,539,206 6,561,043 - 6,561,043 
  33,103,542 (568) 33,102,974 33,280,941 (715) 33,280,226 



«Қазпошта» АҚ 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі жылдық шоғырландырылған  қаржылық есептілігіне 

түсіндірме жазба 

79 

ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
САЯСАТЫ , ЖАЛҒАСЫ  

Ақша қаражаттары және оның баламалары, жалғасы 

Өзге тараптар қаржы құралдары бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда 
кредиттік тәуекелдің максималды мөлшері қоса берілетін жеке қаржылық есептілігінде 
ұсынылған қаржылық активтердің және бұл болса, жыл аяғында ашып көрсетілген 
қаржылық міндеттемелердің баланстық құнына тең.  

Өтімділік тәуекелі және қаржыландыру көздерін басқару 

Өтімділік тәуекелі – бұл Топтың төлем бойынша өз міндеттемелерін әдеттегі не күтпеген 
жағдайда өтеу мерзімі жеткен кезде орындай алмауының тәуекелі. Осы тәуекелді шектеу 
мақсатында басшылық клиенттердің ең аз салымына қосымша түрлі қаржы көздерінің 
қолжетімді болуын қамтыды. Басшылық өтімділік пен келешектегі ақшалай ағым және 
өтімділікті күнделікті мониторингілеуді ескере отырып. активтерді басқарады. Бұл үрдіске  
күтілетін ақша ағымын бағалау және қажетті болса қосымша қаржы алу үшін қолдану 
мүмкіндігі бар жоғары сапалы қамтудың болуы кіреді. Топ басшылығы көрсетілетін 
қызметтердің көлемі мен құнын ары қарай көбейтуді жоспарлайды.  

Қаржылық міндеттемелерді өтелуге дейін қалған мерзімдері бойынша талдау   

Төмендегі кестеде 2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың 
қаржылық міндеттемелері өтеу бойынша шарттағы дисконтталмаған міндеттемелер негізінде 
өтелуге дейін қалған мерзімдері бөлінісінде көрсетілген. Бірінші талап ету бойынша өтелуге 
тиіс міндеттемелер өтеу туралы талап ету мүмкін болатын ең ерте күні жасалған ретінде 
қарастырылады. Бірақ Топ көптеген клиент ең ерте күні өтеуді талап етпейді деп күтеді, ондай 
болса Топ тиісті төлемдер жүргізуге міндетті болады және сәйкесінше, кесте өткен 
кезеңдердегі салымды талап ету жөніндегі ақпарат негізінде Топ ескерген күтілетін ақшалай 
ағымды көрсетпейді. 
мың теңге  
Қаржылық міндеттемелер  
2020 жылдың 31 желтоқсанында 

Талап ету 
бойынша 3 айдан аз 

3 айдан 
12 айға дейін 

1 жылдан  
5 жылға 

дейін 
 

5 жылдан аса Барлығы 
Саудалық және өзге кредиторлық 
берешек 4,240,145 49,124 147,373 785,991 278,373 5,501,006 
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 826,402 2,628,150 1,126,350 - - 4,580,902 
Өзге қаржылық міндеттемелер 40,356,487 2,854,548 8,124 12,923 - 43,232,082 
Амортизациялық құны бойынша 
бағаланатын қаржылық 
міндеттемелер - - 770,000 9,314,219 - 10,084,219 
Жалгерлік бойынша берешек - 68,220 204,658 256,010 - 528,888 
Барлық дисконтталмаған 
қаржылық міндеттемелер 45,423,034 5,600,042 2,256,505 10,369,143 278,373 63,927,097 

 
мың теңге  
Қаржылық міндеттемелер  
2019 жылдың 31 желтоқсанында 

Талап ету 
бойынша 3 айдан аз 

3 айдан 
12 айға дейін 

1 жылдан  
5 жылға 

дейін 
 

5 жылдан аса Барлығы 
Саудалық және өзге кредиторлық 
берешек 3,850,674  49,124  147,373  785,991  474,872  5,308,034  
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 868,815  2,656,269  1,138,401  - - 4,663,485  
Өзге қаржылық міндеттемелер 34,837,848 11,046,007 6,857 86,316 - 45,977,028 
Амортизациялық құны бойынша 
бағаланатын қаржылық 
міндеттемелер - 1,998  770,000  10,084,219  - 10,856,217  
Жалгерлік бойынша берешек - 135,177 341,633 753,280 - 1,230,090 
Барлық дисконтталмаған 
қаржылық міндеттемелер 39,557,337 13,888,575 2,404,264 11,709,806 474,872 68,034,854 

Өтеу мерзіміндегі айырмашылықты талдау ағымдағы шоттардың жойылуы жоғарыдағы 
кестеде көрсетілгеннен гөрі дәстүрлі түрде ұзақ кезең бойы жүреді, ол тарихи тұрақтылыққа 
әсер етпейді. 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
САЯСАТЫ , ЖАЛҒАСЫ  

Нарық тәуекелі  

Нарық тәуекелі – бұл нарық бағасының, мысалға, шетел валютасын айырбастау 
бағамдарының, сыйақы мөлшерлемесінің және акция бағасының өзгеруінің Топтың 
пайдасына немесе оның қаржы құралдарының құнына жағымсыз түрде әсер ету тәуекелі. 
Нарық тәуекелін басқарудағы мақсат – нарық тәуекеліне ұшырағыштықты бақылап, оны 
ұйғарынды шектерде ұстап тұру, бұл кезде инвестиция кірістілігінің оңтайландырылуына 
қол жеткізуге тырысу. Нарық тәуекелін басқару мақсатында Топ қаржылық активтерді 
сатып алады және сатады, сондай-ақ қаржылық міндеттемелерді көтереді. Барлық осындай 
мәміле Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті бекіткен әдістемелік нұсқаулықтарға 
сәйкес жүзеге асырылады. Кезең ішіндегі пайда немесе залал көрсеткішінің өзгергіштігін 
реттеу мақсатында Топ хеджерлеу операцияларының есебін жүргізудің арнайы ережелерін 
пайдаланбайды. 

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі  

Пайыздық тәуекел пайыздық мөлшерлемедегі өзгерістердің болашақ ақша ағымдарына 
немесе қаржы құралдарының әділ құнына әсер етуі мүмкіндігі салдарынан туындайды.  

Әділ құнның сезімталдығын талдау 

Пайыздық мөлшерлемені қайта қарау мерзімдерін талдауға негізделген пайыздық 
мөлшерлеменің өзгеру тәуекелін басқару қаржылық активтер мен міндеттемелердің 
сезімталдығын мониторингілеумен толықтырылады. Таза пайда немесе залал және 
капиталдың (салықтарды шегере отырып) пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне 
сезімталдығын талдау (пайыз мөлшерлемелерін қайта қарастыру тәуекелі), ол пайыз 
мөлшерлемесінің ұлғаюына немесе азаюына қарай кірістілік қисығының 100 базистік 
тармаққа параллельді жылжуының оңайлатылған сценарийі және 2020 жылдың  
31 желтоқсанындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
қолданылатын пайыздық активтер мен міндеттемелер бойынша қайта қарастырылған 
жайғасымдар негізінде жасалған, төмендегідей ұсынылуы мүмкін. 

 
2020 ж. 

мың теңге 
2019 ж. 

мың теңге 
Мөлшерлеменің кемуіне қарай 100 базистік тармаққа 
параллельді жылжу (10,730) (62,867) 
Мөлшерлеменің жоғарылауына қарай 100 базистік тармаққа 
параллельді жылжу 10,730 62,867 

2020 жылдың 31 желтоқсанында және 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл 
ішінде пайда немесе залалдың және сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі салдарынан әділ құны 
бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық құрамында көрсетілетін инвестициялық 
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруіне капиталдың сезімталдығын талдау  
(2020 жылдың 31 желтоқсанында және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
қолданылған жайғасымдары және кірістілік қисығының сыйақы мөлшерлемесінің артуына 
немесе кемуіне қарай 100 базистік тармаққа параллельді жылжуының оңайлатылған 
сценарийі негізінде жасалған) төмендегідей ұсынылуы мүмкін: 

мың теңге 
2020 ж. 

мың теңге 
2019 ж. 

мың теңге 

 
Пайда немесе 

залал 
Меншікті 
капитал  

Пайда немесе 
залал 

Меншікті 
капитал  

Мөлшерлеменің жоғарылауы тарапына 
қарай 100 базалық тармаққа параллелді 
жылжуы (12,861) (182,009) (18,064) (244,548) 
Мөлшерлеменің кему тарапына қарай 100 
базалық тармаққа параллелді жылжуы 13,155 191,583 18,642 258,167 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
САЯСАТЫ , ЖАЛҒАСЫ  

Нарық тәуекелі, жалғасы 

Пайыздық тәуекелге ұшырағыштық 

Есеп берілетін күні Топтың пайыздық мөлшерлеме түрлері бойынша топтастырылған 
пайыздық қаржылық құралдарының құрылымы мынадай болды: 

мың теңге Баланстық құны 
  2020 ж. 2019 ж. 
Пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған құралдар   
Қаржылық активтер 23,592,266 24,865,333 
Қаржылық міндеттемелер (11,486,089) (20,433,461) 
  12,106,177 4,431,872 
Пайыздық мөлшерлемесі ауыспалы құралдар   
Қаржылық активтер 2,506,678 2,275,540 

 2,506,678 2,275,540 
Валюталық тәуекел 

Валюталық тәуекел – бұл валюта бағамының өзгеруі салдарынан қаржылық құрал құнының 
ауытқу тәуекелі. Басқарма шетел валюталарының жайғасымдары бойынша лимитті 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтері негізінде бекітті. Жайғасымдар 
күнделікті қадағаланып тұрады. 

Келесі кестеде Топтың 2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанында саудалық емес ақша 
активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ болжамды ақша ағымдары бойынша елеулі 
жайғасымдары бар валюталары көрсетілген. Жүргізілген талдау валюта бағамдарындағы 
теңгеге қатысты болуы мүмкін өзгерістерінің әсерін есептеуден тұрады, бұл кезде барлық 
басқа параметр пайда немесе залал және өзге жиынтық кіріс туралы жеке есебінде тұрақты 
деп алынды (әділ құны валюта бағамының өзгерістеріне сезімтал саудалық емес ақша 
активтері мен міндеттемелердің болуы салдарынан). Капиталға әсер ету пайда мен залал 
және өзге жиынтық кіріс туралы жеке есебіндегі әсерден ерекшеленбейді. Кестедегі теріс 
сома пайда немесе залалдағы немесе капиталдағы әлеуетті мүмкін таза азайды, ал оң 
сомалар әлеуетті таза ұлғаюды көрсетеді. 

Валюта 

2020 ж. 
айырбастау 
бағамының 

жоғарылауы/ 
төмендеуі 

2020 ж. 
пайда немесе 
залалға әсері 

мың теңге 

2019 ж. 
айырбастау 
бағамының 

жоғарылауы/ 
төмендеуі  

2019 ж. 
пайда немесе 
залалға әсері 

мың теңге  
АҚШ доллары 14.00% 1,258,549 12.00% 680,841 
Еуро 14.00% 412,871 12.00% 173,312 
Ресей рублі  15.00% 41,269 12.00% 25,199 
АҚҚ 15.00% 1,235,533 15.00% 1,181,942 
      

АҚШ доллары (11.00%) (988,860) (9.00%) (510,631) 
Еуро (11.00%) (324,398) (9.00%) (129,984) 
Ресей рублі  (15.00%) (41,269) (12.00%) (25,199) 
АҚҚ (15.00%) (1,235,533) (15.00%) (1,181,942) 
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Валюталық тәуекел, жалғасы 
Валюталық тәуекелге ұшырағыштық 

Топтың валюталық тәуекелге ұшырағыштығы келесідей болды: 

мың теңге 
АҚҚ көрсе-

тілген 
АҚШ долл. 
көрсетілген 

Еурода 
көрсе-тілген 

АҚҚ көрсе-
тілген 

АҚШ долл. 
көрсетілген 

Еурода 
көрсетілген 

  2020 ж. 2020 ж. 2020 ж. 2019 ж. 2019 ж. 2019 ж. 
Қысқа мерзімді саудалық 
және өзге де дебиторлық 
берешек 10,042,816 136,680 - 10,285,570 159,253 - 
Өзге жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын 
қаржылық активтер - 462,339 - - 412,581 - 
Ақша қаражаттары және 
оның баламалары - 9,214,131 3,455,557 - 5,220,865 1,368,441 
Өзге қаржылық активтер - 1,558,394 - - 1,409,715 - 
Амортизацияланған құны 
бойынша бағаланатын 
қаржылық міндеттемелер - - - - - (1,998) 
Саудалық және өзге 
кредиторлық берешек (693,426) (30,786) (86,478) (454,738) - (34,732) 
Қаржылық жағдай 
туралы есебінде 
валюталық тәуекелге 
нетто ұшырағыштық 9,349,390 11,340,758 3,369,079 9,830,832 7,202,414 1,331,711 

Операциялық тәуекел 

Операциялық тәуекел ішкі процестер мен жүйелердегі іркілістер, персоналдың қателері, 
жосықсыз іс-әрекеттер, адам факторы немесе сыртқы факторлар салдарынан туындайтын 
жоғалту тәуекелі ретінде айқындалады. Бақылау жүйесі жұмысын тоқтатқан кезде 
операциялық тәуекелдер беделге нұқсан келтіруі, заңды салдары болуы немесе қаржылық 
шығындарға әкелуі мүмкін. Топ барлық операциялық тәуекелдер жойылады деген болжам 
жасай алмайды, бірақ бақылау жүйесі арқылы және бақылау және ықтимал тәуекелдерге 
тиісті реакция арқылы топ осындай тәуекелдерді басқара алады. Бақылау жүйесі міндеттерді 
тиімді бөлуді, қол жеткізу құқығын, бекіту және салыстыру рәсімдерін, персоналды 
оқытуды, сондай-ақ ішкі аудитті қоса алғанда, бағалау рәсімдерін көздейді. 

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің өзара есебі   

Төмендегі кестеде көрсетілген ашып көрсетулерге қаржылық активтер мен қаржылық 
міндеттемелер кіреді: 

- Топтың қаржылық жағдай туралы жеке есебінде өзара есепке алынады; немесе 

- олардың қаржылық жағдай туралы есебінде өзара есепке алынып/алынбайтынына 
тәуелсіз өзара есепке алу туралы заңды күшіндегі бас келісімнің немесе ұқсас қаржы 
құралдарына таралатын ұқсас келісімнің пәні болып табылады. 

Ұқсас келісімдерге «РЕПО» мәмілелері үшін бас келісімдері кіреді. Ұқсас қаржы 
құралдарына «РЕПО» мәмілелері, «кері РЕПО» мәмілелері кіреді. 
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Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің өзара есебі, жалғасы 

«РЕПО» мәмілелері, «кері РЕПО» мәмілелері, Топтың бағалы қағаздарын қарызға алу және 
қарызға беру туралы келісімдер өзара есепке алу шарттары бар бас келісімнің пәні болып 
табылады, бұл Своптар мен туынды қаржы құралдары жөніндегі Халықаралық дилерлер 
қауымдастығының (ISDA) өзара есепке алу туралы бас келісімге ұқсас болып келеді. 

Бұрын көрсетілген Своптар мен туынды қаржы құралдары жөніндегі Халықаралық дилер 
қауымдастығының (ISDA) өзара есепке алу туралы бас келісімдері қаржылық жағдай туралы 
есебінде өзара есепке алу критерийлеріне сәйкес келмейді. Мұның себебі – олар танылған 
соманы өзара есепке алу құқығын береді, бұл Топтың немесе оның контрагенттерінің 
дефолты, төлеуге қабілетсіз немесе банкротқа ұшыраған жағдайда ғана заңды түрде 
жарамды болады. Бұдан бөлек, Топ және оның контрагенттері берешекті өзара есепке алу 
арқылы реттеуді немесе бір уақытта активті өткізуді және міндеттемені орындауды 
көздемейді. 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ, ЖАЛҒАСЫ 
Келесі кестеде 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша өзара есепке алу туралы заңды күшіндегі бас келісімнің немесе ұқсас келісімнің пәні 
болып табылатын қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер ұсынылған. 

мың теңге           

Қаржылық актив / қаржылық 
міндеттеме түрлері 

 
Танылған  
қаржылық 

активтердің / 
қаржылық 

міндеттемелердің 
толық сомасы 

 
Қаржылық 

жағдай туралы 
есебінде танылған 

қаржылық 
активтердің / 

қаржылық 
міндеттемелердің 

толық сомасы 

 
Қаржылық 

жағдай туралы 
есебінде 

қаржылық 
активтердің / 

қаржылық 
міндеттемелердің 

таза сомасы 

 
Қаржылық жағдай туралы есебінде 

өзара есепке алынбаған сомалар   

    

Қаржы 
құралдары  

(оның ішінде 
ақшалай емес 

қамтамасыз ету)  

Ақшалай 
қамтамасыз ету 

(алынған)/кепілге 
салынған)  Таза сома 

Қаржылық активтер               
Бастапқы өтеу мерзімі 90 күнге дейінгі 
кері репо келісімдері 

 
6,539,206  -  6,539,206  (6,539,206)  -  - 

Қаржылық активтер жиыны  6,539,206  -  6,539,206  (6,539,206)  -  - 

             

Қаржылық міндеттемелер               
РЕПО мәмілелері бойынша кредиторлық 
берешек 

 
(2,851,288)  -  (2,851,288)  2,851,288  -   

Қаржылық міндеттемелер жиыны  (2,851,288)  -  (2,851,288)  2,851,288  -  - 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ, ЖАЛҒАСЫ 
Келесі кестеде 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша өзара есепке алу туралы заңды күшіндегі бас келісімнің немесе ұқсас келісімнің пәні 
болып табылатын қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер ұсынылған. 

мың теңге           

Қаржылық актив / қаржылық 
міндеттеме түрлері 

 
Танылған  
қаржылық 

активтердің / 
қаржылық 

міндеттемелердің 
толық сомасы 

 
Қаржылық 

жағдай туралы 
есебінде танылған 

қаржылық 
активтердің / 

қаржылық 
міндеттемелердің 

толық сомасы 

 
Қаржылық 

жағдай туралы 
есебінде 

қаржылық 
активтердің / 

қаржылық 
міндеттемелердің 

таза сомасы 

 
Қаржылық жағдай туралы есебінде 

өзара есепке алынбаған сомалар   

    

Қаржы 
құралдары  

(оның ішінде 
ақшалай емес 

қамтамасыз ету)  

Ақшалай 
қамтамасыз ету 

(алынған)/кепілге 
салынған)  Таза сома 

Қаржылық активтер               
Бастапқы өтеу мерзімі 90 күнге дейінгі 
кері репо келісімдері 

 
6,561,043  -  6,561,043  (6,561,043)  -  - 

Талап ету құқығын қайта табыстау 
туралы келісім 

 
183,835  -  183,835  (67,771)  -  116,064 

Қаржылық активтер жиыны  6,744,878  -  6,744,878  (6,628,814)  -  116,064 

             

Қаржылық міндеттемелер               
РЕПО мәмілелері бойынша кредиторлық 
берешек 

 
(11,046,007)  -  (11,046,007)  11,046,007  -  - 

Қаржылық міндеттемелер жиыны  (11,046,007)  -  (11,046,007)  11,046,007  -  - 

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде ұсынылған және бұрын келтірілген кестелерде ашып көрсетілген қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелердің толық сомасы және олардың таза сомалары қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде келесі негізде 
бағаланады: 

• «РЕПО» мәмілелері, «кері РЕПО» мәмілелері нәтижесінде туындайтын активтер мен міндеттемелер – амортизациялық құны. 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ 
Әділ құны бойынша көрсетілген қаржы құралдары 
Құны қайсыбір бағалау әдісі көмегімен анықталатын инвестициялық бағалы қағаздары ең 
әуелі, бағасы белгіленбеген борыштық бағалы қағаздарымен ұсынылған. Осы активтердің 
құны бір жағдайда, нарықта байқалатын деректерден, ал кейбір кезде нарықта байқалатын, 
сондай-ақ байқалмайтын деректерден тұратын үлгілер көмегімен анықталады. Нарықта 
байқалмайтын бастапқы деректерге инвестиция объектісінің келешектегі қаржылық 
көрсеткіштері, оның тәуекелдері сипаты, сонымен қатар инвестиция объектісі өз қызметін 
іске асыратын салаға және географиялық құзыреттігіне қатысты экономикалық болжамдары 
кіреді. 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша инвестициялық бағалы 
қағаздардың әділ құны 2-деңгейге жіктеледі. 
Қаржы құралдарының әділ құны санатындағы өзгерістер  

2020 және 2019 жылдары ішінде Топ деңгейлер арасында қаржы құралдарын аударған жоқ 

Қаржылық жағдай туралы есебінде әділ құны бойынша көрсетілмеген қаржылық 
активтер мен міндеттемелер 
Топтың қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде әділ құны бойынша 
көрсетілмеген қаржы құралдарының әділ құны 2020 және 2019 жылдардың  
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша олардың шамамен алғанда баланстық құнына тең.  
2029 және 2018 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны бойынша 
көрсетілмейтін қаржылық активтер мен міндеттемелердің әділ құны 2-деңгейге жіктеледі. 
Бұдан әрі осы шоғырландырылған қаржылық есептілігінде әділ құны бойынша көрсетілмеген 
қаржы құралдарының әділ құнын анықтаған кезде қолданылған әдістемелер мен болжамдар 
сипатталған. 
Әділ құны шамамен алғанда баланстық құнына тең активтер 
Өтімді болып табылатын немесе өтеу мерзімі қысқа (үш айдан аз) қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелер жағдайында олардың әділ құны шамамен алғанда баланстық 
құнына тең деуге рұқсат беріледі. Бұл рұқсат сонымен қатар, өтеу мерзімі бекітілмеген 
шоттар мен салымдарға және мөлшерлемесі құбылмалы қаржылық құралдарға қатысты да 
қолданылады. 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны шамамен 
алғанда оның баланстық құнына тең активтер мен міндеттемелердің әділ құны 2-деңгейге 
жіктеледі. 
Мөлшерлемесі тиянақталған және құбылмалы қаржы құралдары 
Борыштық құралдардың биржада бағасы белгіленген жағдайында әділ құны нарықта 
жарияланған бағаға негізделеді. Борыштық құралдардың бағасы белгіленбеген жағдайда 
кредиттік тәуекелі мен шарттары ұқсас борыштық құралдар үшін өтеуге қалған мерзімді 
есепке алып, ағымдағы пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталған ақша ағымы үлгісі 
қолданылады. 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мөлшерлемесі 
тиянақталған және құбылмалы қаржы құралдарының әділ құны 2-деңгейге жіктеледі. 
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ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ, ЖАЛҒАСЫ 
Қаржы құралдарының әділ құны  
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде танылған қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелердің әділ құны белсенді нарық мәліметтерінің негізінде анықталуы 
мүмкін болмаған жағдайда, ол дисконтталған ақша ағымы моделін қоса, бағалау әдісін 
қолдану арқылы анықталады. Осы модельдер үшін бастапқы мәліметтер ретінде мүмкін 
болса, байқалатын нарықтағы мәліметтері қолданылады, алайда бұл тәжірибелі іске 
асырылмаса, әділ құнды белгілеу үшін нақты болжам үлесі қажет болады. Пайымдауға 
өтімділік тәуекелі, кредиттік тәуекел және құбылмалылық сияқты бастапқы мәліметтер есебі 
қосылады. Осы факторларға қатысты болжамдағы өзгерістер шоғырландырылған қаржылық 
есептілігінде көрсетілген қаржы құралдарының әділ құнына әсерін тигізуі мүмкін. 

КАПИТАЛДЫҢ ЖЕТКІЛІКТІЛІГІ 
Топ өз қызметіне тиесілі тәуекелдерден сақтану мақсатында капиталдың жеткіліктілік 
деңгейін белсенді түрде басқарады. 
Топ үшін капиталды басқарудағы негізгі мақсат - Топтың қызметті жүзеге асыру және 
акционерлік құнды жоғары шегіне көтеру үшін қажетті капиталға қатысты ішкі талаптың 
сақталуын қамтамасыз етуден тұрады. 
Топ өз капиталының құрылымын басқарады және оны іске асырылатын қызмет түрлеріндегі 
тәуекел сипатындағы және экономикалық жағдайдағы өзгерістерге қарай түзетеді. Өткен 
жылдармен салыстырғанда капиталды басқару мақсаттарында, рәсімдері мен саясатында 
өзгерістер болған жоқ. 
ҚР ҰБ ұлттық пошта операторынан меншікті капиталдың жеткіліктігі коэффициентін жалпы 
активтен кем дегенде, 12% мөлшерінде ұстап тұруды талап етеді.   
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың меншік 
капиталының жеткіліктілік коэффициенті жоғарыдағы талаптарға сәйкес келді. 
 2020 ж 2019 ж. 
ҚРҰБ-ның ережелеріне сәйкес есептелген меншікті капитал, 
мың теңгеде 39,874,733 40,089,357 
Барлық актив, мың теңгеде 108,014,277 111,685,969 
Меншікті капиталдың жеткіліктік коэффициенті, % 37% 36% 

ЖАЛГЕРЛІК 
(а) Жалға алушы ретіндегі жалгерлік 

Топ Ақтөбе қаласында ХАБ, банкоматтарды жалдайды. Жал мерзімі 5 жылды құрайды. Топ 
осы жалгерлік шарттары бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтерді және 
жалгерлік бойынша міндеттемелерді таныды.  
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ЖАЛГЕРЛІК, ЖАЛҒАСЫ 
(а) Жалға алушы ретіндегі жалгерлік, жалғасы 

Топ пошта бөлімдерін және IT-жабдығын жалдайды. Пошта бөлімдерін жалдау қысқа 
мерзімді болып табылады және ол 1 қаңтардан бастап 1 жыл мерзімге жасалады. Нарықтағы 
жалгерлік төлемін көрсету үшін жалгерлік төлемдері жыл сайын қарастырылып тұрады. 
Жалданатын АТ-жабдықтары 3 жылдан 4 жылға дейінгі мерзімге жасалатын келісімдерді 
қамтиды. Осы жалгерлік шарттары құндылығы аз заттардың жалы болып табылады. Топ 
қысқа мерзімді жалгерлікке және құны төмен объектілерді жалдауға қатысты пайдалану 
құқығы нысанындағы активтерді және жалгерлік бойынша міндеттемелерді танымауға 
шешім қабылдады. Топ жалға алушы болып табылатын жалгерлік туралы ақпарат төменде 
көрсетілген. 

(i) Пайдалану құқығы нысанындағы актив 

Пайдалану құқығындағы активтер негізгі құралдар ретінде ұсынылған. 

мың теңге Ғимараттар  
Машиналар 

мен жабдықтар 
Материал-дық 
емес активтер Барлығы 

2020     
1 қаңтардағы баланс 151,678 516,907 342,397 1,010,982 
Бір жыл ішіндегі амортизациялық 
аударымдары (37,920) (172,302) (24,557) (234,779) 
SAP лицензияларын жалға беруді 
түрлендіру  - - (102,706) (102,706) 
SAP лицензияларын материалдық емес 
активтерге пайдалану нысанындағы активті 
қайта жіктеу - - (215,134) (215,134) 
31 желтоқсандағы баланс 113,758 344,605 - 458,363 

SAP лицензияларын жалдау шарты 

2018 жылы топ "Самұрық-Қазына Бизнес Сервис"ЖШС байланысты тараппен жасалған SAP 
лицензияларын жалдау шарты бойынша материалдық емес активті таныды. Жалдау құны 
Шартқа сәйкес 2021 жылға дейін төлемді кейінге шегере отырып, 722,462 мың теңгені 
құрады. Бастапқы тану кезінде Боп болашақ келісім-шарттық ақшалай төлемдердің 
келтірілген құнына тең 454,137 мың теңге мөлшерінде материалдық емес активті таныды.  

2020 жылдың наурыз айында топ SAP лицензияларының Топтың меншігіне өтуімен және 
осы материалдық емес активті жалдау бойынша міндеттемелерді кешірумен осы шартты 
бұзу туралы келісімге қол қойды. Бұл ретте, SAP ERP лицензиялық бағдарламалық 
қамтылымының көлемі мен түрленуінің азаюына байланысты топ SAP лицензияларын 
жалдаудың 102,706 мың теңге мөлшеріндегі түрленуін таныды және пайдалану құқығы 
нысанындағы активтің, сондай-ақ шартты бұзу күніне жалдау бойынша міндеттемелердің 
теңгерімдік құнын азайтты. SAP лицензияларын жалдау бойынша міндеттемелерді кешіруге 
байланысты топ осы материалдық емес активті жалдау бойынша міндеттемелерді тануды 
тоқтатты және бөлінбеген пайда құрамында SAP лицензияларын жалдау бойынша 
міндеттемелерді кешіруден түскен кірісті 226,662 мың теңге мөлшерінде таныды. 

(ii) Пайданың немесе залалдың құрамында танылған  
мың теңге 2020 ж. 
2020 – 16 ХҚЕС (IFRS) бойынша жалгерлік   
Қысқа мерзімді жалға байланысты шығындар 2,740,780 
Құндылығы төмен активтердің қысқа мерзімді жалын қоспағанда, құндылығы 
төмен активтерді жалдауға байланысты шығындар 962,130 
Жалгерлік міндеттемелері бойынша пайыздар 91,879 
  

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есебінде танылған сомалар 
мың теңге 2020 ж. 
Жалгерлік үшін ақша қаражатының жалпы жылыстауы (321,020) 
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 (ә) Жалға беруші ретіндегі жалгерлік 

Топ меншікті коммерциялық объектілерінен тұратын өзінің инвестициялық жылжымайтын 
мүлігін жалға береді. Топ осы жалгерлік шарттарын операциялық жалгерлік деп жіктеді, 
өйткені олар активтерге иелік етуге байланысты барлық дерлік тәуекелдер мен пайданы 
бермейді. Барлық келісімшарт қысқа мерзімді болып табылады және ол 1 қаңтардан бастап 
бір жыл мерзіміне жасалады. 
2020 жыл ішінде Топ таныған жалгерліктен түскен кіріс 490,686 мың теңгені (2019:  
509,349 мың теңге) құрады. 

БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР  
«Байланысты тараптар туралы ақпаратты ашып көрсету» 24 ХҚЕС (IAS) сәйкес байланысты 
тараптар – бұл біреуі екінші тараптың операциялық және қаржылық шешімдерін бақылауға 
немесе оған елеулі деңгейде әсер ету мүмкіндігіне ие болатын тараптар. Тараптардың 
байланыстылығы жөніндегі мәселені шешкен кезде тараптардың заңдық нысаны ғана емес, 
олардың өзара қатынастарының мазмұны да ескеріледі.  
Бас кәсіпорын және түпкілікті бақылаушы тарап  

2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың бақылаушы тарапы Самұрық-Қазына болып табылады. Түпкілікті бақылаушы тарап 
Қазақстан Үкіметі болып табылады.  

Негізгі басқарушы қызметкерлермен жасалатын операциялар 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша түйінді басқарушы қызметкер  
8 адамнан тұрады (2019 жылы: 9 адам). Түйінді басқарушы қызметкерлерге жалпы қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді сыйақы (еңбекақы мен бонустар) 2020 жылдың  
31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 138,338 мың теңгені құрады (2019 жылы:  
 162,762 мың теңге).  
мың теңге 2020 ж 2019 ж. 
Басқарма  99,762 94,528 
Директорлар кеңесі 38,576 68,234 
 138,338 162,762 

Самұрық-Қазынаның жалпы бақылаудағы немесе оның елеулі ықпалында болатын 
компаниялармен жасалған мәмілелер бойынша қалдық 
мың теңге 2020 ж 2019 ж. 
1 қаңтардағы саудалық және өзге дебиторлық берешек 540,589 622,735 
Бір жыл ішінде туындаған  1,362,674 1,331,294 
Бір жыл ішінде төленген  (1,525,260) (1,413,440) 
31 желтоқсандағы саудалық және өзге дебиторлық берешек 378,003 540,589 
1 қаңтардағы саудалық және өзге кредиторлық берешек 1,965,855 1,812,366 
Бір жыл ішінде есептелген 4,130,409 5,299,262 
Бір жыл ішінде төленген (4,242,335) (5,145,773) 
31 желтоқсандағы саудалық және өзге кредиторлық берешек 1,853,929 1,965,855 
Мерзімі 90 күнге дейінгі кері «РЕПО» шарттары  6,539,206 6,561,043 
Клиенттердің ағымдағы шоттары 236 76,284 
Шығарылған борыштық бағалы қағаздары 7,263,083 7,263,083 
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Самұрық-Қазынаның жалпы бақылаудағы немесе оның елеулі ықпалында болатын 
компаниялармен жасалған мәмілелер бойынша қалдық, жалғасы 

2019 жылдың 28 тамызында Топ купон мөлшерлемесі жылына 11% құрайтын номиналдық 
құны 7,000,000 мың теңге тұратын қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларының жеке 
орналастырылуын жүзеге асырды, ол 2024 жылдың 28 тамызында өтеледі. Осы қаражаттар 
Топтың айналым капиталын толықтыру үшін қолданылды. Облигацияның барлық 
шығарылымын Самұрық-Қазына иемденді. 

Самұрық-Қазынаның жалпы бақылаудағы немесе оның елеулі ықпалында болатын 
компаниялармен жасалған мәмілелер  
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Қызметтерді сатып алу 3,689,305  4,455,090 
Байланысқан тараптарға сату – пошта қызметтері 1,154,132  1,191,382 
Тауарларды сатып алу 24,789 50,804 
Негізгі құралдарды иемденгені үшін өзге кредиторлық 
берешек бойынша кейінге қалдырылған төлем амортизациясы 117,773 127,115 

Өзге мемлекеттік компанияларымен шоттар бойынша өтелмеген қалдықтар: 

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша өзге мемлекеттік компанияларымен жасалған операциялар бойынша шоттардың 
қалдықтары және тиімді орташа сыйақы мөлшерлеме мынадай болды: 

 
2020 ж. 

мың теңге 

Орташа тиімді 
сыйақы 

мөлшерлемесі, 
% 

2019 ж. 
мың теңге 

Орташа тиімді 
сыйақы 

мөлшерлемесі, 
% 

мың теңге     
     
Ақша қаражаттары және 
оның баламалары  7,725,845  12,583,597  
Мерзімі 90 күнге дейінгі 
кері «РЕПО» шарттары -  -  
Инвестициялық бағалы 
қағаздары 15,096,746 5.17% 16,251,003 6.97% 
Саудалық дебиторлық 
берешек  393,226  422,111  
Өзге дебиторлық берешек 
және  өзге активтер 631,800  745,257  
РЕПО мәмілелері 
бойынша кредиторлық 
берешек  2,851,288 8.20% 11,046,007 10.25% 
Өзге міндеттемелер 1,098  214  

Өзге мемлекеттік компанияларымен мәмілелер 
мың теңге 2020 ж. 2019 ж. 
Инвестициялық бағалы қағаздары бойынша пайыздық кіріс  1,550,692 964,331 
«Кері РЕПО» шарттары бойынша пайыздық кіріс   1,367,249 957,610 
«РЕПО» тікелей шарттары бойынша пайыздық кіріс (461,348) (436,909) 

Үкіметпен мәмілелер  

Қазақстан Үкіметі Топтың түпкілікті бақылаушы тарапы болып табылады. Бұдан бөлек, 
күнделікті қызмет ету барысында Топ Самұрық-Қазынаның бақылауында немесе бірлескен 
бақылауында болатын бірқатар кәсіпорынмен операция жүргізеді. Топ «Байланысты 
тараптар» 24 ХҚЕС (IAS) ұсынатын босатуды пайдаланады, бұл Үкіметпен байланысты 
кәсіпорындармен жасалатын операциялар бойынша оңайлатылған ашып көрсетуді ұсынуға 
мүмкіндік береді. 
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Байланысты тараптармен жасалатын мәміле шарттары 

Байланысты тараптарға пошта жеткізу және қаржы қызметтері тараптар арасында келісілген 
шарттарда жасалады. 2020 жылдың және 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл 
үшін байланысты тараптарда тауарларды, оның ішінде конверттер, ашық хаттар сату және 
т.б., иемденулер нарық шарты бойынша жүргізілді. 

Жыл аяғында баланс қалдықтары қамтамасыз етілген жоқ, пайызсыз болып табылады және 
олар бойынша төлем ақша қаражатымен жүргізіледі. Құнсыздану бойынша дебиторлық 
берешекті бағалау байланысты тараптың қаржылық жағдайын және ол жұмыс істейтін 
нарықты тексеру арқылы әрбір есеп берілетін жылы жүргізіледі.  

2020 жылы Топ акционерге 55,715 мың теңге сомасына пошта және өзге қызметтерін 
көрсетті және 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша дебиторлық берешек 
сальдосы  10,823 мың теңгені құрады (2019 жылы: сәйкесінше 11,514 мың теңге және  
366 мың теңге). Осы сома жоғарыдағы «жалпы бақылаудағы кәсіпорындармен» жасалатын 
мәмілелерге және қалдықтарға қосылды  

ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР 
2021 жылғы 27 қаңтарда Топ 2020 жылғы 30 желтоқсандағы шарт бойынша 4,477,033 мың 
теңге сомаға "Oracle" лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға алдын ала 
төлем жүргізді. 

2021 жылғы 28 қаңтарда China Post Group 2018 және 2019 жылдары халықаралық пошта 
алмасу операцияларынан 3,630,917 мың теңге мөлшерінде сауда дебиторлық берешекті 
ішінара өтеуді жүргізді. 

2021 жылғы 1 наурызда топтың жалғыз акционері жалпы сомасы 238,762 мың теңгеге 
артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Топтың жалғыз акционеріне сату арқылы бір 
қарапайым акция үшін 1,000 теңге орналастыру бағасы бойынша "Қазпочта" АҚ 
жарияланған қарапайым акцияларының санын 238,762 данаға ұлғайту туралы шешім 
қабылдады. 
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	2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанында Компанияның 100% акциясы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-на (бұдан әрі «Самұрық-Қазына» немесе «Акционер») тиесілі болды
	Компанияның негізгі қызметі кәдімгі және жедел пошта мен сәлемдемені қабылдау, тасымалдау мен жеткізу және банк қызметін көрсетуді қамтиды. Бұдан басқа, Компания газет пен журналдарды жеткізуші, мерзімдік басылымдарға - газет және журналдарға жазылу ж...
	31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның төмендегідей еншілес кәсіпорны болды
	2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша осы шоғырландырылған  қаржылық есептілікті Компания Басшылығы 2021 жылдың 19 сәуірінде шығаруға бекітті.


	ЕСЕП БЕРЕТІН КӘСІПОРЫн, жалғасы
	(ә) Қазақстан Республикасында шаруашылық қызметін жүзеге асыру шарттары

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ
	(a) Бұйрыққа сәйкес келуі туралы мәлімдеме
	Осы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына (бұдан әрі - «Бұйрық») сәйкес дайындалды. Бұйрықта қаржылық есептіліктің тізбесі мен формасы анықталды, сондай-ақ түсіндірм...


	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(а)      Бұйрыққа сәйкес келуі туралы мәлімдеме, жалғасы
	2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша осы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік қазақстан теңгесінде ұсынылған, Топтың Басқарма Төрағасы мен Бас бухгалтері – қаржы бақылаушысы 2021 жылдың 25 наурыздағы шығаруға бекіткен кезең үшін ХҚ...

	(ә) Қаржылық көрсеткіштерді бағалау қағидалары
	Шоғырландырылған қаржылық есептілік инвестициялық бағалы қағаздарды және әділ құнымен көрсетілген қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелерді есепке алмағанда, нақты шығындарды есептеу қағидасына сәйкес дайындалған.
	Шоғырландырылған қаржылық есептілік инвестициялық бағалы қағаздарды және әділ құнымен көрсетілген қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелерді есепке алмағанда, нақты шығындарды есептеу қағидасына сәйкес дайындалған.
	(б) Функционалдық валюта және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің деректерін көрсететін валюта
	Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы қазақстан теңгесі (бұдан әрі – теңге) және осы валюта Топтың функционалдық валютасы, сондай-ақ осы шоғырландырылған қаржылық есептілігі ұсынылған валюта болып табылады. Теңгемен берілген барлық сандық көрсеткі...

	(в) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану
	Болжамдарды және соның негізінде жасалған пайымдауларды өзгерту қажеттігі тұрғысынан алғанда олар үнемі талданып тұрады. Есеп айырысу бағалауларындағы өзгерістер тиісті бағалаулар қайта қарастырылған есеп берілетін кезеңде және де олар қатысты болатын...
	Есеп саясатының қағидаларын қолдану барысында қалыптасқан және шоғырландырылған қаржылық есептілігінде көрсетілген сомаға елеулі әсер еткен ең маңызды пайымдаулар туралы ақпарат келесі ескертулерде ұсынылған:


	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(в) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану, жалғасы
	Топтың есеп саясатының белгілі бір ережелері және бірқатар ашылулар қаржылық және қаржылық емес активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды талап етеді.
	Топ әділ құнды бағалауға қатысты бақылау жүйесін орнатты. Осы жүйе шеңберінде бағалау жөніндегі мамандар тобы жұмыс істейді, олар тұтастай алғанда 3-деңгейдегі бағалауды қоса алғанда, әділ құнның барлық елеулі бағалауларының жүргізілуін қадағалауға жа...
	Активтің немесе міндеттеменің әділ құнын бағалау кезінде Топ мүмкіндігінше байқалатын нарықтық деректерді қолданады. Әділ құнды бағалау бағалаудың тиісті әдістері шеңберінде пайдаланылатын бастапқы деректерге байланысты әділ құн иерархиясының әртүрлі ...
	 1-деңгей: белсенді нарықтардағы бірдей активтер мен міндеттемелерге белгіленген (түзетілмеген) бағалар.
	 2-деңгей: Тікелей (яғни бағалар сияқты) немесе жанама түрде (яғни бағалар негізінде анықталған) байқалатын 1 деңгейді бағалау үшін қолданылатын баға белгілеуден басқа бастапқы деректер.
	 3-деңгей: бақыланатын нарықтық деректерге негізделмеген активтер мен міндеттемелер үшін бастапқы деректер (бақыланбайтын бастапқы деректер).
	Егер активтің немесе міндеттеменің әділ құнын бағалау үшін пайдаланылатын бастапқы деректер әділ құнның иерархиясының әртүрлі деңгейлеріне жатқызылуы мүмкін болса, онда әділ құнды бағалау тұтастай алғанда барлық бағалау үшін елеулі болып табылатын неғ...


	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(в) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану, жалғасы
	Әділ құнды бағалау кезінде жасалған жол берулер туралы одан әрі ақпарат мынадай ескертпелерде қамтылады:
	 5-ескертпе – Инвестициялық меншік;

	(г) Есеп саясатының елеулі қағидаттарының өзгеруі
	2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген қолданыстағы стандарттардың өзгеруі Топтың қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді.
	Бұдан әрі сипатталған есеп саясатының ережелерін компания кәсіпорындары осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте ұсынылған барлық есепті кезеңдерде дәйекті түрде қолданды.
	(а) Шоғырландыру қағидалары
	(i)  Еншілес кәсіпорындар
	(ii) Шоғырландыру барысында шығарылатын операциялар


	(ә) Кірістер мен шығындарды тану
	(i) Кірістер
	(ii) Пошта қызметтері

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(ә) Кірістер мен шығындарды тану, жалғасы
	(iii) Комиссиялық кірістер
	Топ принципал емес, агент ретінде әрекет еткен жағдайда тиесілі операциялардан түскен түсім Топ алған комиссиялық сыйақының таза сомасында танылады. Топ клиенттерге көрсететін әртүрлі қызметтен комиссиялық кіріс алады. Комиссиялық кірістерге мемлекетт...

	(iv) Жалгерліктен кіріс
	Операциялық жалға берілген объектілерден түскен кіріс жалға беру мерзімі барысында тік сызықты әдіспен есептеледі және операциялық сипатына қарай кіріс құрамына қосылады.

	(v) Тауарлар сату
	Меншік құқығына байланысты елеулі тәуекелдер мен пайдалардың сатып алушыға берілгеніне, тиісті өтелуді алу ықтимал болғанда, жұмсалған шығындар және тауарлардың әлеуетті қайтарылуын сенімді түрде бағалау мүмкін болғанда, сатылған тауарларды басқаруға ...

	(vi) Өзге шығындар
	(б)
	Қаржылай кірістер мен шығындар
	Пайыздық кіріс пен шығынды есептеген кезде тиімді пайыздық мөлшерлеме активтің жалпы баланстық құнының (актив кредиттік-құнсызданған болмағанда) немесе міндеттеменің амортизациялық құнының шамасына қолданылады. Алайда, бастапқы танығаннан кейін креди...

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(в) Шетел валютасы
	(i) Шетел валютасындағы операциялар
	Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындаған кезде теңгенің мына валюталарға айырбастау бағамы қолданылды:

	(ii) Шетелдік бөлімшелер

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(в) Шетел валютасы, жалғасы
	(ii) Шетелдік бөлімшелер, жалғасы
	Топ таяудағы болашақта шетелдік бөлімшеден алуға не шетелдік бөлімшеге төлеуге тиісті монетарлық бабы бойынша есептесуді күтпесе немесе оны жоспарламаған жағдайда, осы баптарға қатысты оң және теріс бағамдық айырма шетелдік бөлімшеге таза инвестицияны...
	(г) Қорлар
	Таза сату бағасы – бұл қор өндірісін аяқтауға және оны сатуға жұмсалған есептік шығындарды шегере отырып, кәсіпорынның әдеттегі қызмет етуі барысындағы қорларды сатқаннан болжамды (есептік) баға.
	(ғ) Негізгі құралдар
	(i) Тану және бағалау
	Негізгі құрал объектілері жинақталған амортизация сомасын және құнсызданудан болған шығынды шегере отырып өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Өзіндік құнына тиісті активті тікелей сатып алуға байланысты шығындар қосылады. Өз күшімен тұрғызылған (салынғ...

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(ғ) Негізгі құралдар, жалғасы
	(i) Тану және бағалау, жалғасы
	Кейінгі шығындар
	(ii) Амортизация
	Негізгі құралдарды амортизациялау әдістері, күтілетін пайдалы қолдану мерзімдері және қалдық құны әрбір есеп берілетін күніндегі жағдай бойынша талданып, қажет болса түзетіледі.

	(iii) Инвестициялық жылжымайтын мүлікке қайта жіктеу
	Иегердің өзі алып жатқан жылжымайтын мүлік оны пайдалану сипатының нақты өзгеруі салдарынан инвестициялық жылжымайтын мүлікке айналған жағдайда, жылжымайтын мүлік қайта жіктеліп, нақты шығын бойынша есепке алынады
	(д) Материалдық емес активтер
	(i) Зерттеулер және әзірленімдер
	Жаңа ғылыми немесе техникалық білім мен түсінік алу мақсатында жасалған зерттеу қызметіне шығындар олар туындаған сәтте кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында танылады.
	(i) Өзге материалдық емес активтер
	(ii) Кейінгі шығындар
	(iii) Амортизация
	(е)    Инвестициялық жылжымайтын мүлік

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(ж) Жалгерлік
	Егер осы шарт бойынша өтеуге айырбас ретінде белгілі бір кезең ішінде сәйкестендірілген активті пайдалануды бақылау құқығы берілетін болса, шарт жалгерлік шарты болып табылады немесе ол жалгерлік компоненттерін қамтиды.

	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(ж) Жалгерлік, жалғасы
	ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ, ЖАЛҒАСЫ
	(ж) Жалгерлік, жалғасы
	(з) Қаржы құралдары
	(i) Тану және бастапқы бағалау
	Қаржылық актив (егер бұл құрамында елеулі қаржыландыру компоненті жоқ саудалық дебиторлық берешек болмаса) немесе қаржылық міндеттеме бастапқыда әділ құны бойынша бағаланады, ал пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын есепке алу объе...
	(ii) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау
	(з) Қаржы құралдары, жалғасы
	(ii) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау, жалғасы
	(з) Қаржы құралдары, жалғасы
	(iii) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау, жалғасы
	Қаржылық активтер – шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымы негізгі сома мен пайызды төлеу ғана болып табылып/табылмайтынын бағалау, жалғасы
	(з) Қаржы құралдары, жалғасы
	(iv) Жіктелуі және ары қарайғы бағалау, жалғасы
	(iii) Қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелердің шарттарын түрлендіру
	(iii) Қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелердің шарттарын түрлендіру, жалғасы
	(iii) Қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелердің шарттарын түрлендіру, жалғасы
	(iv) Тануды тоқтату
	(v) Активтер мен міндеттемелердің өзара есебі
	(и) Активтердің құнсыздануы
	(i) Туынды емес қаржылық активтер
	Бастапқы таныған сәттен бастап қаржылық актив бойынша кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылағанын/жоғарыламағанын бағалаған кезде және ККЗ бағалаған кезде Топ орынды әрі шамадан тыс күш салусыз қолжетімді негізделген және расталған ақпаратты талда...
	(и) Активтердің құнсыздануы, жалғасы
	(i) Туынды емес қаржылық активтер, жалғасы
	(и) Активтердің құнсыздануы, жалғасы
	(i) Туынды емес қаржылық активтер, жалғасы
	(и) Активтердің құнсыздануы, жалғасы
	(ii) Қаржылық емес активтер
	Құнсыздану пәніне тексеру жүргізу мақсатында активтердің жеке тексерілуі мүмкін болмағандықтан олар кішігірім топқа бірігеді, бұл өзге активтерге немесе ақша қаражатының ағымын генерациялайтын бірліктерге елеулі дәрежеде тәуелсіз тиісті активтерді жа...
	(к) Резервтер
	Өткен оқиға нәтижесінде Топта құқықтық міндеттеме немесе шамасын сенімді түрде бағалауға болатын қалыптасқан тәжірибемен шартталған міндеттеме туындаса және берілген міндеттемені реттеу үшін экономикалық пайданың қайтарылуы ықтимал болған жағдайда ре...
	(i) Қысқа мерзімді сыйақылар
	(ii) Жарналары белгіленген жоспарлар
	(iii) Төлемдері белгіленген жоспарлар
	(iii) Төлемдері белгіленген жоспарлар, жалғасы
	(iv) Қызметкерлерге өзге ұзақ мерзімді сыйақылар
	(л) Меншікті капитал
	(л) Меншікті капитал, жалғасы
	Дивидендтер міндеттеме ретінде танылады және олар есеп берілетін күнді қоса алғанда осы күнге дейін жарияланса ғана есеп берілетін күні капитал сомасынан шегеріледі. Дивидендтер туралы ақпарат есеп берілетін күнге дейін, сондай-ақ есеп берілетін күнн...
	(м) Табыс салығы
	Ағымдағы салық
	Кейінге қалдырылған салық
	(м) Табыс салығы, жалғасы
	Кейінге қалдырылған салық, жалғасы
	(н) Қосылған құн салығы (ҚҚС)
	Кірістер, шығындар және активтер келесіні қоспағанда, ҚҚС сомасын шегере отырып танылады:

	Салық органдарына өтелетін немесе төленетін ҚҚС сомасы қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде дебиторлық немесе кредиторлық берешек құрамына қосылған.
	Салық органдарына өтелетін немесе төленетін ҚҚС сомасы қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде дебиторлық немесе кредиторлық берешек құрамына қосылған.
	(н) Қосылған құн салығы (ҚҚС), жалғасы
	Өндіріліп алынатын ҚҚС есеп берілетін күндегі жағдай бойынша төленбеген иемденулерге жатады. Алынатын ҚҚС төленетін ҚҚС есебіне алынуы мүмкін, сонымен қатар ол Топтың талап етуі бойынша мемлекеттің салық органдарынан ақшалай қайтарылуы мүмкін. Қолданы...

	(ң) Мемлекеттік субсидиялар
	Топ жұмсаған шығындарды өтеу үшін берілетін субсидиялар тиісті шығындар танылған кезеңдегі оның азаюы ретінде жүйелі негізде сол кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында танылады.
	(о) Әлі қолданысқа енбеген жаңа стандарттар мен түсініктемелер
	Стандарттарға жасалған келесі түзетулер мен түсіндірмелер Топтың жеке қаржылық есептілігіне айтарлықтай ықпал етпейді деп күтілуде:
	Негізгі құралдар мыналарды қамтиды:
	2015-ші жылы Топ «Қазақстан Электр Желілерін Басқару Компаниясы»  АҚ байланысты тарапымен ҚҚС қосқанда 2,161,476 мың теңге сомасына, төлемін  2027 жылға дейін кейінге қалдыру арқылы маңайындағы жер телімімен бірге ғимаратты иемдену туралы шартын жасас...
	2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша толығымен амортизацияланған негізгі құралдардың баланстық құны 7,041,512 мың теңгені құрады (2019 жылдың  31 желтоқсанында: 6,662,732 мың теңге). 2020 және 2019 жылдары
	Топ қарыз бойынша қандай да бір шығындарды капиталдандырған жоқ

	(i) Баланстық құнын салыстыру
	(i) Әділ құнын бағалау иерархиясы
	Қолданылуы шектелген ақшалай депозит
	Топ VISA халықаралық төлем жүйесінің принципті қатысушысы болып табылады, осыған байланысты United overseas Banking Bank Limited-те сақтандыру депозиті орналастырылды. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы сақтандыру депозитінің қалдығы 3,702,440 АҚШ долларын қ...


	Қызметкерлерге қарыздар
	2009-2014 жылдары аралығында Топ бас кеңсенің Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына көшуіне байланысты өз қызметкерлеріне тұрғын үй алу сатып алу үшін пайызсыз қарыз, сондай-ақ жылына 6% мөлшерімен қарыз берді. 2020 және 2019 жылдары Топ жаңа қызметкер...
	Бұл қарыздар иемденген тұрғын үймен кепілдендірілді және қызметкердің Топта ары қарай қызмет етуіне байланыстырылды. Бастапқы таныған кезде қарыздар әділ құнына дейін дисконтталды. Кейінге қалдырылған сыйақының амортизация сомасы қаржылық шығындар құр...
	Басшылық қызметкерлерге 47,893 мың мөлшерінде (2019 жылдың 31 желтоқсанында:  74,442 мың теңге) берілген мерзімі өткен қарыздар бойынша қамтамасыз етудің әділ құнын есеп берілетін күндегі жағдай бойынша мерзімі өткен осы қарыздардың кем дегенде, балан...

	Таза баланстық құны 250,063 мың теңге (2019 жылдың 31 желтоқсанында:  339,049 мың теңге) құнсызданбаған және мерзімі өтпеген қарызды қамтамасыз етудің әділ құны кредит берген күні бағаланып, 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша осы қарыздың, ...
	Қорларға мыналар кіреді:
	Өзге қысқа мерзімді активтер келесіні қамтиды:
	31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде құнсыздану бойынша резервтің өзгерістерін келесі түрде көрсетуге болады:

	Анықтауға дейінгі сома және зиян, кем шығу мен ұрлау бойынша берешек
	31 желтоқсандағы жағдай бойынша анықтауға дейінгі сомалар – бұл есеп беру күні күдікті мен кінәлі адамдары белгісіз немесе осы соманың шынайы жаратылысын Компания әлі анықтамаған бұзушылықтан болған берешек болып табылады. Зиян, кем шыққан және ұрлау ...
	Өзге ұзақ мерзімді активтер келесіні қамтиды:
	Қысқа мерзімді саудалық және өзге де дебиторлық берешек
	Саудалық дебиторлық берешегіне мыналар кіреді:
	Саудалық дебиторлық берешек мына валюталарда көрсетілген:
	31 желтоқсандағы жағдай бойынша өтеу мерзімдеріне сәйкес саудалық дебиторлық берешектің талдауы келесі түрде ұсынылған:
	31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде құнсыздану бойынша резервтің өзгерістерін келесі түрде ұсынуға болады:

	амортизациялық құны бойынша бағаланатын, өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын және пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРі
	Топтың инвестициялық бағалы қағаздары келесіні қамтиды:
	Топ кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісімдер шеңберінде қарызға беру және бағалы қағаздарды сату операцияларын жүзеге асырады. "РЕПО" мәмілелері-бұл Топ бағалы қағазды сататын және сонымен бірге оны болашақта белгілі бір күнге белгіленген...
	Амортизациялық құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары
	Өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары
	2020 жылы Компания әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздарымен жасалған операциялардан болған өткізілмеген пайданы өзге жиынтық кіріс құрамында және инвестициялық бағалы қағазд...

	амортизациялық құны бойынша бағаланатын, өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын және пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРі, жалғасы
	Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары
	Жергілікті қаржы ұйымдарының облигацияларына мыналар кіреді:
	2020 жылы Топ әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздарының әділ құнын қайта бағалаудан түскен кірісті өзге пайда және залал құрамында 87,367 мың теңге (2019 жылы:  96,044 мың те...
	2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздары бойынша күтілетін кредиттік залалдары 41,060 мың теңгені құрады (2019 жылдың  31 желтоқса...

	АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ
	Ақша қаражаттары және оның баламаларына мыналар кіреді:
	Ақша қаражаттары және оның баламалары мына валютада көрсетілген

	КАПИТАЛ
	Акционерлік капитал
	Акционерлік капиталға мыналар кіреді:
	2020 жылдың қазан айында "Қазпочта" АҚ акционерлері жиналысының шешіміне сәйкес Топ 4,480,000 дана қосымша қарапайым акциялар шығаруды бекітті.

	Резервтік капитал
	Резервтік капитал 2003-2006 жылдары Акционердің шешімі негізінде бөлінбеген пайдадан аударылған құралдар кіреді. Резервтік капитал шотындағы қаражаттар бөлінбейді.

	Инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау бойынша резерв
	Қайта бағалау бойынша резерві әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздарының әділ құнының өзгеруін көрсетеді.
	Дивидендтер

	КАПИТАЛ, ЖАЛҒАСЫ
	ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
	Зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақы шоттарына, клиенттердің өзге шоттары мен депозиттеріне мыналар кіреді:
	Клиенттердің шоттары мен депозиттерін мына шоттар ұсынады:
	ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ЖАЛҒАСЫ
	2020 және 2019 жылдар ішінде мерзімді депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері жылына 0.8-ден 5.3% - ға дейінгі диапазонда белгіленді. Клиенттердің шоттары мен депозиттері негізінен теңгемен көрсетілді. 2020 жылғы 31 Желтоқсанда шетел валютасында көрс...
	2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша компанияда клиенттердің депозиттері бойынша қалдықтар жоқ (2019 жыл: 67,771 мың теңге), олар Топ ұсынған кредиттер мен танылмаған кредиттік құралдар бойынша қамтамасыз ету ретінде қызмет етеді.
	2020 жыл ішінде Топ Қазақстан қор биржасында (KASE) контрагенттермен «тікелей РЕПО» келісімдерін жасады. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл келісімдер әділ құны 2,811,705 мың теңгені құрайтын ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық міндетте...

	АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
	Осы ескертпеде Топтың амортизациялық құны бойынша бағаланатын пайыздық қарыздары мен кредиттері бойынша тиісті келісімдердің шарттары туралы ақпарат ұсынылған.
	Қамтамасыз етусіз шығарылған облигациялар
	Компания 2019 жылдың 28 тамызында купон мөлшерлемесімен және тиімді сыйақы мөлшерлемесі жылына 11% құрайтын номиналдық құны 7,000,000 мың теңге тұратын қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларының жеке орналастырылуын жүзеге асырды, ол 2024 жылдың 2...
	(a) Қаржы қызметінен болған кредиттер мен қарыздың ақша ағымының қозғалысын салыстыру

	АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ БОЙЫНША БАҒАЛАНАТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, жалғасы
	(ә) Қолданылмаған кредит қаражаттары
	2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың кредит желілерінде қолданылмаған лимиттері болған жоқ.
	БАҒАЛАУ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
	Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер
	31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін қызметкерлерге сыйақы бойынша дисконтталған міндеттеменің салыстырылуы төменде көрсетілген:

	Бұл төлемдер қорландырылмайды.
	БАҒАЛАУ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ, жалғасы
	Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер, жалғасы
	Топтың міндеттемелерін анықтау үшін қолданылған түйінді жорамалдар төменде көрсетілген:
	2020 және 2019 жылдары Топ ағымдағы ақша ағымының келешектегі әділ құнын түзету үшін  инфляцияның орташа ұзақ мерзімді деңгейін қолданды және ақша ағымын өтеу мерзімі ұқсас мемлекеттік облигацияның тәуекелсіз мөлшерлемесі бойынша келтірілген таза құны...
	Болашақтағы өлімге қатысты болжамдар Қазақстан Республикасының 2019 жылғы жарияланатын статистикалық мәліметтеріне және өлім-жітімділіктің демографиялық кестелеріне негізделген.

	Сезімталдылықты талдау

	Төменде басқа актуарлық болжамдар өзгеріссіз қалған жағдайда, төлемдері бекітілген жоспар бойынша міндеттеме шамасына есеп беру күні бір елеулі актуарлық болжамның негізделген мүмкін өзгерісінің қалайша әсер ете алатыны көрсетілген.
	Саудалық және өзге кредиторлық берешек
	Саудалық және өзге кредиторлық берешек пайызсыз болып табылады және әдетте  30-180 күн ішінде өтеледі.

	Саудалық және өзге кредиторлық берешек, жалғасы
	Саудалық кредиторлық берешек мына валюталарда көрсетілген:
	ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ СЫЙАҚЫЛАР
	Қызметкерлерге сыйақы келесіні қамтиды:

	Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер
	31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың шарт бойынша міндеттемелері жазылу бойынша келешек кезеңдегі кірістерімен ұсынылған. Көрсетілген сомаларға жазылушылардан жылдық немесе жарты жылдық жазылу үшін алдын ала төлемдер есебіне алынған төлемдері кіреді.
	ӨЗГЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
	ТҮСІМ
	(a) Қызмет түрлері бойынша түсім ағымдары
	Топ өз түсімінің басым бөлігін пошта және қаржы қызметтерін өткізуден алады. Кірістің қалған көздері негізінен, орын жайларды жалға беруден түскен түсімнен, сондай-ақ айырбастау пунктерінде қолма-қол валютаны сату мен сатып алудан түседі.
	Халықаралық пошта жөнелтілімдері
	Халықаралық пошта жөнелтілімдері пошта жөнелтілімдерін жеткізу үшін өзге елдерде көрсетілген қызмет болып табылады. Кіріс поштасы Топтың кірісі, өйткені ол поштаны Қазақстан бойынша жеткізу қызметтерін қамтиды. Шығыс пошта жөнелтілімдері Топтың шығыны...


	ТҮСІМ, жалғасы
	(a) Қызмет түрлері бойынша түсім ағымдары, жалғасы
	Осы оқиғалардың нәтижесінде Топ China Post Group-тың 2018 және 2019 жылдардағы дебиторлық берешегін қайта есептеуді жүргізді, оның 427,517 мың теңге мөлшеріндегі азаюы 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі пайда немесе залал туралы есеп құр...
	(ә) Кірісті танудың уақытша шектері
	Уақытша шектер негізінде Топтың кірістерін бөлшектеу түсім ағымын пошта жіберілімдерін жеткізу бойынша қызмет көрсетуден және өзге қызмет түрлерінен түскен кіріске бөлумен сәйкес келеді.

	ТҮСІМ, жалғасы
	(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы

	ТҮСІМ, жалғасы
	(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы

	ТҮСІМ, жалғасы
	(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы

	ТҮСІМ, жалғасы
	(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы

	ТҮСІМ, жалғасы
	(ә) Кірісті танудың уақытша шектері, жалғасы
	Компания принципал ретінде емес, мәміле бойынша агент ретінде шығатын коммуналдық қызметтері үшін төлемдерді және өзге төлемдерді, зейнетақыны, еңбекақыны және өзге төлемдерді аудару үшін төлемдерді қабылдауға және өңдеуге жататын комиссиялар және кре...

	өткізілген тауарлар мен қызметтердің ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
	Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны келесіні қамтиды:
	Аутсорсинг қызметтері
	Топтың сервистік қызмет көрсету моделіне ауысуына байланысты аутсорсинг қызметтері, атап айтқанда поштаны халықаралық бағыттар мен мемлекет ішінде тасымалдау бойынша автокөлік қызметтері бойынша, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу қызметтері, Топ клиентт...
	Мемлекеттік субсидия
	Байланыс туралы Заңның 34-бабының 1-тармағына сәйкес «Қазпошта» АҚ-ның ауылдық елді мекендерінде пошта байланысының көрсетілетін әмбебап қызметтерінен болатын шығындарын өтеу бойынша 2017-ші жылдан бастап республикалық бюджеттен субсидия бөлінеді.
	Пошта туралы Заңның 10-бабының 2-тармағына сәйкес пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтері мыналарды қамтиды:


	өткізілген тауарлар мен қызметтердің ӨЗІНДІК ҚҰНЫ, жалғасы
	Мемлекеттік субсидия, жалғасы
	1) тіркелмейтін хатты жіберу бойынша көрсетілетін қызмет;
	2) тіркелмейтін пошта карточкасын жіберу бойынша көрсетілетін қызмет;
	3) тіркелмейтін бандерольді жіберу бойынша көрсетілетін қызмет;
	4) жаздырып алынатын мерзiмдi баспасөз басылымдарын тарату бойынша көрсетілетін қызмет.
	Субсидиялау туралы жасалған шартқа сәйкес, 2020 жылы республикалық бюджеттен бөлінген субсидия көлемі 3,448,715 мың теңгені құрады (2019 жылы: 4,175,850 мың теңге). Ақша қаражаты ауылдық елді мекендерінде пошта байланысының көрсетілетін әмбебап қызмет...


	ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР
	Жалпы және әкімшілік шығындарға мыналар кіреді:

	ҚАРЖЫЛАЙ КІРІСТЕР / ҚАРЖЫЛАЙ ШЫҒЫНДАР
	Финансовые доходы и финансовые расходы включают следующее:

	ҚАРЖЫЛАЙ КІРІСТЕР / ҚАРЖЫЛАЙ ШЫҒЫНДАР, жалғасы
	ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫН
	31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығынға мыналар кіреді:

	ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫН, жалғасы
	Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 288-бабының 2-тармағына сәйкес, Топ салық салынатын пайданы инвестициялық бағалы қағаздары бойынша пайыздық кіріс сомасына азайтуға құқылы. Топтың осы құқықты пайдалануы нәтижесінде  2020 жылдың 31 желтоқсанында...
	2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топ осы күнгі салық құжаттарымен расталмаған есептеу әдістерімен танылған шығындар бойынша 78,063 теңге сомасында (2019 жылғы 31 желтоқсанда: 316,963 мың теңге) кейінге қалдырылған салық активін есептеді. ...
	(a) Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелері
	2020 және 2019 жылдар ішіндегі уақытша айырмалар шамасының өзгеруін келесі түрде көрсетуге болады.

	ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫН, жалғасы
	ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, КЕЛІСІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ
	ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, КЕЛІСІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ, жалғасы
	Сақтандыру
	Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметінің нарығы қалыптасу кезеңінде және әлемнің басқа елдерінде кең таратылған көптеген сақтандыру түрлері Қазақстанда әзірге қолжетімді емес. Топ ғимараттар мен жабдықты, қызметінің уақытша тоқтатылуын немесе Т...
	ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ
	Топтың қызметтеріне тәуекелдер тән. Топ тәуекел лимитін және ішкі бақылаудың өзге шараларын белгілеу арқылы тәуекелдерді үнемі анықтау, бағалау және қадағалау барысында басқарады. Тәуекелді басқару үрдісі Топтың тұрақты рентабельдігін ұстап тұру үшін ...
	ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ, жалғасы
	Топтың ұшырауы мүмкін қаржылық тәуекелдер: валюталық тәуекел, кредиттік тәуекел, пайыздық тәуекел, өтімділік тәуекелі. Топ сонымен қатар операциялық тәуекелге де ұшырауы мүмкін.
	Өтімділік тәуекелі – бұл Топтың төлем бойынша өз міндеттемелерін әдеттегі не күтпеген жағдайда өтеу мерзімі жеткен кезде орындай алмауының тәуекелі. Осы тәуекелді шектеу мақсатында басшылық клиенттердің ең аз салымына қосымша түрлі қаржы көздерінің қо...
	Төмендегі кестеде 2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың қаржылық міндеттемелері өтеу бойынша шарттағы дисконтталмаған міндеттемелер негізінде өтелуге дейін қалған мерзімдері бөлінісінде көрсетілген. Бірінші талап ету бойынш...
	Өтеу мерзіміндегі айырмашылықты талдау ағымдағы шоттардың жойылуы жоғарыдағы кестеде көрсетілгеннен гөрі дәстүрлі түрде ұзақ кезең бойы жүреді, ол тарихи тұрақтылыққа әсер етпейді.
	Пайыздық тәуекелге ұшырағыштық
	Есеп берілетін күні Топтың пайыздық мөлшерлеме түрлері бойынша топтастырылған пайыздық қаржылық құралдарының құрылымы мынадай болды:
	Валюталық тәуекел
	Келесі кестеде Топтың 2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанында саудалық емес ақша активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ болжамды ақша ағымдары бойынша елеулі жайғасымдары бар валюталары көрсетілген. Жүргізілген талдау валюта бағамдарындағы теңгеге ...

	Валюталық тәуекел, жалғасы
	Операциялық тәуекел ішкі процестер мен жүйелердегі іркілістер, персоналдың қателері, жосықсыз іс-әрекеттер, адам факторы немесе сыртқы факторлар салдарынан туындайтын жоғалту тәуекелі ретінде айқындалады. Бақылау жүйесі жұмысын тоқтатқан кезде операци...



	ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ, ЖАЛҒАСЫ
	ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ, ЖАЛҒАСЫ
	ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ
	2020 және 2019 жылдары ішінде Топ деңгейлер арасында қаржы құралдарын аударған жоқ
	Өтімді болып табылатын немесе өтеу мерзімі қысқа (үш айдан аз) қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер жағдайында олардың әділ құны шамамен алғанда баланстық құнына тең деуге рұқсат беріледі. Бұл рұқсат сонымен қатар, өтеу мерзімі бекітілмеген шо...
	2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны шамамен алғанда оның баланстық құнына тең активтер мен міндеттемелердің әділ құны 2-деңгейге жіктеледі.
	2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мөлшерлемесі тиянақталған және құбылмалы қаржы құралдарының әділ құны 2-деңгейге жіктеледі.

	ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ, ЖАЛҒАСЫ
	Қаржы құралдарының әділ құны
	Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебінде танылған қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің әділ құны белсенді нарық мәліметтерінің негізінде анықталуы мүмкін болмаған жағдайда, ол дисконтталған ақша ағымы моделін қоса, бағалау әдісін қо...

	КАПИТАЛДЫҢ жеткіліктілігі
	Топ өз қызметіне тиесілі тәуекелдерден сақтану мақсатында капиталдың жеткіліктілік деңгейін белсенді түрде басқарады.
	Топ үшін капиталды басқарудағы негізгі мақсат - Топтың қызметті жүзеге асыру және акционерлік құнды жоғары шегіне көтеру үшін қажетті капиталға қатысты ішкі талаптың сақталуын қамтамасыз етуден тұрады.
	Топ өз капиталының құрылымын басқарады және оны іске асырылатын қызмет түрлеріндегі тәуекел сипатындағы және экономикалық жағдайдағы өзгерістерге қарай түзетеді. Өткен жылдармен салыстырғанда капиталды басқару мақсаттарында, рәсімдері мен саясатында ө...
	ҚР ҰБ ұлттық пошта операторынан меншікті капиталдың жеткіліктігі коэффициентін жалпы активтен кем дегенде, 12% мөлшерінде ұстап тұруды талап етеді.
	2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың меншік капиталының жеткіліктілік коэффициенті жоғарыдағы талаптарға сәйкес келді.

	ЖАЛГЕРЛІК
	(а) Жалға алушы ретіндегі жалгерлік
	Топ Ақтөбе қаласында ХАБ, банкоматтарды жалдайды. Жал мерзімі 5 жылды құрайды. Топ осы жалгерлік шарттары бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтерді және жалгерлік бойынша міндеттемелерді таныды.

	ЖАЛГЕРЛІК, жалғасы
	(а) Жалға алушы ретіндегі жалгерлік, жалғасы
	Топ пошта бөлімдерін және IT-жабдығын жалдайды. Пошта бөлімдерін жалдау қысқа мерзімді болып табылады және ол 1 қаңтардан бастап 1 жыл мерзімге жасалады. Нарықтағы жалгерлік төлемін көрсету үшін жалгерлік төлемдері жыл сайын қарастырылып тұрады. Жалда...
	(i) Пайдалану құқығы нысанындағы актив
	Пайдалану құқығындағы активтер негізгі құралдар ретінде ұсынылған.
	SAP лицензияларын жалдау шарты
	2018 жылы топ "Самұрық-Қазына Бизнес Сервис"ЖШС байланысты тараппен жасалған SAP лицензияларын жалдау шарты бойынша материалдық емес активті таныды. Жалдау құны Шартқа сәйкес 2021 жылға дейін төлемді кейінге шегере отырып, 722,462 мың теңгені құрады. ...
	2020 жылдың наурыз айында топ SAP лицензияларының Топтың меншігіне өтуімен және осы материалдық емес активті жалдау бойынша міндеттемелерді кешірумен осы шартты бұзу туралы келісімге қол қойды. Бұл ретте, SAP ERP лицензиялық бағдарламалық қамтылымының...
	(ii) Пайданың немесе залалдың құрамында танылған

	ЖАЛГЕРЛІК, жалғасы
	(ә) Жалға беруші ретіндегі жалгерлік
	Топ меншікті коммерциялық объектілерінен тұратын өзінің инвестициялық жылжымайтын мүлігін жалға береді. Топ осы жалгерлік шарттарын операциялық жалгерлік деп жіктеді, өйткені олар активтерге иелік етуге байланысты барлық дерлік тәуекелдер мен пайданы ...
	2020 жыл ішінде Топ таныған жалгерліктен түскен кіріс 490,686 мың теңгені (2019:  509,349 мың теңге) құрады.

	БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
	«Байланысты тараптар туралы ақпаратты ашып көрсету» 24 ХҚЕС (IAS) сәйкес байланысты тараптар – бұл біреуі екінші тараптың операциялық және қаржылық шешімдерін бақылауға немесе оған елеулі деңгейде әсер ету мүмкіндігіне ие болатын тараптар. Тараптардың...
	Бас кәсіпорын және түпкілікті бақылаушы тарап
	2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың бақылаушы тарапы Самұрық-Қазына болып табылады. Түпкілікті бақылаушы тарап Қазақстан Үкіметі болып табылады.
	Негізгі басқарушы қызметкерлермен жасалатын операциялар
	2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша түйінді басқарушы қызметкер  8 адамнан тұрады (2019 жылы: 9 адам). Түйінді басқарушы қызметкерлерге жалпы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сыйақы (еңбекақы мен бонустар) 2020 жылдың  31 желтоқсанында аяқт...
	Самұрық-Қазынаның жалпы бақылаудағы немесе оның елеулі ықпалында болатын компаниялармен жасалған мәмілелер бойынша қалдық

	БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР, ЖАЛҒАСЫ
	Самұрық-Қазынаның жалпы бақылаудағы немесе оның елеулі ықпалында болатын компаниялармен жасалған мәмілелер бойынша қалдық, жалғасы
	Самұрық-Қазынаның жалпы бақылаудағы немесе оның елеулі ықпалында болатын компаниялармен жасалған мәмілелер
	Өзге мемлекеттік компанияларымен шоттар бойынша өтелмеген қалдықтар:
	2020 жылдың 31 желтоқсанындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша өзге мемлекеттік компанияларымен жасалған операциялар бойынша шоттардың қалдықтары және тиімді орташа сыйақы мөлшерлеме мынадай болды:
	Қазақстан Үкіметі Топтың түпкілікті бақылаушы тарапы болып табылады. Бұдан бөлек, күнделікті қызмет ету барысында Топ Самұрық-Қазынаның бақылауында немесе бірлескен бақылауында болатын бірқатар кәсіпорынмен операция жүргізеді. Топ «Байланысты тараптар...


	БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР, ЖАЛҒАСЫ
	Байланысты тараптармен жасалатын мәміле шарттары
	Байланысты тараптарға пошта жеткізу және қаржы қызметтері тараптар арасында келісілген шарттарда жасалады. 2020 жылдың және 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін байланысты тараптарда тауарларды, оның ішінде конверттер, ашық хаттар сату және...
	Жыл аяғында баланс қалдықтары қамтамасыз етілген жоқ, пайызсыз болып табылады және олар бойынша төлем ақша қаражатымен жүргізіледі. Құнсыздану бойынша дебиторлық берешекті бағалау байланысты тараптың қаржылық жағдайын және ол жұмыс істейтін нарықты те...
	2020 жылы Топ акционерге 55,715 мың теңге сомасына пошта және өзге қызметтерін көрсетті және 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша дебиторлық берешек сальдосы  10,823 мың теңгені құрады (2019 жылы: сәйкесінше 11,514 мың теңге және  366 мың тең...
	2021 жылғы 1 наурызда топтың жалғыз акционері жалпы сомасы 238,762 мың теңгеге артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Топтың жалғыз акционеріне сату арқылы бір қарапайым акция үшін 1,000 теңге орналастыру бағасы бойынша "Қазпочта" АҚ жарияланған қара...


