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I

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1 Бағалауға тапсырма
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитеті жасаған 2015 жылғы 25 ақпандағы республикалық меншік
нысандарын бағалау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы № 1/15
Шартқа және 2015 жылғы 3 сәуірдегі 1/15-3 Жұмыс тапсырмасына сәйкес, «РОСТ-service»
ЖШС «Қазгипрорманшаруашылығы» шаруашылық жүргізу кұқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі - «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК, Кәсіпорын
немесе Нысан) мүлік кешенінің құнын бағалауды жүргізді.
1 кесте

Ретт
Негізгі мәліметтердің атаік
уы
сан
ы
1
2
Бағаланып
отырған
1
нысан
Бағалау нысанының тұрған
2
орны
Меншік иесі
3

Негізгі мәліметтерді, көрсеткіштерді, бағалауды
жүргізудің талаптарын және шарттарын ашып
көрсету

3
«Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК
мүлік
кешені
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Баишев
к. 23
Мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті орган:
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
көрсетіп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметі
Бағалаудың мақсаты
4
Нысанның нарықтық құнын анықтау
Бағалаудың
түрі
5
Міндетті
Бағаланатын құқықтар:
6
Меншік құқығы
9.1 Кәсіпорын мүлкіне қатысты Мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті орган:
республикалық
меншік Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
құқығына субъект құқығы
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
(бұдан әрі -ММЖК)
басқару Мемлекеттік
басқарудың
тиісті
саласын
9.2 Кәсіпорынды
құқығы
(сферасын) басқару бойынша өкілетті орган (бұдан
әрі –тиісті саланың өкілетті органы):Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бағалаудың
қолданылу
7
мақсаты
Жекешелендіру үшін
Бағалаудың
қолданылу Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
8
мақсаты
байланысты заңнамасы белгілеген ережелермен байланысты
болжанатын шектеулер
болуы мүмкін
Мүліктік
құқықтарды Шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
9
сәйкестендіру
мемлекеттіккәсіпорын түріндегі заңды тұлға
мүлікті
10 Бағаланатын
сәйкестендіру
Жұмыс істеп тұрғанкәсіпорын (бизнес)
ж.
жағдай
11 01.04.2015
бойынша
жарғылық
20 703 000
капиталдың мөлшері
(жиырма миллион жеті жүз үш мың)теңге
12 Құнды анықтауға арналған Құнның нарықтық базасы.
база
Бағалау қызметін және бағалау стандарттарын
реттейтін нормативтік құқықтық актілер; бастапқы
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13

Анықталатын құнның түрі

14
15

Бағалау датасы
Есепті жасау датасы

мәліметтер және құжаттар; заттай тексеріп
қараудың және жұмыстың құқықтық, әлеуметтікеңбек, өндірістік-техникалық қырларын және
параметрлерін, 2012–2014 жылдардағы және
01.04.2015 ж. қаржылық-экономикалық жағдайды,
құнды анықтаудың және негіздеудің жарамды
әдістерін және рәсімдерін қолдануға негізделген,
орындалған есептеулерді талдаудың нәтижелері
Нысанның ең тиімді қолданылуын көрсететін, заң
түрінде ықтимал, қаржылық тұрғыдан іске
асырылатын және оның өнімділігін арттыруға
мүмкіндік беретін,
нарықтық қатынастарға
қатысушылар
ұсынылып
отырған
бағаны
анықтаған кезде ескеретін нарықтық құны
2015 жылғы «01» сәуір
2015 жылғы «28» сәуір

Алға қойылған мақсатқа және Шарт бойынша міндеттемелерден келіп шығатын
міндеттерге сәйкес, нысанның орналасқан орнына бара отырып, меншік нысандарын
кешенді тексеріп қарау, Нысан жұмысының құқықтық, әлеуметтік-еңбек, өндірістік-техникалық, экологиялық, қаржылық-экономикалық және өзге параметрлері бойынша
ақпарат жинау мен талдау жүргізілді, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік
кешенінің нарықтық құнын анықтау бойынша есептеулер осыларды қолдана отырып
орындалған, қолданылатын бағалау баптарының және әдістерінің қысқаша сипаттамасы
келтірілді.
Осы Есеп өзіне бағалау Нысанын жан-жақты сипаттайтын және оның дереккөздеріне
сілтемелермен расталған барлық елеулі ақпаратты қосады.

1.2 Консалтингтік қызметтер көрсету үшін негіздеме
1) қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы 2015 жылғы 25 ақпандағы 1/15
Шартқа 2015 жылғы 3 сәуірдегі 1/15-3 жұмыс тапсырмасы.

1.3 Бағалаушының біліктілік сипаттамасы
«РОСТ-service» ЖШСбағалау қызметі заңды тұлғалардың, интеллектуалдық меншік
нысандарының жарғылық капиталдарындағы құнды қағаздарды, пайларды, үлестерді
(салымдарды), материалдық емес активтердің, жылжитын және жылжымайтын мүлік
нысандарының құнын бағалау бойынша, сондай-ақ мүлік кешені ретінде кәсіпорынды
бағалау бойынша қызметті жүргізуге құқық беретін, мүлікті бағалау бойынша қызметпен
айналысуға 08.05.2003 ж. ЗТ–00227 (10780–1910–ЖШС) Негізгі мемлекеттік лицензияның
негізінде жүргізіледі.
01.01.2015 ж. № 29/6 Куәлікке сәйкес, «РОСТ-service» ЖШС «Қазақстан
Бағалаушылар Қауымдастығының Өзін-өзі реттейтін палатасының» Бағалаушылар
палатасының Толық Мүшесі болып табылады. 27.01.2015 ж. № 020-15-0008/041901
Сақтандыру шартына сәйкес, «РОСТ-service» ЖШС
бағалаушыларының азаматтыққұқықтық жауапкершілігінің жалпы сақтандыру сомасы 65 000 000 (алпыс бес миллион)
теңге құрайды.
«РОСТ-service» ЖШС бағалау қызметіне қатысты сапа менеджменті жүйесі
менеджменттің біріктірілген жүйесінің талаптарына сәйкес келеді, бұл:
- «РОСТ-service» ЖШС бағалау қызметіне, мониторинг жүргізуіне және
консалтингтік қызметтер көрсетуіне қатысты Сапа менеджменті жүйесінің ҚР СТ ИСО
9001–2009 (ISO 9001:2008) “Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар және қолдану
бойынша нұсқаулық” талаптарына сәйкес келетіндігін растап отырған, 2013 жылғы 04
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наурыздағы KZ.O.01.0967 КСС № 0020125
Сәйкестік сертификатының болуымен
расталып отыр.
Біліктіліктер туралы мәліметтерді келтіре отырып, бағалаушылардың құрамы
Бағалаушылар мен орындаушылар тізімінде келтірілген.

1.4 Бағалау жүргізген кезде қолданылған долбарлар мен шектеуші шарттар
Осы Есепте Бағалаушы бағалау жүргізген кезде қолданған келесідей долбарлар мен
шектеуші шарттар қабылданған:
1) Келтірілген аналитикалық қорыта талдаулар, нәтижелер мен қорытындылар
бағалаудың алға қойылған мақсатына сәйкес және осы Есепте көрініс тапқан шарттар мен
долбарлар шегінде қолданыла алады;
2) Бағалаушы бағалау нысанының құқықтық жағдайының нормативтік құқықтық
актілердің және мемлекеттік, салалық және жергілікті деңгейдегі құжаттардың
талаптарына толығымен сәйкес келетіндігін немесе осы тәріздес сәйкессіздіктердің Есепте
ашып көрсетілгендігін және анықталғандығын негізге алады;
3) Егер бұлар Кәсіпорын берген ақпаратта ашып көрсетілмеген және Есепте
ескертілмеген болса, бағаланып отырған меншіктің құқықтары рас, ал Бағалау нысаны –
қандай да болсын шағымдардан немесе шектеулерден бос болып есептеледі;
4) Бағалаушы бағалау жүргізген кезде берілген ақпарат толық әлі рас болып
табылатындығын негізге алды. Бағалаушы Бағалау нысанына жататын ақпараттың,
мәліметтердің және көрсеткіштердің толықтығы мен растығы және олардың қаржылық,
салық және өзге есептілікте көрсетілуі үшін жауапкершілік арқаламайды;
5) Бағалаушы алған және Бағалау туралы есепке енгізілген мәліметтер рас деп
саналады. Бұл кезде Бағалаушылар қолданылған материалдардың және құжаттаманың
мүлдем рас екендігіне кепілдік бере алмайды, сондықтан келтірілген мәліметтерге
ақпараттың дереккөзіне тиісті сілтемелер ілесіп отырады;
6) Бағалаушы бағаланып отырған меншіктің жағдайына және параметрлеріне,
сондай-ақ бағалау нәтижелеріне әсерін тигізуге қабілетті қандай да болсын жасырын
факторлар жоқ деген болжамды негізге алады;
7) Бағалаушы меншік нысандарының осыларды визуалды қарап шығу кезінде
немесе техникалық, бухгалтерлік немесе өзге құжаттаманы зерделеу арқылы табу мүмкін
емес болатын меншік нысандарының жағдайы мен параметрлері үшін, сондайақКәсіпорын берген ақпараттың толық еместігіне орай жасырын факторлардың болуы
үшін жауапкершілік арқаламайды;
Есепке қоса тіркелген барлық суреттер, сызбалар , схемалар және/немесе
фотосуреттер бағаланып отырған нысан туралы жалпы түсінік алу үшін келтірілген және
бағалау әдістерін таңдаумен және оның құнын анықтауға әсер етумен байланысты емес;
8) Бағалау бағаланып отырған мүліктің істен шығуына алып келуі мүмкін жасырын
ақаулардың болуын, сондай-ақ оларды жоюға кетуі мүмкін шығындардың құнын
ескермейді;
9) Бағалаушының құнға қатысты көрсетілген кәсіби пікірі бағаланып отырған
нысанды Есепте көрсетілген баға бойынша сату үшін негіз болып табылмайды;
10) Осы Есептің мәтінінде ескертілмеген барлық ережелер, келіссөздердің
нәтижелері және мәлімдемелер заңдық күшке ие емес;
11) Есепті толығымен, бөліктермен немесе есепке жекелеген сілтемелерді, есепте
бар мәліметтерді, Бағалаушының атын және кәсіби тиесілігін жариялау оның жазбаша
келісімін талап етеді;
12) Тапсырыс беруші де, Бағалаушы да Есепті бұл бағалау жүргізуге шартпен
қарастырылғаннан өзгеше пайдалана алмайды. Бағалаушы Есепті бағалау жүргізуге
шартта көрсетілмеген үшінші тұлғалар пайдаланған жағдайда жауапкершілік
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арқаламайды;
13) Республикалық меншік нысандарын бағалау бойынша қызметтерді мемлекеттік
сатып алулар туралы 2015 жылғы 25 ақпандағы 1/15 Шарттың шарттарына сәйкес,
14) Бағалаушы қатаң құпиялылықты сақтау, оны міндетті түрде орындау және
жүргізілген бағалау турпалы мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемені растайды;
15) Егер Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі алдын ала алынбаса немесе тиісті
уағдаластыққа қол жеткізілмесе, «РОСТ-service» ЖШС және оның қызметкерлеріол
туралы ақпаратты кез келген мемлекеттік органға беруге немесе басқаша түрде
куәлендіруге құқықсыз;
Шарттың шарттарына және осы Есептің ережелеріне сәйкес, егер басқа
келісімдер жасалмаса, Бағалаушыдан бағалау нысанымен немесе мүліктік құқықтармен
байланысты қосымша жұмыстар жүргізу, сотта көрсетулер беру әлде сотқа қатысу талап
етілмейді.

1.5 Негізгі ақпарат көздері
2015 жылғы 25 ақпандағы 1/15 Шарты, 2015 жылғы 3 сәуірдегі 1/15-3 жұмыс
тапсырмасы бойынша қызметтер көрсету барысында келесідей нормативтік құқықтық
актілер қолданылды:
1 Қазақстан Республикасының 2000 ж. 30 қарашадағы N 109-II «Қазақстан
Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңы;
2 Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы № 413–IV ҚРЗ
“Мемлекеттік мүлік туралы” Заңы;
3 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 ақпандағы № 124 “Бағалау
қызметінің кейбір мәселелері туралы” Қаулысы;
библиографияда келтірілген, меншік түріне және жұмыс түріне тәуелсіз, заңды
тұлғалардың негізгі мүліктік қатынастарын реттейтін өзге нормативтік құқықтық актілер,
сондай-ақ бағаланып отырған нысанның жұмыс саласын реттейтін салалық нормативтік
құқықтық актілер.
ЕСКЕРТУ: Осы Есептің ережелерін тұтастай, бөліктермен немесе оған жекелеген
сілтемелерді пайдаланған кезде, оны пайдалану кезеңінде Қазақстан Республикасының
аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және сілтеме жасалатын
құжаттардың қолданылуын тексеру қажет. Сілтеме жасалатын нормативтік акт өзгерген
(күші жойылған) жағдайда оның орнына енгізілген (өзгертілген) құжатты басшылыққа
алу, ал оның күші алмастырусыз жойылған кезде, ережені (осында сілтеме келтірілген)
келтірілген сілтемемен байланысты емес бөлігінде қолдану керек.
Бағалауды жүргізу үшінбағалау нысанының тұрған орнына бара отырып кешенді
тексеріп қараудың материалдары, мыналарды:
1) Нысанның орналасқан орнына шыға отырып, кешенді тексеріп қарауды;
2) Ақпарат жинауды және кешенді талдауды жүргізуді;
3) Бағалау әдістерін таңдау, есептеулерді орындау, бағалау нәтижелерін келісуді;
4) Нысанның қорытынды (ұсынылатын) құнын анықтау және негіздеуді;
5) Бастапқы құны бойынша ұсыныстар және сауда-саттықтың түрі мен сату
жағдайлары бойынша ұсыныстар жасауды қоса отырып, бағалау жұмыстарын жүргізу
үшін қажетті мәліметтерді және деректерді жинау қолданылды.
Осы есепте келтірілген аналитикалық ережелер, қорыта талдаулар, нәтижелер
және қорытындылар нысандарды тексеріп қараудың нәтижелеріне, ғылыми-техникалық
еңбектерді, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдарды зерделеуге және
пайдалануға, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК ұсынған құрылтай құжаттарын және
құқық белгілейтін құжаттарды, бухгалтерлік есеп және есептілік материалдарын, жобалау,
техникалық және өзге құжаттаманы талдауға негізделген.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

9

Бағалау нысанының сандық және сапалық сипаттамаларын анықтайтын
құжаттардың тізімі, сондай-ақ оларды алудың дереккөзін көрсете отырып, бағалау
жүргізген кезде пайдаланылған мәліметтердің тізімі осы Есепке Қосымшаларда
келтірілген.
«РОСТ-service» ЖШС кәсіпорын ұсынған, бағалау жүргізген кезде
пайдаланылған ақпарат толық және рас болып табылады деген ережені негізге алады. Бұл
ретте, «РОСТ-service» ЖШС ұсынылған құжаттардың және пайдаланылған
материалдардың мүлдем растығына және толықтығына сенімді бола алмайтындықтан,
Есепте келтірілген мәліметтерге ақпарат дереккөзіне сілтемелер ілесіп отырады.
Қолданыстағы заңнаманың ережелеріне сәйкес, құжаттаманың үздіксіз
жүргізілуін қамтамасыз ету, құжаттардың сақталуы және оларды сақтаудың белгіленген
мерзімдерінің сақталуы, қаржылық есептіліктің және өзге де ұсынылған ақпараттың
толықтығы мен растығы үшін жауапкершілікті «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК
арқалайды.

1.6 Есепте пайдаланылған негізгі терминдер және анықтамалар
Активтер: Құндық бағалануы бар, мүліктің пайдалы қасиеттерін пайдалану және
оны пайдаланудан табыс, өсім түрінде және өзге түрлерде экономикалық пайдалар алу
мүмкіндігін қамтамасыз ететін мүліктік игіліктер және құқықтар (мүлік).
Құнның базасы:Құнның типі осының негізінде анықталатын белгілі бір концепция.
Құнды өлшеу концепциясы бағалауды болжанып отырған пайдалануға (мақсатты
пайдалануға) байланысты өзгереді.
Мүлік кешені–бірыңғай тұтасты құрайтын және оларды ортақ техникалық және
(немесе) өндірістік мақсат бойынша пайдалануды шамалайтын жылжитын және
жылжымайтын мүлік нысандарының жиынтығы.
Баланстыққұн:Барлық жинақталған амортизацияны және құнсызданудан
шығындарды алып тастағаннан кейін бухгалтерлік баланста актив осы бойынша
танылатын сома.
Еңбек қауіпсіздігі: Еңбек ету барысында зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік
факторлардың әсер етуін болдырмайтын шаралар кешенімен қамтамасыз етілген,
қызметкерлердің қорғалғандық жағдайы.
Қолайлы қоршаған орта: Тұрғындардың экологиялық қауіпсіздігін және
денсаулығының қорғалуын, биологиялық әр алуандылықтың сақталуын, ластанудың
алдын алуды, экологиялық жүйелердің орнықты жұмыс істеуін, табиғи ресурстардың
ұдайы өндірілуін және ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ететін орта.
Бухгалтерлік баланс:Белгілі бір датаға кәсіпорынның қаржылық жағдайын
көрсететін, қорыта талданған құндық көрсеткіштерде көрсетілген активтердің және
міндеттемелердің жиынтығы.
Жарғылық капиталға үлес: Құрылтайшының (қатысушының) оның құрылтай
құжаттарымен анықталған үлесіне сәйкес келетін мөлшерде ақша, құнды қағаздар, заттар,
зат, жерді пайдалану құқығын және интеллектуалдық жұмыс нәтижелеріне құқықты қоса
отырып, мүліктік құқықтарды немесе ақшалай түрде бағаланған өзге мүлікті енгізуі
(жарна, табыстау).
Қалпына келтіру құны:Құрылыс-монтаж жұмыстарына, материалдар мен
конструкцияларға ағымдағы бағаларды, сауда үстемелерін және көлік тарифтерін ескере
отырып, кәсіпкердің пайдасын және қосылған құн салығын ескерусіз, нысанды бастапқы
түрінде (жасау жобасы бойынша) толықтай қалпына келтіру үшін қажетті жиынтық
шығындар.
Бағалау датасы: бағалау нысанының нарықтық немесе өзге құны осыған
анықталатын күн немесе уақыт кезеңі.
Есепті жасау датасы: бағалаушының қорытындысы бағалау нысанымен келісім
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жасау үшін осының бойында қолданыла алатын кезеңнің басына (бірінші күніне) сәйкес
келетін, есепке бағалаушының қол қойған күні.
Қатысушының жарғылық капиталдағы үлесі:Әрбір қатысушының үлесінің
жарғылық капиталдың жалпы мөлшеріне қатынасы. Егер құрылтай шартымен өзгесі
қарастырылмаған болса, барлық қатысушылардың жарғылық капиталдағы үлестері және
тиісінше олардың шаруашылық серіктестігінің мүлкінің құнындағы үлестері (мүліктегі
үлес) олардың жарғылық капиталға үлестеріне пропорционал.
Табыстар: Өнімді сатудан, қызметтер көрсетуден немесе басқа кәсіпорындардың
аталған заңды (жеке) тұлғаның ресурстарын пайдалануынан келіп түсіп жатқан ақшалай
және басқа қаражаттар. Осылар капиталдың (капиталға қатысып отырған тұлғалардың
үлестерімен байланысты емес) артуына алып келетін, активтердің ағып келуін немесе
өсімін, әлде міндеттемелердің азаюы түріндегі экономикалық пайданың артуын есепте
табыстар ретінде көрсетеді.
Табыстық бап: Мүлікті болашақта пайдаланудан күтілетін табыстарды анықтауға
негізделген, мүліктің құнын анықтаудың бір әдісін немесе әдістер жиынтығын қолдану.
Шығындық бап: Тозуды ескере отырып, бағаланып отырған нысанды ұдайы өндіру
немесе оның орнын басу үшін қажетті шығындарды анықтауға негізделген, құнды
анықтаудың бір әдісін немесе әдістер жиынтығын қолдану.
Тозу:Мүлік нысандарының уақыт бойынша физикалық, функционалдық немесе өзге
сипаттамаларынан айырылу процесі.
Мүлік:Мыналардың – 1) меншік иесінің мүліктің жағдайын сипаттайтын,заңды
(жеке) тұлғаның менщігінде тұрған, әлде шаруашылық жүргізу немесе жылдам басқару
құқығындағы ұйымға тиесілі заттардың және материалдық құндылықтардың; 2) заттардың
және басқа тұлғалардан заттар немесе игіліктер алуға мүліктің құқықтардың (актив); 3)
заттардың, мүліктің құқықтардың және міндеттемелердің жиынтығы.
Мүлік кешені: Ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықты, керек-жарақты,
шикізатты, өнімді, жер теліміне құқықты, талап ету құқықтарын, қарыздарды, сондай-ақ
оның жұмысын дербестендіретін белгілеулерге құқықтарды (фирмалық атау, тауар
белгілері) және басқа ерекше құқықтарды қоса отырып, кәсіпорын жұмысына арналған
мүліктің барлық түрлері.
Капитал: Заңды тұлғаның міндеттемелерін алып тастағандағы оның активтерінің
жалпықұны.
Бағалау әдісі: Бағалау нысандарының нарықтық және өзге құнын анықтау үшін
пайдаланылатын, заңдық, қаржылық-экономикалық, ұйымдық-техникалық сипаттағы ісқимылдардың жиынтығы.
Міндеттеме:Өткен оқиғалардан туындайтын және құндық бағасы бар, басқа
тұлғаның (кредитордың) пайдасына нақты іс-әрекет жасау: ақша төлеу, мүлікті беру,
жұмыс орындау немесе қызметтер көрсету, әлде белгілі бір іс-қимылдардан тартынужасау
міндеті.
Жұртшылыққа ашық ұйымдар: Осылардың жарғылық капиталдарында
мемлекеттің қатысу үлесі бар қаржылық ұйымдар (осылардың жұмысының ерекше түрі
шетел валютасымен айырбастау операциялары болып табылатын заңды тұлғаларды
қоспағанда), акционерлік қоғамдар (коммерциялық еместерін қоспағанда), ұйымдар–жер
қойнауын пайдаланушылар (жалпы таралған пайдалы қазбаларды шығаратын ұйымдарды
қоспағанда) және ұйымдар, сондай-ақ шаруашылық жүргізу құқығында құрылған
мемлекеттік кәсіпорындар.
Бағалау туралы есеп:Бағалаушының бағалау жүргізу нәтижелері бойынша
тапсырыс берушіге өкілетті орган белгіленген үлгі бойынша беретін, “Қазақстан
Республикасындағы бағалау қызметі туралы” Заңның талаптарына сәйкес келетін жазбаша
хабарламасы.
Бағалау: Бағалау нысанының ықтимал нарықтық немесе өзге құнын анықтау.
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Бағалаушы: Бағалау қызметін жүргізуге лицензиясы бар, міндетті түрде
бағалаушылар палатасының бірінің мүшесі болып табылатын жеке немесе заңды тұлға.
Бағалауға бап: Бағалау нысанының ықтимал нарықтық немесе өзге құнын
бағалаудың бір немесе бірнеше әдісін пайдалана отырып анықтау тәсілі.
Шығындар: Қаражаттың азаюына немесе берешек міндеттемелердің көбеюіне алып
келетін, өндірісті ресурспен қамтамасыз етумен және жұмысты іске асырумен байланысты
шығындар (қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуді, материалдар, жабдық сатып алуды,
негізгі құралдарды жөндеуді, сату бойынша шығындарды және әкімшілік шығындарды,
займдар бойынша пайыздар төлеуді, жалдау ақысын, салық төлеуді қоса отырып).
Активтердің кері қайтуы немесе азаюы түріндегі немесе капиталдың азаюына
(капиталға қатысатын тұлғаларға бөлумен байланысты төмендеуден өзгеше)
алып
келетін міндеттемелердің пайда болуын есепте шығындар ретнде көрсетеді.
Нарықтық құн:Нысан келісімге қатысушы тараптар бағалау нысаны туралы барлық
қол жетімді ақпаратқа ие бола отырып іс-әрекет жасайтын және келісімнің бағасына
“Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы” анықталған қандай да бір
төтенше жағдайлар әсер етпейтін бәсекелестік жағдайларында келісімнің негізінде осы
бойынша иеліктен шығарылуы мүмкін есептік ақшалай сома.
Өзіндік капитал:Заңды тұлғаның оның құрылтайшылары (қатысушылары)
бастапқы енгізген қаражаттарды қоса отырып таза активтерде іске асырылған
қаражаттары, эмиссиялық табыс және резервтер, сондай-ақ жұмыс барысында
жинақталған (айырылған) қаржылық нәтижелер – заңды тұлғаны құрғаннан кейінгі кезең
ішінде алынған (батқан) пайдалар мен шығындар.
Әділқұн:Мағлұматты және бір бірінен тәуелсіз тараптар арасында операцияларды
жасаған кезде актив осыған айырбасталуы мүмкін немесе міндеттеме орындалуы мүмкін
ақшалай сома.
Салыстырмалыбап: Мүліктің құнын анықтаудың олардың арасындағы
айырмашылықты ескеретін тиісті түзетулер енгізу арқылы, аналог нысандарды сатуларды
талдауға және бағалау нысанын осыларға қатысты келісімдердің бағалары туралы ақпарат
бар ұқсас нысандармен салыстыруға негізделген бір әдісін немесе әдістердің жиынтығын
қолдану.
Бағалау стандарты: Осында бағалау қызметі саласында жалпыға бірдей және көп
мәрте пайдалануға арналған ережелер, принциптер және сипаттамалар белгіленген
нормативтік құжат.
Құн:Осыны сатып алушы қандай да бір затқа немесе нысанға айырбастауға дайын
ақша немесе ақшалай эквивалент (ықтимал сатып алушы ол үшін төлеуге дайынның
шамасы).
Пайдаланудағы құн:Мүліктің нақты пайдаланушы үшін белгілі бір пайдалану
кезіндегі, нарықпен байланысты емес құны.
Орнын басу құны:Бағалау нысанына бағалауды жүргізу датасына қолданылып
отырған нарықтық бағалармен ұқсас нысанды бағаланып отырған нысанның тозуын
ескере отырып, ағымдағы бағалармен жасау шығындары.
Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі: Филиал, өкілдік.
Индустриалды–инновациялық жұмыс субъекттері: Экономиканың басым
секорларында индустриалдық-инновациялық жобаларды іске асырып отырған, әлде
отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді ішкі және (немесе) сыртқы
нарықтарға алға жылжыту жөніндегі жұмысты жүргізіп отырған жеке және (немесе)
заңды тұлғалар.
Жарғылық капитал: Заңды тұлғаның жарғысымен анықталған, негізінен алғанда
құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлестерінің есебінен қалыптасатын және баланста
номиналды құны бойынша көрсетілген капиталдың мөлшері.
Қаржылық есептілік: Өзіне: 1) бухгалтерлік балансты; 2) пайдалар мен шығындар
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туралы есепті; 3) ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепті; 4) капиталдағы
өзгерістер туралы есепті; 5) түсіндірме жазбаны қосатын, жеке кәсіпкердің немесе
ұйымның қаржылық жағдайы, жұмысының нәтижелері және қаржылық жағдайындағы
өзгерістер туралы ақпарат.
Экологиялықтәуекел: Белгілі бір факторлардың әсер етуіне орай қоршаған
ортаның және (немесе) табиғи нысандардың жағдайының қолайсыз өзгеру ықтималдығы.
1.7 Аббревиатуралардың және қысқартулардың талдамасы
Мемлекеттікбасқару органдары
ММЖК
– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру комитеті
ҚР АШМ
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Белгілеулер мен қысқартулар:
МСФО
- Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
РМК
- Республикалықмемлекеттіккәсіпорын
ЖӘШ
- Жалпы және әкімшілікшығындар
ШЖҚ
- Шаруашылық жүргізу құқығы

1.8 Бағалаушылардың және орындаушылардың тізімі
«РОСТ-service» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Әуезов
көшесі, 25-42, тел: 8(7172) 32-28-38, СТН 620300210327, ЖСК
KZ17998BTB0000005309 «Цеснабанк» АҚ Астана филиалында, БСК
NSESKZKA
Бағалаушының
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
ерікті
сақтандырудың 27.01.2015 ж. № 020-15-0008/041901 шарты.
«Қазақстан Бағалаушылар Қауымдастығының Өзін-өзі реттейтін
палатасының» Бағалаушылар палатасының Толық Мүшесі, 01.01.2015 ж.
№ 29/6 Куәлік.
Баратов Толғанбай Арынұлы
Директоры
Жоба
бойынша
жетекші
Гуляева Вера Александровна
Бағалаушы, Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті берген,
мүлікті бағалау жөніндегі қызметпен айналысуға 28.01.02 ж. №ЖТ-66,
11.01.07 ж. №ЖТ–01075 Мемлекеттік лицензия, Кәсіпқой Бағалаушылар
Палатасының мүшесі
Орындаушылар

Батурина Светлана Александровна
Бағалаушы, Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті берген,
мүлікті бағалау жөніндегі қызметті жүргізу құқығына 24.01.2005 ж. №
ЖТ-00764Мемлекеттік лицензия, Кәсіпқой Бағалаушылар Палатасының
мүшесі
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II

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ БАҒАЛАУ НЫСАНЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

2.1.
Бағалау нысанының атауы және нысанның тұрған орны
«Қазгипроорманшаруашылығы»шаруашылық жүргізу кұқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі - «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК, Кәсіпорын
немесе Нысан) толық және қысқартылған атауы Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Төрағасының 2012 ж. 08
қарашадағы № 1189 бұйрығымен бекітілген «Қазгипроорманшаруашылығы» Жарғысында
белгіленген:
1) Бағалау нысанының толық атауы:
Мемлекеттік тілде:

Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылығы
министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы
комитетінің
«Қазақ
мемлекеттік
орман
шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру
институты» шаруашылық жүргізу кұқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Орыс тілінде:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
2)Нысанның тұрған орны және реквизиттері:

Заңды мекен-жайы:
Кәсіпорынның атқарушы
органының және
басшылығының тұрған орны:
Телефон нөмірі
E–mail
Бизнес–сәйкестендіру
нөмірі
реквизиттері
Банк реквизиттері

Алматы қ., Медеу ауданы, Баишев к. 23
Алматы қ., Медеу ауданы, Баишев к., 23.

8(727)3974344, факс 8(727)3974344291-77-97
kazgiproleshoz@mail.ru
БСН 000 640 000 378
ЖСК: KZ486010131000043314Қазақстан Халық
Банкі АҚ-да
БСК HSBKKZKX

ҚР АШМ «Қазгипроорманшаруашылығы» РМКзаңды тұлға болып табылады,
Алматық. Әділет басқармасында тіркелген, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы
33566-1910-РМК куәлігі берілген, қайта тіркеудің бірінші датасы 13.06.2000 ж.,
000640000378 БСН берілген. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы
қаласы Әділет департаменті 2015 жылғы 09 ақпанда «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК
мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізген.
Кәсіпорынның филиалы - Ақмола облысы, Щучинск қ., Киров к., 72 мекенжайында орналасқан,
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК Солтүстік Қазақстан
филиалы бар (ҚР Әділет министрлігінің Ақмола облысы Әділет басқармасы берген,
12.10.2000 ж. №361-1902-Ф-л есептік тіркеу туралы куәлігі, ҚР Әділет министрлігінің
Ақмола облысы Әділет департаментінің Бурабай ауданы Әділет басқармасы 22.04.2003 ж.
берген №44-1902-24-Ф-л қайта тіркеу туралы куәлік, филиалдың БСН 001041003804).
Ұйымдық-құқықтық түрі - шаруашылық жүргізу құқығындағы кәсіпорын.
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Кәсіпорын мүлкіне қатысты республикалық меншік субъектісінің құқықтарын
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитеті іске асырады.
Кәсіпорынды басқаруды жүргізетін орган болып Қазақстан Республикасы
Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы
комитеті табылады.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК қызметкерлерінің саны жұмыс көлемдерінің
маусымдық құлдырауы кезеңіндегі 35 ад. бастап жұмыстарды өрістету кезеңінде
маусымдық жұмысшыларды қабылдау есебінен 90-95 ад. дейінгі шамада болып отыр.
2015 жылғы 01.04. 92 адам құрайды.
2.2.
Нысанның тарихы және құрылуы туралы қысқаша ақпарат
Қазақстанәлемнің аз орманды елдерінің біріне жатады. Оның үстіне өткен
ғасырдың ортасында тың игеру кезеңінде жекелеген аудандарда эрозия процестері дами
бастады және эрозияға ұшыраған топырақтардаалаң қорғайтын жолақтар құрудың және
орман өсірудің қатаң қажеттігі пайда болды. Осыған байланысты республикада орман
орналастыру саласында маманданған жобалау ұйымдарын құру туралы шешім
қабылданды.
«Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК-ның
ізашары
болып
«Одақгипроорманшаруашылығы» институтының
КСРО Министрлер Кеңесінің
Мемлекеттік орман шаруашылығыкомитетінің 1967 жылғы 13 ақпандағы №21 бұйрығына
сәйкес құрылған Алматы кешенді жобалау-іздестіру экспедициясы табылады. Одан кейін
КСРО Министрлер Кеңесінің Мемлекеттік орман шаруашылығы комитетінің бұйрығымен
(от 25.11.1969 ж. №305) экспедиция «Одақгипроорманшаруашылығы» Бүкілодақтық
мемлекеттік жобалау-іздестіру институтының Қазақ филиалы болып қайта құрылды. Бір
мезгілде «Одақгипроорманшаруашылығы» институтының Қазақ кешенді жобалауіздестіру экспедициясы (Щучинск қ.) «Одақгипроорманшаруашылығы» институтының
Солтүстік Қазақстан филиалы болып қайта құрылды.
Қазақстан егемендігін алғаннан кейін Қазақстан Республикасы Министрлер
Кабинетінің
1991
жылғы
28
қарашадағы
№
742
қаулысына
сәйкес
«Одақгипроорманшаруашылығы»
институтының
Қазақ
филиалы
«Қазгипрорманшаруашылығы» Қазақ мемлекеттік жобалау-ізлестіру институты болып, ал
Одақгипроорманшаруашылығы»
институтының Солтүстік Қазақстан филиалы «Қазгипрорманшаруашылығы» институтының Солтүстік Қазақстан филиалы болып қайта
құрылды.
Бағалау датасына күшінде болып отырған ұйымдық-құқықтық түрінде «Қазақ
мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты»
шаруашылық
жүргізу
кұқығындағы
Республикалық
мемлекеттік
кәсіпорны
(«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК), бұдан әрі - Кәсіпорын, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 10.02.2000 ж. №198 «Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және
қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Орман, балық және аңшылық шаруашылығы
комитетінің және оның қарамағында тұрған жекелеген ұйымдардың мәселелері»
қаулысының негізінде құрылған.
2.3.
Бағалау Нысанының тұрған орнының сипаттамасы
«Қазгипрорманшаруашылығы»РМК атқарушы органы Алматы қаласы, Медеу
ауданының Баишев к., 23 үй мекен-жайында орналасқан.
Алматы қаласының қаланың тарихи қалыптасқан орналасқан орнымен, астана
ретінде ұзақ уақыт міндет атқаруымен және дамуымен байланысты, тұрғындардың
Қазақстандағы ең жоғары саны және тығыздығы бар, іскерлік белсенділіктің ірі орталығы
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ретінде дамуы, біліктілігі жоғары мамандарды тартудың кең мүмкіндіктеріне байланысты,
мұнда көптеген жобалау ұйымдарының шоғырлануына себепкер болып отыр.
РМК-ның Алматыда орналасқан орны білікті жобалауды жүзеге асыру, сондай-ақ
тікелей, әлде Ақмола облысындағы Филиал арқылы көрсетілетін өзге қызметтерге
сұранысты қанағаттандырудың қолайлы жағдайларын көрсетеді.
Мына:
 Алматы қ., Медеу ауданы, Баишев к. 23,
 Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каменка ау., Жандосов к., 1
 Ақмола облысы, Щучинск қ.Северная к., Киров к., 72
мекен-жайлар бойынша орналасқан бағаланып отырған негізгі құралдардың
орналасқан орнына бара отырып, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК негізгі
құралдарын және өзге активтерін қарап шығуды және тексеріп қарауды Бағалаушы 2015
жылғы 9 сәуірден 20 сәуірге дейінгі кезеңде «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК
өкілдерінің қатысуымен жүргізді, осының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы 12 ақпандағы қаулысымен бекітілген «Бағалау туралы есептің
түріне және мазмұнына талаптардың» 15 тармағының 1) шағын тармағында белгіленген
ретпен осы Есепке Қосымшада келтіріліп отырған, бағалау нысанын қарап шығу Акті
жасалды.
Тексеріп қарауды жүргізген кезде: нысанды және қоршаған құрылыс ошағын
(нысанның орналасқан орнын) жалпы визуалды тексеріп қарау, бағаланып отырған
Нысанның құнын анықтау үшін пайдаланылатын, қолда бар техникалық және өзге
құжаттамамен салыстырып қарау жүргізілді, фотосуретке түсіру жүргізілді.
2.4.
Нысанның мақсатты қолданылуы және ағымдағы пайдаланылуы
Кәсіпорынның Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік
және жекешелендіру комитеті бекіткен (08.11.2012 ж. № 1189 бұйрық) Жарғысына сәйкес,
оның жұмысының аясы және мақсаты мыналар болып табылады:
 Кәсіпорын жұмысының аясы ормандарды жаңғыртуды және орман өсіруді
орман шаруашылығында жобалау жөніндегі жұмыстарды орындау болып
табылады.
 Кәсіпорын жұмысының мақсаты орман және аңшылық шаруашылығы
нысандарын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, ормандарды,
жануарлар әлемін орнықты дамытуға және сақтауға бағытталған жобалаусмета құжаттамасымен қамтамасыз ету, адамның өмірі мен денсаулығы
үшін қолайлы қоршаған ортаны қамтамасыз етуге жәрдем беру болып
табылады.
Аталған мақсатты іске асыру үшін Кәсіпорын жұмыстың келесі түрлерін іске
асырады:
1) орман, аң шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
саласындағы нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттарды
жасауға, сондай-ақ жетілдіруге қатысу;
2) техникалық-экономикалық негіздеулерді (ТЭН) жасау, орман-тұқымдық және
басқа мамандандырылған шаруашылықтарды, жасыл аймақтарды және орман
саябақтарын жобалауды қоса отырып, ормандарды жаңғырту және орман өсіру, елді
мекендерді көгалдандыру, көшеттіктер (суландыруды қоса отырып), жеміс және жаңғақжеміс екпе ағаштары саласындағы жобалау-іздестіру жұмыстарын және жобалауды іске
асыру;
3) әртүрлі мақсатты қолданылатын плантациялық екпе ағаштар жасау, орман
шаруашылығы ММ аумағын, орман шаруашылығы және жануарлар әлемі
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инфрақұрылымының нысандарын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды өртке қарсы
жайластыру, автомобиль жолдарының және теміржолдардың ұзына бойына қорғаныс екпе
ағаштар жасау саласында жобалау-іздестіру жұмыстарын және жобалауды, ормандарды
қалпына келтіру және екпе ағаштарды қайта құрастыру, табиғатты қорғау және табиғи
биологиялық ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі шараларды іске асыру;
4) орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бойынша
жобалау және жобалау-смета құжаттамасын мемлекеттік сараптауды қамтамасыз ету,
жасалынған жобаларды авторлық қадағалауды жүргізу;
5) табиғат қорғауды жобалау және нормалау.
Кәсіпорынның лицензиялары бар:
1. Зерттеу және жобалау қызметі саласындағы жұмыс (қызмет) түрлерін жүргізуге
мемлекеттік лицензия. Лицензияның нөмірі ГСЛ № 000437. Берілген күні– 1995 жылғы 20
шілде. Мемлекеттік лицензияларға жұмыстың лицензияланатын түрлерінің шағын түрлері
туралы қосымшалар 2013 жылғы 16 шілдеде және 2013 жылғы 19 шілдеде қайта
рәсімделді, күшінде болу мерзімі тұрақты.
2. Қоршаған ортаны қорғау (табиғат қорғауды жобалау, нормалау) саласында
жұмыстар орындауға және қызметтер көрсетуге мемлекеттік лицензия.
Лицензияның нөмірі 01720Р № 0042489. Берілген күні - 2014 жылғы 18 желтоқсан.
Мемлекеттік программы және тапсырысы
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК Республикалық мемлекеттік кәсіпорны және
оның Солтүстік Қазақстан филиалы (СҚФ) негізінен ҚР АШМ Орман және аң
шаруашылығы комитетінің мемлекеттік тапсырысы бойынша 070 «Орман орналастыру
және орман шаруашылығын жобалау, ормандар және жануарлар әлемі саласындағы есеп
және биологиялық алуан түрлілік» бюджеттік бағдарламасы және 071 «Астана қ.
санитарлық-қорғаныс жасыл аймағы» бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы
аумағында жобалау-іздестіру жұмыстарын (ЖІЖ) іске асырады.
Жобаны жасау екі жыл бойына екі кезеңмен жүргізіледі: бірінші кезеңде (1-ші
жыл) далалық іздестіру жұмыстары, оның ішінде рекогносцировкалық, егжей-тегжейлі
агроорманмелиоративтік және топырақмелиоративтік тексерулер, топырақ-мелиоративтік
суретке түсіру, тиісті категориялардағы грунттарда топырақ шурфтарын өту, топырақ
үлгілерін сапалық талдауларды жүргізу, қазірде бар орман жақылдарын және екпе
ағаштарды тексеріп қарау, жоспарлық материалды сызу және т.с. жүргізіледі. Екінші
кезеңде (2-ші жылы) жобаның өзін жасау, оның ішінде қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ)
тарауын жасау және жобаны сәулет-құрылыс мемлекеттік сараптауды және экологиялық
сараптаманы қамтамасыз ету жүргізіледі.
Еркін нарықта ұсынылатын өнім /қызметтер:
Орман дақылдарының ұрықтары, екпе көшеттері және екпе ағаштары. Жапырақты
(қатты ағашы бар) түрлердің ағаштарының екпе көшеттері, Жапырақты мәңгілік жасыл
түрлердің ағаштарының екпе көшеттері, Орман шаруашылығы қызметері, Ормандар мен
ағаштар бойынша кеңесшілер қызметтері, Ормандарды күту, қорғау, күзету және ұтымды
орман пайдалану қызметтері, Ормандарды жаңғырту, орман өсіру қызметтері, Орман
шаруашылығы жұмыстары, орман пайдалану, орман кесу бойынша мердігерлер
қызметтері.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК Жарғысына сәйкес, Кәсіпорынның жарғылық
капиталын оның құрылтайшысы 20 703 000 теңге мөлшерінде белгіледі.
Жарғылық капиталды кәсіпорынды мемлекеттік тіркеу сәтіне мүлікті беру есебінен
20 703 000 теңге мөлшерде толығымен меншік иесі (құрылтайшы) құрған.
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2015
жылғы
01
сәуірге
жағдай
бойынша,
жарғылық
капитал
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК қаржылық есебінде 20 703 000 (Жиырма миллион
жеті жүз үш мың) ҚР теңгесі мөлшерінде көрсетілген.
Негізгі құралдардың жалпы құны 2015 жылғы 01 сәуірге жағдай бойынша,
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК бухгалтерлік балансының мәліметтері бойынша
30 419,90 мың теңге құрайды.
2.5.
Бағаланып отырған нысанның негізгі сипаттамаларының сипаттамасы
Мүлік кешені ретінде «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК құрамынағимараттар,
құрылыстар, жабдық, керек-жарақ, жабдық кіреді.
2.5.1. Жылжымайтын мүліктің негізгі сипаттамаларының сипаттамасы
Алматы қ., Медеу ауданы, Баишев к., 23 жылжымайтын мүліктің негізгі
сипаттамаларының сипаттамасы.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК тарихи қалыптасқан материалдық-техникалық
базаға иелік етіп отыр, өндірістік-техникалық және әкімшілік-басқарушылық
персоналдың: Нысанның жұмысының аясына және негізгі бағыттарына сәйкес келетін
жұмысты жүргізудің практикалық дағдыларын және тәжірибесін меңгерген, қажетті
кәсіби білімдері бар мамандардың штатына және жақсы жабдықталған жұмыс
орындарына ие.
Алматы қаласының Медеу ауданындағы Баишев көшесі бойынша №23 үйде
орналасқан, жалпы ауданы 736,3 шар. м. үш қабатты әкімшілік ғимараты бөлігінде
қызметтік және қосалқы бөлмелер орналасқан.
Тұрақты жер пайдалану құқығына ұсынылған Актіге сәйкес, «Қазақ мемлекеттік
орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты» РМК жалпы
ауданы 0,359 га, үлесі 0,2046 га жер телімінде орналасқан жылжымайтын мүлік
нысандары (ғимараттар және құрылыстар) бар.
2 кесте

Реттік
саны

Телімнің тұрған
орны

1
1

2
Алматы қ., Медеу
ауданы, Баишев
к., 23.

Уақытша ақылы
(ұзақ мерзімді)
жер пайдалану
(жалдау) немесе
жеке меншік
құқығы
3

тұрақты жер пайдалану құқығында

4

Нысанды
пайдалануға
арналған жер
телімінің мақсатты
пайдаланылуы
туралы мәліметтер
5

20–315-046-144

өндірістік ғимаратты
пайдалану
және
қызмет көрсету үшін

Кадастрлық
нөмірі

Жиыны

Ауданы,
үлес(га)

6

0,2046
0,2046

Жылжымайтын мүлік орталығының 04.03.2011 ж. ұсынылған техникалық паспортына
сәйкес, әкімшілік ғимараттың бөлігінің жалпы ауданы 802,3 шаршы м құрайды.
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 20.02.2015 ж. №195 бұйрығымен,
жертөле бөлмесінің ауданы 66,0 шаршы м. бөлігі «Алматы орман селекциясы орталығы»
РМК берілген. Бұл ретте«Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі
жобалау-іздестіру институты» РМК 3 қабатты әкімшілік ғимаратының бөлігінің жалпы
ауданы 736,3 шаршы м құрайды.
«Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру
институты» РМК мүлкінің құрамында 01.04.2015 ж. жағдай бойынша Алматы қ. Баишев к.
мекен-жайында жылжымайтын мүлік нысандары есепте тұр.
3 кесте
Реттік

Нысанның атауы

Негізгі сипаттамалары
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саны
1
1
2
3

2
Әкімшілік ғимаратының бөлігі,
Лит Б
Қойма, Лит Е
Өтетін жер, Лит З
Жиыны:

Салынған жылы

Қабаттылығы

Жалпы ауданы

4

5

6

1959
1959
1959

3
1
1

736,3
220,9
10,0
967,2

Ғимараттардың көлемдік-жоспарлау және конструкциялық шешімдерінің қысқаша
сипаттамасы кестеде келтірілген.
4 кесте
Реттік
саны
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Нысанның және
көрсеткіштердің атауы
2
Әкімшілік ғимарат
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар
Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңдеу
Инженерлік қамтамасыз ету
Қойма
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар
Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңделуі
Инженерлік қамтамасыз ету
Өтетін жер
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар
Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңделуі

Негізгі конструкциялық элементтері және техникалық
сипаттамасы
3
3 қабатты
736,3 шар.м.
Тұтас, т/бетон
Кірпіш
Кірпіш
Бетон, линолеум, кафель
мет.пластик
Ағаш
Темірбетон
сыланған, левкас
Орталықтандырылған сумен жабдықтау, жылумен
жабдықтау, канализация, электрмен жабдықтау жүйесі
1 қабатты
220,9 шар.м.
805,0 тек.м.
Бетон, ленталы
Кірпіш
Кірпіш
Бетон
мет.
металл
Темірбетон
сыланған
Орталықтандырылған электрмен жабдықтау жүйесі
1 қабатты
10,0 шар.м.
33,0 тек.м.
Бетон., ленталы
Кірпіш
Кірпіш
Бетон, линолеум
мет.
Ағаш
Ағаш
сыланған

«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

19

3.12

Инженерлік қамтамасыз ету

Орталықтандырылған электрмен жабдықтау жүйесі

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каменка ау., Жандосов к., 1 жылжымайтын
мүліктің негізгі сипаттамаларының сипаттамасы.
ҚР Президентінің 16.04.2014 ж. №798 Жарлығымен Қарасай ауданының ауданы 16 069,7
жа жерлері Алматы қ. шекарасына енгізілді, Қарасай ауданының Каменка ау. Алматы қ.
шекарасына кірді. ҚР ӘМ 28.04.2015 ж. жылжымайтын мүліктің жоқтығы (бар екендігі)
туралы №10100102377711 анықтамасына сәйкес, бағаланып отырған нысан жаңа мекенжайға ие: Алматы қ., Наурызбай ауданы, Наурызбай шағын ауданы, Жамбыл көш., 15.
Нысанға құқық белгілейтін және құқықты куәлендіретін құжаттар өкілетті органда
рәсімделу сатысында. Осы есепте жер телімінің мекен-жайы мен кадастрлық нөмірі
бағалау датасына бар болып отырған құжаттар бойынша қабылданатын болады: Алматы
облысы, Қарасай ауданы, Каменка ау., Жандосов к., 1.
Тұрақты жер пайдалану құқығына ұсынылған Актіге сәйкес, «Қазақ мемлекеттік
орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты» РМК Алматы
облысы, Қарасай ауданының Каменка ау. жалпы ауданы 0,12 га жер телімінде орналасқан
жылжымайтын мүлік нысандары (ғимараттар және құрылыстар) бар.
5кесте

Реттік
саны

Телімнің тұрған
орны

1
1

2
Алматы облысы,
Қарасай ауданы,
Каменка ау., Жандосов к., 1

Уақытша ақылы
(ұзақ мерзімді)
жер пайдалану
(жалдау) немесе
жеке меншік
құқығы
3

тұрақты жер пайдалану құқығында

Кадастрлық
нөмірі

4

03-047-301-270

Нысанды
пайдалануға
арналған жер
телімінің мақсатты
пайдаланылуы
туралы мәліметтер
5

Ауданы,
үлес(га)

Өндірістік база

Жиыны

6

0,1200
0,1200

Жылжымайтын мүлік орталығының 31.10.2007 ж. ұсынылған техникалық паспортына
сәйкес, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каменка ау., Жандосов к., 1 мекен-жайы
бойынша жер телімінің аумағында жалпы ауданы 183,8 шаршы м. әкімшілік ғимарат және
жалпы ауданы 167,4 шаршы м. гараждар орналасқан.
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 19.05.2014 ж. №480 бұйрығымен
жалпы ауданы 183,8 шаршы м. әкімшілік ғимарат «ҚР Қоршаған орта және су ресурстары
министрлігінің Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы» мемлекеттік мекемесінің
балансына берілген. Бұл ғимарат бағаланатын нысандардың тізімдемесіне енгізілмеген.
«Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру
институты» РМК мүлкінің құрамында 01.04.2015 ж. жағдай бойынша Алматы облысы,
Қарасау ауданы, Каменка ау., Жандосов к., 1 мекен-жайында жылжымайтын мүлік
нысандары есепте тұр.
6кесте
Реттік
саны
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Нысанның және
көрсеткіштердің атауы
2
Гараж
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар

Негізгі конструкциялық элементтері және
техникалық сипаттамасы
3
1 қабатты
167,4 шар.м.
669,0 тек.м.
бетон
бет блоктар
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңделуі
Инженерлік қамтамасыз ету

Бет.блоктар
Малта тастан үйінді
Металл
Темірбетон
Электрмен жабдықтау жүйесі

Ақмола облысы, Щучинск қ., Киров к., 72
«Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру
институты» РМК мүлкінің құрамында 01.04.2015 ж. жағдай бойынша Ақмола облысы,
Щучинск қ., Киров к., 72 мекен-жайында жылжымайтын мүлік нысандары есепте тұр
Тұрақты жер пайдалану құқығына ұсынылған Актіге сәйкес, «Қазақ мемлекеттік
орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты» РМК Ақмола
облысы, Щучинск қ., Киров к., 72 жалпы ауданы 0,09 га жер телімінде орналасқан
жылжымайтын мүлік нысандары (ғимараттар және құрылыстар) бар.
7кесте

Реттік
саны

1
1

Телімнің тұрған
орны

2
Ақмола облысы,
Щучинск қ., Киров к., 72

Уақытша ақылы
(ұзақ мерзімді)
жер пайдалану
(жалдау) немесе
жеке меншік
құқығы
3

4

Нысанды
пайдалануға
арналған жер
телімінің мақсатты
пайдаланылуы
туралы мәліметтер
5

01-177-035-234

Кеңсені орналастыру
және қызмет көрсету

Кадастрлық
нөмірі

тұрақты жер пайдалану құқығында

Ауданы,
үлес(га)

6

Жиыны

0,09
0,09

«Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру
институты» РМК01.04.2015 ж. жағдай бойыншамүлкінің құрамында Ақмола облысында,
Щучинск қ., Киров к., 72 жылжымайтын мүлік нысандары есепте тұр.
8кесте
Реттік
саны
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Нысанның және көрсеткіштердің
атауы
2
Әкімшілікғимарат
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар
Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңделуі
Инженерлік қамтамасыз ету

Негізгі конструкциялық элементтері және техникалық
сипаттамасы
3
2 қабатты
312,9 шар.м.
1437,0 тек.м.
Құрама/ т.бетон
Шл.блоктар
Шл. блоктар
Тақтайдан
Ағаш
Ағаш
Ағаш
Сыланған, боялған
Электрмен жабдықтау жүйесі, автономиялықжылыту

Ақмола облысы, Щучинск қ., Северная к.
Тұрақты жер пайдалану құқығына ұсынылған Актіге сәйкес, «Қазақ мемлекеттік
орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты» РМК Ақмола
облысы, Щучинск қ., Северная к. жалпы ауданы 0,32 жер телімінде орналасқан
жылжымайтын мүлік нысандары (ғимараттар және құрылыстар) бар.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

21

9кесте

Реттік
саны

1
1

Телімнің тұрған
орны

2
Ақмола облысы,
Щучинск қ., Северная к.

Уақытша ақылы
(ұзақ мерзімді)
жер пайдалану
(жалдау) немесе
жеке меншік
құқығы
3

тұрақты жер пайдалану құқығында

Кадастрлық
нөмірі

4

01-177-035-235

Нысанды
пайдалануға
арналған жер
телімінің мақсатты
пайдаланылуы
туралы мәліметтер
5
Өндрістік
ғимараттарды және
құрылыстарды
орналастыру
және
қызмет көрсету

Ауданы,
үлес(га)

Жиыны

6

0,32
0,32

«Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру
институты» РМК мүлкінің құрамында 01.04.2015 ж. жағдай бойынша Ақмола облысы,
Щучинск қ., Северная к. мекен-жайында жылжымайтын мүлік нысандары есепте тұр.
10кесте
Реттік
саны
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Нысанның және
көрсеткіштердің атауы
2
Гараждар
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар
Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңделуі
Инженерлік қамтамасыз ету
Жөндеу шеберханасы
Ғимараттың қабаттылығы
Жалпыауданы
Ғимараттың құрылыс көлемі
Ғимараттың іргетасы
Қабырғалар
Арақабырғалар
Едендер
Терезелер
Есіктер
Аражабындар
Ішкі өңделуі
Инженерлік қамтамасыз ету

Негізгі конструкциялық элементтері және
техникалық сипаттамасы
3
1 қабатты
737,9 шар.м.
846,0 тек.м.
Тастан
Тастан
Тастан
Бетон
Ағаш
Ағаш
Ағаш
Сыланған, боялған
Электрмен жабдықтау жүйесі
1 қабатты
36,6 шар.м.
116,0 тек.м.
Бетон
Шл. бетон
Шл. бетон
Бетон
Ағаш
Ағаш
Ағаш
Сыланған, боялған
Электрмен жабдықтау жүйесі

Жер телімдері мемлекет меншігінде тұр және осы есепте бағалау нысандары болып
табылмайды.
2.5.2. Жылжитын мүліктің негізгі сипаттамаларының сипаттамасы
Жылжитын мүліктің құрамына:
 Кеңсе жабдығы;
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Жалпы техникалық мақсаттағы жабдық және керек-жарақ;
Тұрмыстық техника;
Компрессорлар;
Жиһаз;
Өзге негізгі құралдар;
Сораптар және т.с. кіреді.

Кәсіпорын мүлкінің құрамында көлік құралдарының 14 бірлігі есепте тұр. Олардың
ішінен 2 бірлік (УАЗ 396252 (фургон) мем.№ A440CD (инв. нөмірі 000000010), Тойота
Камри автомобилі (инв. нөмірі 000000282) есептен шығарылуға жатады.
11кесте
ИНВЕНТАРЛЫҚ
НӨМІРІ
1
000000604
000000226
000000587
000000303
000000232
000000123
ALM000013
000000124
ALM000012
000000125
000000126
000000127

АТАУЫ
2
KIA Sorenta Comfort 2.4 AT NEW
автомобилі,мем. нөмірі № 939AF02
УАЗ 3909 (фургон 5 о/орны) мем. № А973CY
(01.01.2004)
УАЗ 396255-330 (фургон) 2690 см мем. нөмірі
№ 259АА02
УАЗ 396259 (фургон 6 о/орны) № А255EZ
УАЗ 396259 (фургон 7 о/орны) №А586DH
ГАЗ 53-Б С701 АЕ
Нива Шевролет
УАЗ 3153-13 С 387 KS
УАЗ 396200С0208735
УАЗ 396252 С 714 BS
УАЗ 396259 С 709 BS
УАЗ 396259 С853 KS

ЖҮРГЕН
ЖОЛЫ
3

ШЫҒАРЫЛҒ
АН ЖЫЛЫ

32 112

2013

15 453

2004

15 030

2012

28 200
71 409
67 377
32 112
33 722
27 995
61 969
71 539
4 552

2007
2005
1982
2012
2002
2012
2003
2003
2007

Негізгі құралдардың тізімдемесі және техникалық жағдайының сипаттамасы 1
Қосымшада келтірілген.
2.6.
Әлеуметтік сала нысандары туралы мәліметтер
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК-даәлеуметтік сала нысандары жоқ.
2.7.
Нысанның мүлкінің шектеулері туралы мәліметтер
Берілген мәліметтерге сәйкес, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК-ның мүлікке
шектеулері жоқ.
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III
3.1.

НЫСАННЫҢ

СИПАТТАМАСЫ, ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗГЕШЕЛІГІ ЖӘНЕ БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТІЛІГІ

Сипаттамасы және жұмысының өзгешелігі

«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК жасаған барлық жобалар бүкіл адамзаттың
құнсыз байлығын – ормандарды сақтап қалуға және жаңғыртуға бағытталған. Ормандар
шаңның көп мөлшерін (ағаш түріне байланысты 1 га 40-100 тонна) ұстап қалады. Онымен
қоса, ғалымдар парник әсерін азайтуда орман экожүйелерінде жүріп жататын фотосинтез
бен тыныс алу процестеріне және осылайша парник газдарының балансына ұзақ мерзімді
әсерін тигізетін орман екпе ағаштарының айтарлықтай роль ойнайтындығын атап
көрсетуде. Орман – атмосфераның көміртек балансына елеулі үлесін қосатын жер
бетіндегі экожүйелердің ең кең таралған және өнімді түрлерінің бірі. Көміртегін сіңіру
ауқымдары бойынша, ал әсіресе оны ұзақ мерзім шоғырландыру мөлшерлері бойынша,
ормандар парник әсерін болдырмаудың ең сенімді табиғи жүйесі болып танылып отыр.
Орман дамуының қысқа мерзімді кезеңі бар ауылшаруашылық дақылы емес, ал оны
кемеліне жеткенше өсіру 50-100 жыл бойына жалғасады. Мысалға алар болсақ,
көшеттікке екпе материалды жобалаудың және өсірудің кезеңі 7-10 жыл алады. Бірақ,
көшеттікті жобалау үшін, одан кейінгі кезеңге, яғни, екпе материалды өсіру кезеңінен
тысқары кезге орман отырғызу жұмыстарының келешегін білу керек. Олай болмаған
күнде жобалауға және өсіруге ақша бостан босқа ысырап болады.
Өзі құрылған күннен бастап институт орман шаруашылығын жобалаудың кең
спектрін орындап келді. Бұл кезде жұмыстар біздің республикамыздың аумағында ғана
емес, оның шекараларынан тысқары жерлерде – көршілес республикаларда:
Қырғызстанда, Ресейде, Тәжікстанда және Түркменияда орындалып келді.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК өз жұмысының кезеңінің ішінде барлығы 1549
жұмыс жобасын және өзге құжаттар жасады, олардың арасында:
1. Орманды қалпына келтіру және орман өсіру – 278 жоба;
2. Құндылығы аз екпе ағаштарды қайта құрастыру – 59 жоба;
3. Орманды күзету және қорғау – 2 бағдарлама;
4. Орман көшеттіктерін ұйымдастыру – 109 жоба;
5. Орман көшеттіктерін және басқа нысандарды суландыру – 114 жоба;
2014 жылы 1 Жұмыс жобасына (ЖЖ) далалық іздестіружұмыстарыжүргізілді.
6. Орман мелиорация станцияларын (ОМС) ұйымдастыру– 28 ТЭН және жоба;
7. Жидектердің плантациялары және бақтар – 62 жоба;
8. Ормандардың өнімділігін арттыру – 29 жоба;
9. Орман шаруашылығыкәсіпорындарын дамыту – 5 (орман шаруашылықтарын
ұйымдастыру);
10. Орман шаруашылығын жүргізуге бағалар және шығындардың нормативтері – 57
жоба;
11. Қайта құрастыруды қоса отырып, мемлекеттікорман жолақтары– 12 жоба;
12. Эрозияға қарсы орманмелиоративтік шаралардың кешендері – 97 жоба;
13. Автомобиль жолдарының ұзына бойына қорғаныс екепе ағаштарын жасау, қайта
құрастыру, құру, түгендеу – 34 жоба;
14. Қорғаныс екпе ағаштарды агроорманмелиоративтік құру схемалары – 57 жоба;
15. Бұзылған жерлердіқалпына келтіру– 8 жоба;
16. Орман жауып жатпаған жерлерді ормандандыру және жабайы жемісті мен
жемісті екпе ағаштарын қалпына келтіру – 25 жоба;
2014 жылыорман жауып жатпаған жерлерді ормандандырудың 5 ЖЖ далалық
іздестіру жұмыстары жүргізілді.
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17. Өзендердің, су қоймаларының және арналардың жағалауларынормандандыру– 50
жоба;
18. Алаң қорғайтын және зооорманмелиоративтік екпе ағаштар жасау – 96 жоба;
19. Ормандарды өртке қарсы құру – 30 (олардың ішінен: 3 – негізгі жоспар, 27 жоба);
2014 жылыормандарды өртке қарсы құрудың 1 жобасына далалық іздестіру
жұмыстары жүргізілді.
20. Топырақтардың орманға жарамдылығы, қорғаныс екпе ағаштарын жасау
мүмкіндігі туралы, құндылығы аз екпе ағаштарды қайта құрастыру және т.б. туралы
қорытындылар – 31;
21. Орман жауып жатпаған жерлердің, сондай-ақ ормандандыруға берілетін және т.б.
жерлердің топырағын тексеріп қарау туралы есептер және қорытындылар – 83;
22. Саябақтар, орманды саябақтар, дендросаябақтар – 21 жоба;
23. Ауылдық елді мекендерді көгалдандыру – 39 жоба;
24. Қалалардың және кенттердің маңайында жасыл аймақтар құру және қайта
құрастыру, оның ішінде 1998 жылдан бері Астана қ. айналасында жасыл сақина жасау
жөніндегіжұмыстаржүргізіліп жатыр – 119 жоба;
2013-2014 жылдарыАстана қ. жасыл аймағын құрудың 6 ЖЖ далалық іздестіру
жұмыстары жүргізілді.
2014 жылыАстана қ. қала маңындағы аймағының шегінде ландшафттықрекреациялық екпе ағаштардың екінші кезегін құру және кулисааралық кеңістіктерде
ландшафттық топтарды құру 1 ЖЖ далалық іздестіру жұмыстары жүргізілді.
25. Орман-тұқымдық телімдер – 8 жоба;
26. Өрт орнында ормандарды жаңғырту – 4 жоба;
27. Арал теңізінің ашылып қалған түбіндегі орман мелиорациясы шаралары – 17
жоба;
28. Орта Азия республикаларына арналған жұмыс жобалары – 68 жоба;
29. Қоғамдық бастамада орындалған жұмыстар (скверлерді, бульварларды,
саябақтарды, облыс мектептерін көгалдандыруды жобалау) – 7 жоба.
Жалпы алғанда кәсіпорын жұмысыныңкезеңінің ішінде1 млн. га аса орман
дақылдары жасалды, ал ормандылық 4,5% жетті.
Онымен
қоса,
«Қазгипроорманшаруашылығы»
РМКмамандарыҚазақстан
Республикасы Орман кодексінің жобасын, оған заңды бағынышты актілер жасауға білек
сыбана белсене қатысты. Барлығы орман шаруашылығы бойынша нормативтік-құқықтық
актілепрдің 60 аса жобасы, сондай-ақ орман шаруашылығындағы механикаландырылған
және қолмен жасалатын жұмыстарға өнімділік нормаларының және уақыт
нормативтерінің 7 анықтамалығы жасалды.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Президентінің бастамасының арқасында
Астана қаласының маңайында екпе ағаштар жасауға (жасыл және қала маңындағы
аймақтар), ленталы ормандардағы жанған жерлерде және кесілген жерлерде орманды
қалпына келтіруге бағытталған іздестіру және жобалау жұмыстары жалғасып жатыр,
ЕҚТА өртке қарсы жайластыру, бірқатар облыстарда орман мекемелерін құру және орман
көшеттіктерін жасау жобасын жасау жүргізіліп жатыр.
Астананың маңайындағы қорғаныс екпе ағаштарға барған кезінде Президент осы
жобаның түпкі мақсатын белгілеп берді –солтүстігіректе орналасқан табиғи орманды
жасанды орманмен біріктіру. Осы бір күрделі міндет қалыптасып қалған орман
дақылдарын және олардың жаһандық маңызын ескере отырып, екпе ағаштарды және
ландшафттарды одан әрі жобалау әдістері бойынша салмақты шешім қабылдауды талап
етеді. Бұл міндетті шешіп шығуҚазақстанның астанасын қоршап жатқан аумақты
жақсылап зерттеген, бай нақты материал жинақтаған, қандай да болсын нақты телімдерде
екпе ағаштар отырғызудың оптималды схемалары және технологиялары туралы анық, дәл
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түсінігі қалыптасқан дәл осы біздің мамандарымыздың қолынан келетіндігіне сенімдіміз.
Сондықтан,
смемлекеттік
мүдделер
тұрғысынан
алғанда,
очевидно,
что
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК осы бір аса маңызды мемлекеттік жұмысты толық
аяқталғанына дейін жалғастыруға тиіс.
Соңғы жылдары жаңа келешекті бағыт –шаруашылық ішіндегі аңшылықты құру
жоспарларын жасау белсенді дамытыла бастады (барлығы жасалғаны – 9 жоба).
Ағымдағы жылы Ресейде, Қазақстанда, бірқатар өзге елде орман өрттерімен
қалыптасқан жағдай орман шаруашылығының бірін қалдырмай барлық мекемелерінің өз
аумақтарын өртке қарсы жайластыру Жобаларының болуын бұлтартпайтындай етіп талап
етіп отыр. Осы маңызды және кейінге қалдыруға болмайтын мемлекеттік іске де
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК қатыса алады.
3.2.
Нарықтық қоршаған ортасы және бәсекеге қабілеттілігі
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМКбәсекеге қабілеттілігі нарықтық қоршаған
ортаның төменде баяндалған ең елеулі аспекттерімен анықталады.
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заңына (4 баптың 1
тармағының 31-1 шағын тармағы) сәйкес «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК, осыған
қатысты Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитеті басқаруды жүргізіп
отыратын мемлекеттік кәсіпорын болып табыла отырып, аталған Заңның нормаларын
қолданусыз, тауарлар, жұмыстар, қызметтер жеткізулердің негізгі көлеміне Тапсырыс
берушімен (Комитетпен) шарттар жасасады.
Осыған байланысты осы салада жұмыс істеп отырған аздаған жеке
жобалаушылармен іскерлік мүдделер қиылыспайды, яғни, осы сегментте
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК-да бүгінгі таңда тікелей бәсекелестер болмай
отыр.
Тұтынушылар. Кәсіпорын орман өніміне жасаған жобалау-смета және нормативтіктехникалық құжаттамаға жетекші тұтынушы (90%) болып мұнымен кәсіпорын шарттар
мен тапсырмалардың негізінде жұмыс істеп отырған және осы арқылы кәсіпорын
республиканың орман мекемелеріне жобалық құжаттар беріп отырған, ҚР АШМ Орман
және аңшылық шаруашылығы комитеті табылады.
Баға (тариф) саясаты. Кәсіпорынөз жұмысында Қазақстан Республикасында сәулет
өнері, қала құрылысы және құрылыс саласында қолданылып отырған Нормативтік
құқықтық нормативтік-техникалық актілердің тізімдемесін (2001 жылдың Сметалықнормативтік базасы) басшылыққа алып отыр.
Бағалардың ағымдағы деңгейіне көшу бюджет заңнамасына сәйкес жыл сайын
белгіленетін, айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) өзгеру коэффициенті (Кn) арқылы
жүргізіледі: Кn=АЕКғымд:АЕК база (2001 ж).
Бұл кезде іздестіру жұмыстарының құны ҚР ИСМ Құрылыс істері комитетінің
30.03.2003 ж. №260 бұйрығымен 01.07.2003 ж. бастап күшіне енгізілген ҚР ҚЖҚ 8.02-032002 (Астана, 2003) бағалар жинағы бойынша анықталады.
ҚР ИСМ Құрылыс және ТҮҚШ комитетінің 28.12.2006 ж. №493 бұйрығымен
01.03.2007 ж. бастап күшіне енгізілген жобалау жұмыстарына бағалардың жинағы - ҚР
ҚЖҚ 8.02-03-2002 (Астана, 2006): 33 Тарау Орман шаруашылығы және 34 Тарау Су
шаруашылығы құрылысы.
Құрылыстың сметалық құнын есептеу құрамында 2001 жылдың бүкіл сметалықнормативтік базасы бар, Қазақстанда рұқсат етілген АВС-4 бағдарламалық кешенін
қолдана отырып жүргізіледі.
Жарнама. Кәсіпорынның өндірістік жұмысы спецификалы болып табылады және
бәсекелестік ортаға ие емес, осыған орай жаңа тұтынушыларды тарту және өнім өткізуді
ынталандыру бойынша шаралар жүргізілмейді.
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Тапсырыстардың қажетті көлемін алу үшін кәсіпорынға орман шаруашылығында
жобалау-смета құжаттамасын жасау бойынша жұмыстарды (қызметтерді) мемлекеттік
сатып алулар рәсімдері өткізілген кезде қатысып, ұтып отыру қажет.
Осы мақсаттарда кәсіпорын персоналдың сапалық құрамын арттыру,
жобалаушыларды және кәсіпорынның басқа негізгі қызметкерлерін ең қазіргі заманғы
құралдармен: соңғы буынның компьютерлерімен, сметалық құжаттама жасауға арналған
қажетті бағдарламалық қамтамасыз етумен, ГАЖ-технологиялармен, көбейткіш және
көшіргіш техникамен, ақпаратты қашықтыққа беру құралдарымен және т.с. қамтамасыз
ету ойынша шаралар қолданып отыр.
Бұл кәсіпорынға нарыққа ұсынылатын тауардың сапасын арттыруға, оны жасауға
кететін шығындарды төмендетуге, оны ықтимал тапсырыс берушілер үшін тартымдырақ
етуге мүмкіндік береді.
3.3.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыстар орындау (2012-2014ж.ж.)
2012-2014 жылдары«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК және оныңСолтүстік
Қазақстан филиалы (СҚФ) ҚР АШМ Орман және аңшылық шаруашылығы
комитетініңмемлекеттік тапсыпрысы бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізіп
отырды.
2012 ЖЫЛ
070 «Орман орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, ормандар мен
хайуандар әлемі саласында есепке алу және биологиялық негіздеу» бюджеттік
бағдарламасы
070 бағдарлама бойынша 2012 жылы мемлекеттік тапсырыс көлемі 47983,0 мың
теңге (қырық жеті миллион тоғыз жүз сексен үш мың теңге) құрады.
Бұл бағдарлама бойынша 2012 жылы нақты көлем 47983,0 мың теңге (қырық жеті
миллион тоғыз жүз сексен үш мың теңге) сомаға игерілді.
Қаржыландыру 100 % игерілген.
071 «Астана қаласының жасыл аймағын құру» бюджеттік бағдарламасы
071 бағдарлама бойынша 2012 жылы мемлекеттік тапсырыс көлемі 122477,0 мың
теңге (жүз жиырма екі миллион төрт жүз жетпіс жеті миллион теңге) құрады.
Бұл бағдарлама бойынша 2012 жылы нақты көлем 100%, 122477,0 мың теңге (жүз
жиырма екі миллион төрт жүз жетпіс жеті миллион теңге) сомаға игерілді.
2013 ЖЫЛ
031 «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен хайуандар
әлемінің сақталуын және дамуын қамтамасыз ету)» (орман шаруашылығын
жобалау) Бюджеттік бағдарламасы
Орман шаруашылығын жобалау бойынша 2013 жылға мемлекеттік тапсырыс
көлемі 59094,0 мың теңге (елу тоғыз миллион тоқсан төрт мың теңге) құрады.
1. 40077,5мың теңге (қырық миллион жетпіс жеті мың бес жүз теңге) сомаға 12
нысан бойынша 2012 жылдың іздестірулері бойынша камералық жобалау жұмыстары
жүргізілді.
2. 215,4 мың га ауданда құны 8879,0 мың теңге жаңа далалық іздестіру жұмыстары
орындалды.
071 «Астана қаласының жасыл аймағын құру» Бюджеттік бағдарламасы
Тапсырыс берушінің тапсымаларына сәйкес, 2013 жылы негізгі көңіл Астана-Шортанды
автомагистралінің ұзына бойына жасыл дәлізді кеңейтуге және басқа негізгі магистральды
жолдардың ұзына бойына екпе ағаштар жасауға бөлінді.
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Астана қаласының жасыл аймағын құру бойынша 2013 жылы мемлекеттік тапсырыс
көлемі 122477,0мың теңге (жүз жиырма екі миллион төрт жүз жетпіс жеті мың теңге)
құрады.
Қаржыландыру 100 % игерілген.
32774,0мың теңге (отыз екі миллион жеті жүз жетпіс төрт мың теңге) сомаға 5 нысан
бойынша 2011-2012 ж.ж. іздестірулері бойынша камералық жобалау жұмыстары
жүргізілді.
2014 жыл
031 «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен хайуандар
әлемінің сақталуын және дамуын қамтамасыз ету)» (орман шаруашылығын
жобалау) Бюджеттік бағдарламасы
Орман шаруашылығын жобалау бойынша 2014 жылға мемлекеттік тапсырыс
көлемі 58631,0,0 мың теңге (елу сегіз миллион алты жүз отыз бір мың теңге) құрады.
Қаржыландыру 100 % игерілген.
Бұл кезде:
1)
6740,0 мың теңгесомаға Алматы облысы Жаркент орман шаруашылығы МК
ормандарын өртке қарсы жайластыру жобасы жасалды.
2)
85137 га ауданда құны 50539,2 мың теңге жаңа далалық іздестіру
жұмыстары орындалды.
031 «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен хайуандар
әлемінің сақталуын және дамуын қамтамасыз ету» (Астана қ. жасыл аймағын құру)
Бюджеттік бағдарламасы
Астана қ. жасыл аймағын құру бойынша 2014 жылға мемлекеттік тапсырыстың
көлемі128277,0мың теңге (жүз жиырма сегіз миллион екі жүз жетпіс жеті миллион теңге)
құрады.
Қаржыландыру 100 % игерілген.
37082,4мың теңге сомаға 6 нысан бойынша 2012-2013 ж.ж. іздестірулері бойынша
камералық жобалау жұмыстары жүргізілді.
Құны 74834,1 мың теңге құраған, 24634,1 га ауданда далалық іздестіру жұмыстары
орындалды.
3.4. Өзге тапсырыс берушілермен (мемлекеттік мекемелермен) шарттар
бойынша жұмыстар орындау
Өзге тапсырыс берушілермен (мемлекеттік мекемелермен) шарттар бойынша 2014
жылы кәсіпорын құны 20897,1 мың теңге (орындалған жұмыстардың жалпы көлемінен
10%) жұмыстарды қосымша орындады.
3.5. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
2012 ЖЫЛ
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК бойынша2012 жылғатауарларды, жұмыстарды
және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар бойынша жоспар11.01.2012 ж. №02-П
бұйрықпен 42 505 773 теңге сомаға бекітілді, оның ішінде:
- басты кәсіпорын бойынша 22 150 433 теңге сомаға, оның ішіндетәсілдер
бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 8 150 045 теңгесомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 14 000 388 теңге сомаға.
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- СҚФ бойынша 20 355 340 теңгесомаға, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 9 415 510 теңге сомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 10 939 830 теңге сомаға.
Жыл бойында өндіріс қажеттігі бойынша түзетулер енгізілген болатын.
Дәлдеп тексерілген нұсқа бойыншажоспармына бұйрықтармен бекітілді:
- басты кәсіпорын бойынша, 20 839 650 теңге сомаға 14.12.2012 ж. №53-П бұйрық.
- СҚФ бойынша, 19 355 051 теңге сомаға 22.10.2012 ж. №39-П бұйрық.
Барлығыдәлдеп тексерілген нұсқа бойыншаМТ жоспары 40 194 701 теңге сомаға
бекітілді.
2012 жылға тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
жоспары бойынша шартты үнемдеу 2 311 072 теңге соманы құрады.
2013 ЖЫЛ
2013 жылғатауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
бойынша жоспар55 408 479 теңге сомаға 11.01.2013 ж. №07-П бұйрықпен бекітілді, оның
ішінде:
- басты кәсіпорын бойынша 31 250 159 теңге сомаға, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 12 752 229 теңге сомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 18 497 930 теңге сомаға.
- СҚФ бойыншасомаға -24 158 320 теңге, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 19 176 795 теңге сомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 4 981 525 теңгесомаға.
Жыл бойында өндіріс қажеттігі бойынша түзетулер енгізілген болатын.
Дәлдеп тексерілген нұсқа бойыншажоспармына бұйрықтармен бекітілді:
- басты кәсіпорын бойынша, 30 250 050 теңге сомаға 06.11.2013 ж. №50-П бұйрық.
- СҚФ бойынша, 23 655 180 теңге сомаға 05.11.2013 ж. №43-П бұйрық.
Барлығыдәлдеп тексерілген нұсқа бойыншаМТ жоспары 53 905 230 теңге сомаға бекітілді.
2013 жылға тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
жоспары бойынша шартты үнемдеу 1 503 249 теңге соманы құрады.

2014 жыл
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК бойынша2014 жылғатауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар бойынша жоспар10.01.2013
жылғы №04-П бұйрықпен 39 800 440 теңгесомаға бекітілді, оның ішінде:
- басты кәсіпорын бойыншасомаға 22 322 671 теңге, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 10 535 667 теңгесомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
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 Баға ұсыныстарына сұрау салу 10 164 575 теңге сомаға.
 Бір қаржы көзінен 1 622 429 теңге сомаға.
- СҚФ бойынша – 17 477 769 теңгесомаға, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 9 625 750 теңгесомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 7 048 877 теңге сомаға.
 Бір қаржы көзінен 803 142 теңге сомаға.
Жыл бойында өндіріс қажеттігі бойынша түзетулер енгізілген болатын.
Дәлдеп тексерілген нұсқа бойыншажоспармына бұйрықтармен бекітілді:
- басты кәсіпорын бойынша, 21 200 450 теңгесомаға 09.10.2014 ж. №65-П бұйрық.
- СҚФ бойынша, 15 950 140 теңге сомаға 30.09.2014 ж. №38-П бұйрық.
Барлығыдәлдеп тексерілген нұсқа бойынша МТжоспары 37 150 590 теңг сомаға бекітілді.
2014 жылға тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
жоспары бойынша шартты үнемдеу 2 649 850 теңге теңге соманы құрады.
2015 ЖЫЛ
«Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК
бойынша2015
жылғатауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар бойынша жоспар06.01.2015 ж.
№01-П бұйрықпен 62 362 034 теңге сомаға бекітілді, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 15 524 773 теңгесомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 11 247 853 теңге сомаға.
 Конкурс - 1782 800 теңге сомаға.
СҚФ бойынша– 33 806 609 теңгесомаға, оның ішіндетәсілдер бойынша:
 «МТ туралы» Заңның нормаларын қолданусыз 10 500 263 теңге сомаға (кеңсе,
шаруашылық тауарлары, қосалқы бөлшектер, қызметтер және жұмыстар, біртекті
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің айлық есептік көрсеткіштің жүз есе
мөлшерінен аспайтын құндық көрсетілімдегі жылдық көлемі).
 Баға ұсыныстарына сұрау салу 5 517 484 теңге сомаға.
 Конкурс 17 788 346 теңге сомаға.
3.6.

Кредиторлық және дебиторлық берешекті талдау

Кредиторлық және дебиторлық берешек туралы ақпарат одан әрі 12 кестеде
келтірілген:
12кесте
1. Дебиторлық берешек бойынша
Синтетик
алық
№
есепке
алу коды
1
1

2
1210

Контрагенттер (дебиторлар)

3
ҚР АШМ Орман және
аңшылық шаруашылығы
комитеті

Қызметтер
дің,
өнімнің
түрлері
және
басқалары
4
29.01.2013
ж. №36
шарт

Берешект
ің пайда
болу датасы
5
25.12.13
ж.

01.01.20
15 ж.

Есептік
кезең
ішінде
өтелген
і

Есептік
кезеңде
пайда
болғаны

01.04.201
5 ж.

9

7

8

9

84,0

-
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84,0

30

2

3

4

5

6

7

1210

1284

1430

1430

1430

1430

1430

1430

8

1610

9

1610

ҚР АШМ Орман және
аңшылық шаруашылығы
комитеті
ҚР АШМ Орман және
аңшылық шаруашылығы
комитеті
Алматы қ. Медеу ауданы
бойынша салық
басқармасы

Алматы обл. Қарасай
ауданы бойынша салық
басқармасы

Ақмола обл. Бурабай
ауданы бойынша салық
басқармасы

Алматы қ. Медеу ауданы
бойынша салық
басқармасы
Алматы қ. Медеу ауданы
бойынша салық
басқармасы
Алматы қ. Медеу ауданы
бойынша салық
басқармасы
«Қазпочта» АҚ АФ Алматы почтамты
«Қазпочта» АҚ АФ Алматы почтамты

1
0
1
1

1610

«Accounting Star» ЖШС

1610

Алматықуатөткізу ЖШС

1
2

1610

1
3

1610

1
4
1
5

1610

1

1610

1610

«Қазпочта» АҚ Ақмола
ОФ
БИКО ЖШС

«Қазақтелеком»
ААҚ
Алматы ҚТО
Жер кадастрының ҒӨО
Алм. қалалық филиалы

"Ойл

ҚЗ

Мұнай

29.01.2013
ж. №37
шарт
Конкурстық
тапсырысты
қамтамасыз
ету
мүлік
салығы
бойынша
аванстық
төлем
мүлік
салығы
бойынша
аванстық
төлем
мүлік
салығы
бойынша
аванстық
төлем
ҚҚС

25.12.13
ж.

857,0

-

-

-

857,0

30.03.2015
1 408,0

1 408,0

31.12.13
ж.
19,0

19,0

6,0

6,0

11,0

11,0

31.12.13
ж.

31.12.13
ж.

31.12.13
ж.

108,0

258,0

366,0

1,0

1,0

1,0

1,0

50,0

50,0

ЖТС

әлеуметтік
салық
почта
қызметтері
мерзімді
баспасөзге
жазылу
бух.басыл.
жазылу.
электр
қуатын
жеткізу
мерзімді
баспасөзге
жазылу
2014 ж.бух.
басыл. жазылу.
байланыс
қызметтері
Мәліметтер
ді
анықтағаны
және
жер
пайдалануш
ыларды
құру
бойынша
жоба
жасағаны
үшін
бензин

19.05.14
ж.
27.10.2014
ж.

42,0

42,0

34,0

8,0

26,0

65,0

16,0

49,0

62,0

58,0

4,0

31.12.13
ж.

75,0

19,0

56,0

31.12.13
ж.

3,0

3,0

-

6,0

6,0

-

20,0

20,0

-

08.10.2014
ж.
30.06.14
ж.

30.06.14
ж.
12.08.14
ж.

18.07.2014

171,0
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171,0
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6
1
7

1610

1
8

1610

1
9

1610

1610

2
0

1620

2
1

1620

2
2

1620

Өнімдері" ЖШС
«The Boss media group»
ЖШС
Бурабай
ауданы
әкімдігінің жанындағы
"Бурабай"
газетінің
редакциясы ЖШС
"Щучинскінің
Луч
газеті" ЖШС
ИнфоТех
ЖШС

&

Сервис

Болашақ
кезеңдердің
шығындары:
Болашақ
кезеңдердің
шығындары:

Болашақ
кезеңдердің
шығындары:
Кәсіпорын бойынша жиыны
2. Кредиторлық берешек бойынша

№

Синтетик
алық
Р
есепке
/
алу коды
с
1
3

2

4

1

2
3030

3110

3230

Контрагенттер (кредиторлар)

3
Алматы қ. Медеу ауданы
бойынша
салық
басқармасы
Алматы қ. Медеу ауданы
бойынша
салық
басқармасы
Бурабайауданы бойынша
салық басқармасы

3310

Алматы жылу желілері

3310

"Алматытелеком" МТО "Қазақтелеком"
ААҚ
филиалы
Қазақстан Республикасы
Ұлттық
қауіпсіздік
орталығы» ЖШС

3310

3310

ШЖҚ
Термо-Транзит
МҚК
Кәсіпорын бойынша жиыны

үшін
Учет.kz
порталына
кіру
мерзімді
баспасөзге
жазылу
мерзімді
баспасөзге
жазылу
WWW
параграф
АЖ кіргені
үшін
сақтандыру
сыйақылар
ы
пайдалануд
ағы арнайы
киім
1С бухгалтерия АТЖ

Қызметтер
дің,
өнімнің
түрлері
және
басқалары
4
таза
табыстың
үлесін
аудару
КТС

19.11.2014
ж.
24.10.2014
ж.

27.10.2014
ж.

48,0

48,0

-

3,0

3,0

-

4,0

4,0

-

-

-

69,0

69,0

99,0

79,0

168,0

188,0

305,0

119,0

186,0

25,0

25,0

-

2 047,0

450,0

1 955,0

3 552,0

01.01.20
15 ж.

Есептік
кезең
ішінде
өтелген
і

Есептік
кезеңде
пайда
болғаны

01.04.201
5 ж.

6

7

8

9

45,0

45,0

-

2 445,0

2 445,0

-

7,0

7,0

-

1,0

1,0

-

25.02.2015

Берешект
ің пайда
болу датасы
5
31.12.2014
г

31.12.2014
г

қоршаған
ортаға
эмиссиялар
үшін ақы
жылыту
үшін
байланыс
үшін

31.12.2014
г

өрт сигнализациясына қызмет
көрсеткені
үшін
жылыту
үшін

28.02.2015

31.12.2014
г
31.03.2015

31.03.2015
2 498,0

2 498,0

58,0

58,0

24,0

24,0

51,0

51,0

133,0

133,0

Бюджеттік бағдарламалар бойынша операциялық алдындағы жыл аяқталғандықтан,
01.01.2015 ж. және 01.04.2015 ж. жағдай бойынша, дебиторлық және кредиторлық
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берешектер кәсіпорынның активтерінде және пассивтерінде шамалы үлестік салмақ
құрады.
Жиынтық дебиторлық берешек 3 552 мың теңге құрады. Талдау тоқсан ішінде
өсімнің негізінен конкурстық өтінімді қамтамасыз етуге 1408 мың теңге төлеумен
байланысты 1505 мың теңге құрағандығын көрсетті. Барлық өтпелі берешектер жыл
басынан бері бюджеттік бағдарламалар бойынша өзара есеп айырысулар бойынша пайда
болған 2015 жылға бюджеттік қаржыландыру ашылған кезде өтелетін болады. Барлық
қалған өзге контрагенттер бойынша берешектер өтелген.
Кредиторлық берешек 2015 жылдың бірінші тоқсанында 2498 теңгеден бастап 133
мың теңгеге дейін қысқарды. Аталған шағын сомалардың өтелуі сұрақ тудырмайды.
Осылайша, 01.04.2015 ж. пайда болған берешектер ағымдағы сипатқа ие,
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК күмәнді және өтеу мерзімі өтіп кеткен дебиторлық
және кредиторлық берешек жоқ. Қаржылық жылдың күнтізбелік мерзімдерінің және
бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландырудың ашылу мерзімдерінің сәйкес
келмеу факторы берешектің жағдайына елеулі әсерін тигізбейді. Берешектер ағымдағы
сипатқа ие, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК күмәнді және өтеу мерзімі өтіп кеткен
дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Осының негізінде Бағалаушы одан әрі 2015 жылғы 01 сәуірге бағалау балансын
жасаған кезде есептеулердегі сомаларды түзетулерді жүргізбеді.
3.7.
Нысан жұмысын қаржы-экономикалық талдау
2012 ж. бастап 01.04.2015 ж. дейінгі кезең ішіндегі РМК балансының активтерінің
құрамы одан әрі кестеде келтірілген.
13кесте

АКТИВ
I. АЙНАЛЫМНАН ТЫС АКТИВТЕР
Материалдық емесактивтер
Негізгі құралдар
Аяқталмағанқұрылыс
Ұзақ мерзімдідебиторлықберешек
Жеткізушілерге аванстар
Ұзақ мерзімдіқаржылықактивтер
Инвестициялықжылжымайтын мүлік
Кейінге қалдырылған салық активтері
Өзгеұзақ мерзімді және айналымнан тыс
активтер
І тарау бойынша ЖИЫНЫ
II. АЙНАЛЫМДАҒЫ АКТИВТЕР
Қорлар
оның ішінде
шикізат, материалдар және басқа ұқсас
құндылықтар
Ағымдағы салық активтері
Дебиторлық берешек (бұл бойынша
төлемдер есептік да-тадан кейін 12 айдан
соң күтілетін)
оның ішінде
сатып алушылар және тапсырыс берушілер
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
оның ішінде

2012

2013

2014

01.04.2015

903,0
37 479,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

576,7
38 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

415,3
32 069,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

371,6
30 419,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38 382,5

38 863,9

32 484,5

30 791,5

3 165,9

2 684,8

1 632,1

1 427,5

3 165,9

2 684,8

1 632,1

1 427,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
3 040,7

0,0
940,7

0,0
2 348,9
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сатып алушылар және тапсырыс берушілер
Қысқа мерзімдіқаржы салымдары
Ақшалай қаражаттар
Жеткізушілерге аванстар
Өзгеқысқа мерзімді және айналымдағы
активтер
ІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ
БАЛАНС
Бақылау
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ ЖӘНЕ РЕЗЕРВТЕР
Жарғылық капитал
Акционерлерден сатып алынған өз акциялары
Қосымша капитал
Капитал шамасын түзету
Резервтік капитал
оның ішінде
заңнамаға сәйкес құрылған резервтер
құрылтай құжаттарына сәйкес құрылған
резервтер
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын (-))
ІІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ
IV. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
Займдар және кредиттер
Кейінге қалдырылған салық
міндеттемелері
Өзгеұзақ мерзімдіміндеттемелер
ІV тарау бойынша ЖИЫНЫ
V. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
Займдар және кредиттер
Кредиторлықберешек:
оның ішінде
жеткізушілер және мердігерлер
ұйым персоналы алдындағы берешек
мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
алдындағы берешек
салықтар мен алымдар бойынша берешек
өзгекредиторлар
Қатысушыларға (құрылтайшыларға) табыстар төлеу бойынша берешек
Қаржылықміндеттемелер
Бағалау міндеттемелері
Өзгеқысқа мерзімдіміндеттемелер
V тарау бойынша ЖИЫНЫ
БАЛАНС
Бақылау
Міндеттемелердің барлығы
Таза активтер

0,0

3 040,7

940,7

2 348,9

54 628,4
0,0

56 305,4
0,0

66 119,3
0,0

40 098,5
0,0

940,0

2 106,7

1 105,9

1 203,3

58 734,3
97 116,8
0,0

64 137,5
103 001,5
0,0

69 798,0
102 282,5
0,0

45 078,2
75 869,7
0,0

20 703,0

20 703,0

20 703,0

20 703,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
6 394,4

0,0
0,0
6 230,8

0,0
0,0
6 067,3

0,0
0,0
6 026,4

6 394,4

6 230,8

6 067,3

6 026,4

0,0

0,0

0,0

0,0

61 034,3
88 131,7

71 989,9
98 923,8

73 014,1
99 784,3

49 007,8
75 737,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
8 038,4

0,0
3 020,4

0,0
2 452,7

0,0
132,6

7 070,6
0,0

2,2
0,0

8,2
0,0

132,6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

967,8
0,0

3 018,2
0,0

2 444,5
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
946,8
8 985,1
97 116,8
0,0
8 985,1
88 131,7

0,0
0,0
1 057,3
4 077,7
103 001,5
0,0
4 077,7
98 923,8

0,0
0,0
45,4
2 498,2
102 282,5
0,0
2 498,2
99 784,3

0,0
0,0
0,0
132,6
75 869,7
0,0
132,6
75 737,1

Талданып отырған 2012-2014 ж.ж. кезеңінде баланс валютасы 97 117 мың теңгеден
102 283 мың теңгеге дейін (5 164 мың теңгеге немесе 5,3%-ға) өсті.
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Толтырылған баптар бойынша баланстың құрылымы былайша көрінеді:
14кесте
2 012

2 013

2 014

01.04.2015

0,9%
38,6%
39,5%

0,6%
37,2%
37,7%

0,4%
31,4%
31,8%

0,5%
40,1%
40,6%

3,3%

2,6%

1,6%

1,9%

3,3%
0,0%

2,6%
3,0%

1,6%
0,9%

1,9%
3,1%

0,0%

3,0%
0,0%
54,7%
2,0%
62,3%
100,0%

0,9%
0,0%
64,6%
1,1%
68,2%
100,0%

3,1%
0,0%
52,9%
1,6%
59,4%
100,0%

I. АЙНАЛЫМНАН ТЫС АКТИВТЕР
Материалдық емесактивтер
Негізгі құралдар
І тарау бойынша ЖИЫНЫ
II. АЙНАЛЫМДАҒЫ АКТИВТЕР
Қорлар
оның ішінде
шикізат, материалдар және басқа ұқсас құндылықтар
Дебиторлық берешек (бұл бойынша төлемдер есептік датадан кейін 12 айдан соң күтілетін)
оның ішінде
сатып алушылар және тапсырыс берушілер
Қысқа мерзімдіқаржы салымдары
Ақшалай қаражаттар
Өзгеайналымдағы активтер
ІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ
БАЛАНС

56,3%
1,0%
60,5%
100,0%

ПАССИВ
Позициялардың атаулары
III. КАПИТАЛ ЖӘНЕ РЕЗЕРВТЕР
Жарғылық капитал
Резервтік капитал
оның ішінде
заңнамаға сәйкес құрылған резервтер
құрылтай құжаттарына сәйкес құрылған резервтер

21,3%

20,1%
6,0%

20,2%
5,9%

27,3%
7,9%

6,6%

6,0%
0,0%

5,9%
0,0%

7,9%
0,0%

Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын (-))
ІІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ
IV. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
ІV тарау бойынша ЖИЫНЫ
V. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
Кредиторлықберешек:
оның ішінде
жеткізушілер және мердігерлер
салықтар мен алымдар бойынша берешек
Өзгеқысқа мерзімдіміндеттемелер
V тарау бойынша ЖИЫНЫ
БАЛАНС

62,8%
90,7%

69,9%
96,0%

71,4%
97,6%

64,6%
99,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

2,9%

2,4%

0,2%

7,3%
1,0%
1,0%
9,3%
100,0%

0,0%
2,9%
1,0%
4,0%
100,0%

0,0%
2,4%
0,0%
2,4%
100,0%

0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
100,0%

Активтердің өсуіне дебиторлық берешек қысқарған кезде және активтердің
баланстық құны 6 218 мың теңгеге қысқарған кезде, шоттардағы ақша қалдығының 11 571
мың теңгеге көбеюі себепкер болды.
Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында негізгі құралдардың баланстық құны тағы
1 649 мың теңгеге, ал шоттардағы қаражат қалдығы - 26 020 мың теңгегеқысқарды.
Нәтижесінде баланс валютасы 01.04.2015 ж. 75 869,7 мың теңге құрады, бұл талдаудың
бүкіл кезеңі ішіндегі ең аз мән болып табылады.
Баланс активінің құрылымында 01.04.2015 ж. ұзақ мерзімді активтер 40,5%, ал
ағымдағы активтер - 59,5% құрады. Қоғамның ұзақ мерзімді активтері 2015 жылы
амортизация есептеудің есебінен қысқарды.
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Осылайша, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК активтерінің шамасына және
құрылымына ең көп әсерін бюджеттік бағдарламаларға бөлінген шоттардағы
қаражаттардың қалдығы және жаңа инвестициялар болмай отырған жағдайларда
активтердің баланстық құнының қысқаруы тигізіп отыр.
Баланс пассивінің құрамын және құрылымын талдау Кәсіпорынның жұмысты ұзақ
мерзімді қаржыландыру көздерін тартпайтындығын, банктердің займдарын және
кредиттерін пайдаланбайтындығын көрсетті.

Пассивтер шамасының 2015 жылғы 1 тоқсанда 26 413 мың теңгеге қысқаруы
негізінен алғанда бөлінбеген пайда көрсеткішінің 24 006 мың теңгеге азаюының есебінен
болды. Алайда, бұл фактор төменіректе келтіріліп отырған пайда мен шығындар туралы
есепті талдаған кезде жеке құбылыс болып отыр. Бұл кәсіпорынның өзіндік капиталы
көрсеткішінің ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында 99 784,3 мың теңгеден 75 737,2 мың
теңгеге дейін немесе 25% төмендеуіне де әсер етті. Пассивтердің тұрақты бөлігін
кәсіпорынның жарғылық капиталы және резервтері құрайды, қаржы көздерінің
қалыптасуындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің үлес салмағы шамалы (01.04.2015 ж.
0,1%).
15кесте
Позициялардың атаулары

2012

2013

2014

01.04.2015

Жұмыстың әдеттегі түрлері бойынша табыстар және шығындар
Тауарларды, өнімді, жұмыстарды,
қызметтерді сатудан түсім (нетто) (ҚҚС,
акциздерді және ұқсас міндетті төлемдерді
алып тастағанда)
Тауарларды, өнімді, жұмыстарды,
қызметтерді сатудың өзіндік құны

168 966,4

180 264,6

185 852,8

0,0

130 941,3

124 301,6

134 128,8

0,0
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Жалпыпайда
Коммерциялықшығындар
Басқарушылықшығындар
Сатылымдардан табыс (шығын)
Өзгеоперациялықтабыстар
Өзгеоперациялықшығындар
Операциялықпайда (шығын)
Алуға пайыздар
Төлеуге пайыздар
Басқа ұйымдарға қатысудан табыстар
Өзге операциялық табыстар
Өзге операциялық шығындар
Сатудан тыс табыстар
Сатудан тыс шығындар
Салық салынғанға дейінгі табыс
(шығындар)
Кейінге қалдырылған салық активтері
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
Бухгалтерлік есеп стандарттары (БЕС)
бойынша табысқа ағымдағы салық
Есептік кезеңнің таза табысы (шығыны)
КТС декларациясы бойынша КТС қосымша
есептеуді ескере отырып, Есептік кезеңнің
таза табысы (шығыны)
ТТ бойынша рентабельділік
(шығындылық деңгейі) %-бен
Негізгі құралдарды қайта бағалау
ЖИЫНЫ жиынтық табыс

38 025,1
0,0
33 475,1
4 550,0
1 011,9
970,6
4 591,3
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

55 963,1
0,0
40 180,0
15 783,1
536,5
1 452,1
14 867,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

51 723,9
0,0
47 651,9
4 072,1
2 004,7
2 726,2
3 350,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
24 085,7
-24 085,7
318,9
280,4
-24 047,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4 591,3

14 867,5

3 350,5

-24 047,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

967,8

3 018,2

2 444,5

0,0

3 623,5

11 849,3

906,0

-24 047,2

4 591,3

14 867,5

3 350,5

-24 047,2

2,1

6,6

0,5

0,0

163,6
3 787,0

163,6
12 012,9

163,6
1 069,5

40,9
-24 006,3

2015 жылы «Қазгипроорманшаруашылығы» РМКүшін орман орналастыру бойынша
жалпы мемлекеттік шараларды орындауға тапсырыстар алудың тәртібі – бір көзден сатып
алудан жалпы негізде конкурстарға қатысуға өзгертілген.
Бағалау датасына кәсіпорын бюджеттік бағдарламаларға конкурсты жеңіп алған,
бірақ шарттар рәсімдеу сатысында тұр. Кәсіпорын жұмыстарды жүргізуге және тиісті
мәліметтерді ағымдағы жылдың 1 тоқсаны ішіндегі қаржылық есептілікте көрсетуге
құқылы болмады. Сонымен бірге, қаржылық есептілік жиынтығында 24 085,7 мың теңге
жалпы шығындарды көрсетіп отыр. Бұл кезде, алдындағы жылдардан өзгешелігі,
жұмыстардың өзіндік құнына кіретін шығындарды бөліп көрсету жүргізілмей,
басқарушылық шығындарда жиынтығында көрсетілген. Есептілікте мәліметтерді
«қалыпты» көрсету 2015 ж. 1 жартыжылдығы үшін есептен кейін қалпына келтірілетін
болады.
16кесте
(мың теңге)
Көрсеткіштің жылдар бойынша мәні
Бағалау нысанының, көрсеткіштің
атауы

Табыстар, мың теңге
Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын шарттар
бойынша қаржыландыру көлемдері,
ҚҚС-пен мың теңге
Мемлекеттік
бюджеттен
қаржыландырылатын
шарттар

Есептеу базасы

2012

2013

2014

01.04.
2015 ж.

ҚҚС-сыз

169978

180801

187857

360

ҚҚС-пен,

170460

181571

186908

0

ҚҚС-сыз,

152196

162117

166882

0
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бойынша табыстар, ҚҚС-сыз мың теңге
Мемлекеттік
бюджеттен
қаржыландырылатын шарттардың саны
Өзге тапсырыс берушілермен (МК және
ЖШС)
шарттар
бойынша
қаржыландыру көлемдері
Өзге тапсырыс берушілермен (МК және
ЖШС) шарттар бойынша табыстар
Өзге табыстар
Тазапайда (шығын минус таңбасымен
көрсетіледі), мың теңге

2

2

2

ҚҚС-пен,

20292

20325

21247

0

ҚҚС-сыз,

16770

18147

18971

0

ҚҚС-сыз,

1012

537

2004

360

3787

12013

1070

-24006

-

Осылайша, жұмыстардың және қызметтердің салыстырмалы тұрақты көлемдері
кезінде табыс көрсеткіші жылдар бойынша елеулі волатильділікке ие.
Баяндалған жәйт 01.01.2015 ж. мәліметтерге қарсы, бағалау датасына
көрсеткіштердің пассивтер шамасы бойынша 26 413 мыңтеңгеге, бөлінбегенпайда
бойынша 24 006 мыңтеңгеге, өзіндік капиталдың 24 047 мыңтеңгеге, таза активтердің –
24 047 мыңтеңгеге қысқаруының себебі болып табылады.
«Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК2015
жылға
орман
орналастыру
бағдарламаларын бюджеттік қаржыландыру есебінен жыл сайын жүргізілетін жұмыстарға
конкурстарды
жеңіп
алғандықтан,
ретроспективалық
кезеңде
қалыптасқан
рентабельділіктің қазіргі деңгейінің шамамен сақталынуын да күту керек.
17кесте
Бүкіл капиталдың рентабельділігі
Өзіндік капиталдың рентабельділігі
Акционерлік капиталдың рентабельділігі
Тұрақты активтердің рентабельділігі
Айналымдағы активтерлің рентабельділігі

2011

2013

2014

01.04.2015

2,36%
-

3,71%
15,68%
70,83%
30,37%
19,09%

0,82%
3,33%
15,96%
7,41%
3,95%

-6,75%
-27,03%
-114,56%
-59,97%
-33,03%

Келтірілген мәліметтерден келіп шығатынындай, кәсіпорынның бүкіл капиталы
бойынша жалпы рентабельділік жоғары емес (ауытқулар 0,82-3,71% құрады), бұл қажетті
жұмыстар көлемдері көрсеткішінің және бюджтеттік бағдарламаларды орындау үшін
осыған сәйкес келетін шығындар лимитінің жақын екендігімен түсіндіріледі. Солай
болғанымен де, аталған фактор кәсіпорын жұмысында тұрақтылық жасап отыр, келешекте
бюджеттік бағдарламалардан тысқары ашық нарықтағы тапсырыстар есебінен пайданың
және рентабельділіктің өсуі жүруі мүмкін.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК жалпы қаржылық орнықтылығын, жекелей
алғанда, шығынсыздықты талдау куәлендіріп отыр:
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Кәсіпорын жұмысының ерекшелігіне орай, «Шығынсыздық нүктесі» көрсеткішінің
жұмыстар көлеміне жақын тұрғандығына және оның трендін қайталап отырғандығына
қарамастан, маржалық пайданың қазіргі деңгейі кезіндегі қор әбден жеткілікті, тұрақты
50-60% деңгейде тұр.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сонымен қатар өтімділік көрсеткіштері
куәлендіріп отыр:
18кесте
2 012
6,537
6,080
6,080
49 749

Жалпы өтімділіккоэффициенті (CR)
Орта мерзімді өтімділіккоэффициенті (QR)
Абсолютті мерзімді өтімділік коэффициенті
Тазаайналымдағы капитал, NWC

2 013
15,729
14,554
13,808
60 060

2 014
27,940
26,844
26,467
67 300

01.04.2015
340,059
320,213
302,493
44 946

Бюджеттен қаражаттар басқа табыстардан басым болып отырған жағдайларда
өтімділік көрсеткіштері коммерциялық құрылымдарға тән мәндерден анағұрлым асып
түсіп отыр.
3.8.
Ақшалай қаражаттардың қозғалысын талдау
18 кестеде жанама әдіспен орындалған, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК 20122015 ж.ж. ақшаларының қозғалысын есептеу көрсетілген.
19кесте
Көрсеткіштердің атауы

2 012

2 013

2 014

01.04.2015

Сатылымдардан пайда
Амортизация (кезең ішінде)
Өзгетабыстар/шығындар
Қорлардың өзгеруі
Аяқталмаған өндірістің өзгеруі
Дайын өнімнің өзгеруі
Дебиторлық берешектің өзгеруі
Өзге айналымдағы активтердің өзгеруі
Кредиторлық берешектің өзгеруі
Бюджетпен және персоналмен есеп айырысулардың өзгеруі
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелердің берешектің өзгеруі
Таза айналымдағы капиталдың өзгеруі

4 550
6 000
41
0

15 783
6 000
-916
2 685
0
0
3 041
2 107
2
3 018
1 057
3 754

4 072
6 000
-722
-1 053
0
0
-2 100
-1 001
6
-574
-1 012
-2 574

-24 086
0
38
-205
0
0
1 408
97
124
-2 445
-45
3 667

Операциялық қызметтен ақша ағыны

10 591

17 113

11 924

-27 714

Тұрақты активтердің өзгеруі

0

-481

6 379

7 693

Инвестициялық қызметтен ақша ағыны

0

-481

6 379

7 693

Акционерлік капиталдың өзгеруі
Кредиттердің өзгеруі
Кредиттер бойынша пайыздар
Өзгетабыстар/шығындар

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Қаржылық қызметтен ақша ағыны

0

0

0

0

Кезең ішіндегі жиынтық (есептік) ақша ағыны
Кезең ішіндегі нақты ақша ағыны

10 591
-

16 632
56 305

18 304
9 814

-20 021
-26 021

Инвестициялық және қаржылық қызметтен өзге ағындар
Кезең соңына ақшалай қаражаттар

54 628

39 674
56 305

-8 490
66 119

-6 000
40 099

2012-2014ж.ж.кәсіпорыноперациялық қызметтен ақшалай қаражаттардың оң
ағындарын қамтамасыз етіп отырды. Жалпы алғанда қаражаттың келіп түсуі және
шығындалуы шешуші шамада бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген қаражаттың
көлемімен анықталады.
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№ 2015–1/15–3 есеп

39

2014 және 2015 ж.ж. бірінші тоқсандарының көрсеткіштерін салыстыру арқылы
стандартты форматтағы есеп (тура әдіс) жылдар бойынша жұмыстарды қаржыландыруды
ұйымдастырудағы бұрынырақта сипатталған айырманы көрнекі бөліп көрсетіп отыр:
20кесте
Есепті кезең
Көрсеткіштердің атауы
ішінде
I. Операциялық қызметтенақшалай қаражаттардың қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттардың келіп түсуі, барлығы
378,85
оның ішінде:
тауарлар және қызметтер сату
өзгетүсім
349,00
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден аванстар
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер
алынғансыйақылар
өзгетүсімдер
29,85
2. Ақшалай қаражаттардыңсыртқа кетуі, барлығы
26 354,15
оның ішінде:
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер
2 844,74
тауарлар мен қызметтер жеткізушілерге берілген аванстар
еңбекақы бойынша төлемдер
14 418,30
сыйақылар төлеу
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер
167,98
табыс салығы және бюджетке өзге төлемдер
6 936,89
өзгетөлемдер
1 986,24
3. Операцялық қызметтен ақшалай қаражаттың тазажиынтығы
-25 975,30
(жол 010 – жол 020)
II. Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттардың қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттардың келіп түсуі, барлығы (041 бастап 051
дейінгі жолдардың жиынтығы)
оның ішінде:
негізгі құралдарды сату
материалдық емес активтерді сату
өзге ұзақ мерзімді активтерді сату
басқа ұйымдардың (еншілесұйымдарды қоспағанда) үлестік
құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сату
басқа ұйымдардың берешек құралдарын сату
еншілесұйымдарды бақылаудан айырылған кездегі өтем
өзге қаржылық активтерді сату
фьючерстік және форвардтықкелісім-шарттар, опциондар және
своптар
алынған дивидендтер
алынғансыйақылар
өзгетүсімдер
2. Ақшалай қаражаттардыңсыртқа кетуі, барлығы (061 бастап
071 дейінгі жолдардың жиынтығы)
оның ішінде:
негізгі құралдарды сатып алу
материалдық емес активтерді сатып алу
өзге ұзақ мерзімді активтерді сатып алу
басқа ұйымдардың (еншілесұйымдарды қоспағанда) үлестік
құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып
алу
басқа ұйымдардың берешек құралдарын сатып алу
еншілесұйымдарға бақылауды алу
өзге қаржылық активтерді сатып алу
займдар беру
фьючерстік және форвардтықкелісім-шарттар, опциондар және
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

Алдындағы
кезең ішінде
81 121,87
10 711,82
166,39
53 801,70

16 441,96
51 402,58
4 469,41
546,92
19 121,72
283,13
8 839,59
18 141,81
29 719,29

41,50
41,50

40

своптар
қауымдасқан және еншілесұйымдарға инвестициялар
өзгетөлемдер
3. Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза
жиынтығы (жол 040 – жол 060)
III. Қаржылық қызметтенақшалай қаражаттардың қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттардың келіп түсуі, барлығы (091 бастап 094
дейінгі жолдардың жиынтығы)
оның ішінде:
акциялардың және өзге қаржы құралдарының эмиссиясы
займдар алу
алынғансыйақылар
өзгетүсімдер
2. Ақшалай қаражаттардың сыртқа кетуі, барлығы (101 бастап
45,43
105 дейінгі жолдардың жиынтығы)
оның ішінде:
займдарды өтеу
сыйақылар төлеу
дивидендтер төлеу
45,43
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер
өзгесыртқа кетулер
3. Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттың тазажиынтығы
-45,43
4. Валюталардың теңгеге алмастыру бағамдарының әсері
5. Ақшалай қаражаттардың артуы +/- кемуі (жол 030 +/- жол 080
+/- жол 110+/-жол 120)
6. Есепті кезеңнің басына ақшалай қаражаттар және олардың
эквиваленттері
7. Есепті кезеңнің соңына ақшалай қаражаттар және олардың
эквиваленттері

-41,50

1 057,28

1 057,28

-1 057,28

-26 020,73

28 620,51

66 119,25

56 305,36

40 098,52

84 925,87

2014 жылдың жағдайларымен салыстырғанда, ағымдағы жылы бюджеттік
қаржыландырудың кейінге қалдырылған басталуына байланысты, операциялық жұмыста
ақшалай қаражаттардың келіп түсуі 80 млн. теңгеге қысқарды, сонымен бірге, кәсіпорын
минималды қажетті ақшалай шығындарды жүргізуін жалғастырды, сыртқа кету 26 354
мың теңге құрады.
Жалпы алғанда бүкіл жұмыс бойынша ақшалай қаражаттардың ағып келуі 2014
жылдың 1 тоқсанында 28 620,5 мың теңге құрады, ал ағымдағы жылдың 1 тоқсанының
ішінде қаражаттың 26 020 мың теңгеге сыртқа ағып кетуі орны алды.
Кәсіпорынның ақшалай қаражаттарға деген ағымдағы қажеттіліктерін қамтамасыз
ету 01.01.2015 ж. шоттарда 56 305 мың теңгеге қалдықтың есебінен жүргізілді, тоқсан
ішіндегі ақшалай қаражаттардың қысқаруы 16 206 мың теңге құрады.
Бағалау датасына жағдай бойынша ақшалай қаражаттардың қалдығы 40 099 мың
теңгеге тең және бюджеттік жұмыс бойыншатолық қаржыландыру басталғанға дейінгі
ағымдағы қажеттіліктерді қамтамасыз етеді.
Осылайша, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК қаржылық жағдайы айтарлықтай
тұрақты деген қорытынды жасауға болады. Дебиторлық және кредиторлық берешекті
талдау дебиторлық берешекті өндіріп алу және кредиторлық берешекті өтеу бойынша
жұмыстардың жақсы сапасын көрсетті.
Жиынтық бағалауға оң әсерін көрсетілетін қызметтерге сұраныстың тұрақты деңгейі
көрсетіп отыр, әрі нарықта лайықты бәсекелестердің болмауы Кәсіпорынға қаржылық
тұрақтылықты сақтап қалу келешегін қамтамасыз етіп отыр.
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3.9.
Экологиялық жағдайды (радиоактивті заттардың болуы туралы
мәліметтерді қоса отырып) талдау
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК-ның қоршаған ортаның жағдайына тигізетін
әсері барынша аз.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК іске асыратын жұмысты жүргізген кезде:
– белгіленген ретпен тіркелмеген және қолдануға тыйым салынған жабдық,
пластикалық, полимер және өзге материалдар қолданылмайды;
- белгіленген ретпен тіркелмеген химиялық заттарды, иондандырушы сәулелену
көздерін, химиялық және биологиялық препараттарды өндіру, пайдалану және қолдану
жүргізілмейді;
- санитарлық-карантиндік бақылануға тиісті немесе адамның денсаулығына зиянды
әсерін тигізудің ықтимал қаупімен байланысты материалдар мен реагенттер, оның ішінде
радиоактивті заттар қолданылмайды.
Жалпы мойындау бойынша, осындай мақсаттағы мекемелер үшін энергетика
ресурстарын және басқа ресурстарды тұтынумен байланысты мәселелер елеулі болып
табылады.Кәсіпорын пайдаланатын бөлмелердің қуатпен, жылумен, сумен және т.б.
жабдықтаудың орталықтандырылған желілерімен жарақтандырылған ғимараттарда
орналасқандығын атап өту керек.
Атмосфералық ауаның шамалы ластануы 14 көлік құралын пайдаланудан газ
шығарулармен байланысты болып отыр.
Кәсіпорынның жұмыс істеуі қалдықтардың екі негізгі түрінің – өндірістік және
тұрмыстық қалдықтардың түзілуіне алып келеді.
Өндірістік қалдықтардың құрамына сақтандыру қызметін жүзеге асырудан келетін,
кәсіпорынның негізгі бөлімдерінің, басқа қызмет көрсетуші және қосалқы қызметтерінің
жұмысының нәтижесінде алынатын қалдықтар жатады. Тұрмыстық қалдықтардың
құрамына кәсіпорын қызметкерлерінің, студенттердің, тыңдаушылардың және басқа
келушілердің қатты қалдықтары, бөлмелерді және қоршаған аумақты жинаудан қалдықтар
кіреді.
Кәсіпорынның жұмыс істеуінің барысында кеңсе бөлмелерін дер кезінде жинау,
ғимаратқа қатарлас жатқан аумақты суару жүргізіліп отырады, бұл қоршаған аумақтың
және атмосфераның ластануын болдырмауға, шаң-тозаңдануды төмендетуге мүмкіндік
береді және қоршап жатқан қала құрылысы ауданындағы экологиялық жағдайды
жақсартуға бағытталған.
3.10.
Мемлекеттік материалдық резервтердің болуы туралы мәліметтер
Қазақстан Республикасының мемлекеттік резерв туралы заңнамасы Қазақстан
Республикасының Конституциясына негізделген, Қазақстан Республикасының 2014
жылғы 11 сәуірдегі “Азаматтық қорғаныс туралы”№ 188–V ҚРЗ Заңынан (бұдан әрі - Заң)
және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық заңдарынан тұрады.
2014 жылғы 11 сәуірде Қазақстан Республикасының “Азаматтық қорғаныс
туралы”№ 188–V ҚРЗ Заңы (бұдан әрі - Заң) күшіне енгізілді.
Заңға сәйкес, мемлекеттік материалдық резерв «мобилизация, әскери жағдай кезінде
және әскери уақытта мобилизациялық тапсырысты орындау үшін, төтенше
жағдайларды және олардың зардаптарын ескерту және жою бойынша шаралар қолдану
үшін, бейбіт уақытта гуманитарлық көмек көрсету үшін қажетті және
мобилизациялық тапсырысы бар ұйымдар ағымдағы жұмысында қолданбайтын
мемлекеттік материалдық резервтің құрамдас бөлігі болып табылатын, шектеулі
номенклатура бойынша материалдық құндылықтардың қоры, сондай-ақ арнайы
жасақтардың материалдық-техникалық құралдары» болып келеді.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК-ның:
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1) мемлекеттік материалдық резервке материалдық құндылықтарды жеткізуге
(материалдық құндылықтарды сатып алуды және (немесе) оларды мемлекеттік
материалдық резервтің материалдыққ құндылықтарды сақтау бекеттеріне тиеп-жөнелтуді
(жеткізуді) қоса отырып);
2) материалдық құндылықтарды мемлекеттік материалдық резервке қоюға (оның
ішінде: материалдық құндылықтарды мемлекеттік материалдық резервте сақтау үшін
қабылдауға);
3) материалдық құндылықтарды жылжытуға (материалдық құндылықтарды тиепжөнелтуді және түсіруді қоса отырып, материалдық құндылықтарды мемлекеттік
материалдық резервтің материалдық құндылықтарын бір бекеттен екінші бекетке
тасымалдауға);
4) материалдық құндылықтарды мемлекеттік материалдық резервтен шығаруға
(жаңарту, алып пайдалану, броньнан шығару ретімен мемлекеттік материалдық резервтен
материалдық құндылықтарды алуға);
5) ) материалдық құндылықтарды мемлекеттік материалдық резервтен алып
пайдалануға (осыған ұқсас материалдық құндылықтардың тең мөлшерін, санын және
сапасын одан кейін мемлекеттік резервке қайтара отырып,белгілі бір жағдайлармен,
шарттармен мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығаруға);
6) мемлекеттік резервті жаңартуға (материалдық құндылықтардың осыған ұқсас тең
мөлшерін, санын және осыған ұқсас сапасын бір мезгілде немесе уақыт бойынша
үзіліспен сала отырып, оларды сақтаудың мерзімдері аяқталғанға дейін мемлекеттік
резервтен материалдық құндылықтарды шығаруға жасалған шарттары жоқ.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК-ныңмемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын сақтау бекеттері жоқ және кәсіпорынмемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын сақтауды және шарттық негізде сақтаумен байланысты қызметтер
көрсетуді жүргізбейді.
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IV МҮЛІК КЕШЕНДЕРІН БАҒАЛАУ ӘДІСНАМАСЫ ЖӘНЕ БАПТАРДЫ ТАҢДАП АЛУ
4.1.
Бағалаудың жалпы әдіснамасы
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің нарықтық құнын анықтау
барысында бағалауға келесі баптарды қолдану мүмкіндігі қарастырылды:
 табыстық бап;
 салыстырмалыбап;
 шығындық бап.
РМК мүлік кешенін бағалау әдіснамасы ҚР Азаматтық Кодексінің 119 бабының
мыналар туралы ережелеріне негізделді:






Мүлік кешені ретіндегі кәсіпорынның құрамына, егер шартпен басқасы
қарастырылмаған болса,ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықты, керекжарақты, шикізатты, өнімді, жер теліміне құқықты, талап ету құқықтарын,
қарыздарды, сондай-ақ оның жұмысын дербестендіретін белгілеулерге
құқықтарды (фирмалық атау, тауар белгілері) және басқа ерекше құқықтарды
қоса отырып, кәсіпорын жұмысына арналған мүліктің барлық түрлері кіреді.
Жалпы кәсіпорын немесе оның бір бөлігі сатып алу-сату, кепілге беру, жалға беружалдау нысаны және заттық құқықтардың белгіленуімен, өзгеруімсен және
тоқтатылуымен байланысты басқа келісімдердің нысаны бола алады.
Мүлік кешені ретіндегі кәсіпорынның құрамында қарыздарды берген кезде
кредиторлардың құқықтарына осы Кодекстің 48 бабымен қарастырылған ретпен
кепілдік беріледі.

Осылайша, РМК мүлік кешенін бағалаубүкіл жылжитын және жылжымайтын
мүліктің барлығын және пайдаланылу жағдайын, қарыздық міндеттемелердің жоқтығын
(барлығын) және осы кәсіпорынның өзге айналымдағы активтерінің қозғалысын ескере
отырып жүргізіледі.
Бағалауға ең жарамды баптарды және әдістерді таңдап алу мақсатында бұл жағдайда
үш баптың; табыстық, шығыстық және салыстырмалы баптардың әдістерін қолданудың
мәнісі мен ерекшеліктері қарастырылды.
Табыстық бап
Табыстық баптың әдістері–бизнестің және оған қатысу үлесінің құнын анықтаудың
болашақта күтілетін табыстарды анықтауға негізделген әдістері:
 тікелей капиталдандыру әдісі (капиталдандырылған табыс әдісі) –құнды табыстың
тұрақты шамасы, бастапқы инвестициялар болмаған кезде, капиталды және
капиталға табысты бір мезгілде қайтару кезінде активтерді тұрақты пайдаланудың
сақталуы шарттарын, жағдайларын негізге ала отырып анықтау;


ақша ағындарын дисконттау әдісі (дисконтталған қолма қол ақша ағыны әдісі) –
құнды нысанды пайдаланумен байланысты тәуекелге байланысты ақша
ағындарының бірқалыпсыз түсуі және өзгеруі жағдайларын, шарттарын негізге ала
отырып анықтау;



нақты опцион әдісі – құнды нарықтың конъюнктурасының өзгеруіне байланысты
болашақ ақша ағындарына түзетулер енгізу, өндірісті тоқтата тұру, оның
ауқымдарын өзгерту немесе кәсіпорынды тарату мүмкіндігін ескере отырып
анықтау.



қолданыстағы заңнамамен қарастырылған өзге әдістер.
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Мүлікті сатып ала отырып, сатып алушы ақшаны активтердің жинағына емес, өзіне
салынған қаражаттарын өтеуге және өзі өз қаражаттарын басқаша салып алатынға
қарағанда көбірек пайда алуға мүмкіндік беретін болашақ табыстардың ағынына
салатындықтан, табыстық бап сатып алушының инвестициялық ынталарының
тұрғысынан алғанда ең қолайлы, жарамды деп есептеледі. Табыстық бапты қолдану
кәсіпорын өсу немесе тұрақты экономикалық даму сатысында тұрған жағдайда ең
негізделген болып келеді. Сондай-ақ табыстық бапты қолдану кәсіпорынның одан әрі
даму келешектерін талдаған кезде мүмкін болады (инвестициялық жобаны бағалау).
Құнды табыстық бапты қолдана отырып бағалау табыстарды (пайданы) тікелей
капиталдандыру әдісімен орындалуы мүмкін, бұл әдіс кәсіпорынның тұрақты даму
сатысы туралы сөз болып отырған жағдайда нақты қолданыла алады, немесе болжанып
отырған ақша ағындары тұрақты болып табылмайтын кезде ақша ағындарын дисконттау
(DCF) әдісі бойынша орындалуы мүмкін. Екі әдістің де мазмұнын бүкіл мүлік кешенін
пайдаланудан болашақ табыстарды болжау және оларды бағалау нысанының құнын
бағалау датасына келтірілген ағымдағыға түрлендіру құрайды.
Белгілі бір жағдайларда табыстық бап, ортақ бизнес-процеске қатысуға тәуелсіз,
табыстар әкелуге қабілетті жылжитын және жылжымайтын мүліктің жекелеген түрлерін
бағалауға қолданылуы мүмкін.
Шығындық бап
Шығындық бапбағалау датасына жинақталған активтердің негізінде бірыңғай мүлік
кешенінің нарықтық құнын анықтау үшін, жекелей алғанда, бағалау қаржылық есептілік
мақсаттарында жүргізіліп отырғанда қолданылады.
Активтерді жинақтау әдісі негізгі болып табылады және мүлік кешенінің активтерінің
таза құнын анықтаудан тұрады. Активтердің таза құны бағалау датасына анықталған
активтердің құны мен міндеттемелердің құны арасындағы айырма ретінде анықталады.
Сондай-ақ бағалаушылар кәсіпорынды таратудан ықтимал нәтиженің ағымдағы құны
әдісін осыларды қолданудың мақсатқа лайықтылығын негіздеу қажет болатын, мүлікті
талдаудың басқа әдістерін қолдануы мүмкін. Тарату құнын анықтау бағалаудың жеке
тапсырмасы болуы немесе мүлік кешенінің активтерінің нарықтық құнын анықтау
процесінің құрамдас бөлігі болуы мүмкін. Таратудың ықтимал нәтижесінің нарықтық
құны, таратумен байланысты шығындарды алып тастап, активтерді сатудан күтілетін
табыстардың ағымдағы құны ретінде анықталады.
Негізгі құралдарды жаңғырту тәсіліне байланысты олардың бұлар өзара байланысты
әдістермен анықталуы мүмкін қалпына келтіру құнын және орнын басу құнын айырып
таниды.
Салыстырмалыбап
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың мүлік кешенінің
салыстырмалы баптың негізгі әдістері:
 аналог компания (кәсіпорын) әдісі;
 келісімдер әдісі;
 салалық коэффициенттер әдісіболып табылады.

құнын

бағалауға

Салыстырмалы баптың келтірілген әдістері үшін ортақ тұс болып бағаланып отырған
нысанның салыстыру нысаны ретінде қолданылатын болатын аналогтарын іріктеп алу
және олар туралы ақпарат жинау табылады. Іріктеп алу техникалық сипаттамалар, өзара
алмастырушылық дәрежесі, сату нарығы, активтердің және инвестицияланған капиталдың
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құрылымы, рентабельділік деңгейі секілді критерийлерді және басқа критерийлерді ескере
отырып жүргізіледі.
Аналог компания әдісі, немесе капитал нарығы әдісі ашық қор нарығы қалыптастырған
бағаларды қолдануға негізделген. Салыстыру үшін база болып іріктеп алынған аналогтар
үшін мүлік кешендерін, кәсіпорындарды, бизнестерді сату бағалары қызмет етеді.
Келісімдер әдісі, немесе сатылымдар әдісі, ЖШС қатысу үлестерін және акционерлік
қоғамдардағы акциялардың пакеттерін сатып алу бағаларына бағыт-бағдар алған. Әдіс
нарықтық құнның сатып алу-сату бағаларына эквиваленттілігі туралы болжамға
негізделеді. Бағалар кәсіпорынның – мүліктің меншік иесінің жұмысына алынатын
бақылаудың дәрежесін ескере отырып талданады.
Салалық коэффициенттер әдісі, немесе салалық ара қатынастар әдісі баға мен белгілі
бір экономикалық көрсеткіштер арасындағы ара қатынастарды, мысалға, таза капиталдың
мөлшері мен, екінші жағынан түсім, пайда, активтердің шамасы, өндіріс көлемі және т.б.
көрсеткіштер арасындағы ара қатынасты зерделеуге негізделген. Коэффициенттерді ұзақ
мерзімді статистикалық бақылаулардың негізінде арнайы аналитикалықагенттіктер
есептеп шығарады.
НӘТИЖЕЛЕРДІ КЕЛІСУ
Бағалау нысанының жиынтық құнын алу үшін бағалауға әртүрлі баптарды және
бағалау әдістерін пайдаланған кезде бағалау нысанының құнын есептеу нәтижелерін
келісу (қорыта талдау) жүргізіледі. Егер қандай да бір бапты қолданудың аясында
бағалаушы бағалаудың бірден көп әдісін қолданған болса, оларды қолданудың
нәтижелері, басқа баптардың нәтижелерін келіскенге дейін, алдын ала өзара келісіп
алынуға тиіс.
Келісулер кезінде бағалауға тапсырмада белгіленген құнның түрі ескерілуге, сондайақбағалаушының әртүрлі баптармен алынған нәтижелердің сапасы туралы пікірлері
көрсетілуге және негізделуге тиіс. Келісу үшін өлшеу рәсімін қолданған жағдайда
бағалаушы қолданылған үлестік салмақтарды таңдауды негіздеп беруге тиіс.
4.2.
Баптарды және әдістерді таңдау
Бағалаушы оптималды шешімді іздестірудің стандартты алгоритмін қолданды.
 Салыстырмалыбап«Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК
мүлік
кешенін
бағалаған кезде негізгі шарт бар болып отырған белсенді нарықты талдау
табылатындығын шамалайды.Онымен қоса, салыстырмалы бап тек бағалаушы
іріктеп алған басқа кешендер – аналогтар бойынша қол жетімді қаржылық ақпарат
болған кезде ғана мүмкін болады.
Республикадағы қазіргі экономикалық болмыста бұл шарттар көбінесе
салыстырмалы баптың қолданылуын қиын етеді. АҚШ және Еуропаның дамыған
елдерінің нарықтық ортасы және бизнесті жүргізуі Қазақстандық кәсіпорындардың
жағдайларынан елеулі ерекшеленетіндіктен, осы типтес шетелдік компаниялар бойынша
ақпаратты пайдалану іс жүзінде мүмкін емес. Нарықтық ақпараттық Қазақстандық
дерккөздеріне, мысалға, KASE жүгінген дұрысырақ болып табылады.
Ағымдағы сәтте кәсіпорындарды сатып алу-сату бойынша нақты келісімдердің
бағалары туралы ақпарат республикадағы бағалаушыларға қол жетімді дереккөздерде
жарияланбайды және құпия болып табылады. Келісімнің сарындары анықтаушы роль
ойнайды. Атап өтілген жағдаяттарға орай, аналог компаниялар әдісін немесе келісімдер
әдісін қолдану бұл Есепте мүмкін емес болып отыр. Салалық статистикалық болмауы
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себептерімен, салалық коэффициенттер әдісін қолдану мүмкіндігі одан бетер болмай
отыр.
Бірыңғай мүлік кешенін пайдаланушы ретінде «Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК қатысты салыстырмалы бап сондай-ақ республикада аналог кәсіпорындардың және
салыстыруға келетін бәсекелес кәсіпорындардың болмауына орай да қолданыла алмайды.
РМК мүлік кешенібұл контексттеҚазақстан үшін бірегей болып табылады.
Осылайша, бұл Есепте бағалау нысаны ретінде Қазгипроорманшаруашылығы»
РМК бірыңғай мүлік кешеніне тікелей қатысты салыстырмалы бапты пайдалану
мүмкіндігі болмады.
 Табыстық бапмүлік кешенінің меншік иесі үшін табыс алу мүмкіндігі –
инвестицияларды толығымен өтеу және қосымша пайда табу үшін анықтаушы
болып табылады деген ережеге негізделеді. Тиісінше, нарықтық құнды есептеу
кезіндегі ең сайма-сай мақсат «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК болашақта
табыстар алу бойынша мүмкіндіктерін анықтау болуға тиіс.
Табыстық
баптағы
есептеулер
капиталдандыру
рәсіміне
негізделген.
«Капиталдандыру» терминінің экономикада кең мағыналық қолданылуы бар, ал бағалау
қызметіне қатысты әдетте бизнестің (компанияның) құнын:
 Алынатын пайданың;
 Ақша ағындарының шамасының;
 Негізгі және айналымдағы капиталдың;
 Акциялар мен облигациялардың нарықтық құнының («нарықтық капиталдандыру»
деп аталатын) негізінде бағалауды шамалайды.
Таңдап алынған көрсеткішке тәуелсіз, мыналарды айырып таниды:
 Тікелейкапиталдандыру
Егер бағалау нысанын сатып алудан жыл сайынғы табыс белгілі бір уақыт ішінде
болжанатын болса және оның болжамдық мәннен ауытқуы күтілмейтін болса, онда осы
табысты құнға капиталдандыру (түрлендіру) формула бойынша анықталады:
PV = FV / r,
мұнда:
PV - меншік нысанының құны;
FV - таза операциялық жылдық табыс;
r - капиталдандыру коэффициенті.
Формуланың негізгі мағынасы сатып алынатын нысандар (қатысу үлестері, мүлік
кешендері, компаниялар) үшін уақыттың айтарлықтай ұзақ кезеңі ішінде нарықта құн мен
әкелінетін табыс арасында айтарлықтай орнықты ара қатынастар қалыптасуы мүмкін
екендігінен тұрады. Әдістің дәлдігі тікелей капиталдандырукоэффициентінің мәнінің
дәлдігімен анықталады. Оны анықтауға арналған бастапқы ақпарат:

ұқсаснысандар нарығы;

келісімдерді кредиттеу және сақтандыру шарттары;

ілеспелі макроэкономикалық тәуекелдерді бағалау болып табылады.
 Табысты (ақша ағындарын)капиталдандыру
Табысты капиталдандыру – болашақ табыстарды табыстың келешектегі
түсімдерінің әрқайсысын табыстың шамасының уақыт бойынша өзгеруін және бастапқы
инвестициялардың құнының өзгеруін көрсететін, есептеп шығарылған норма бойынша
немесе талап етілетін табыс мөлшерлемесі бойынша дисконттау арқылы ағымдағы құнға
конверсиялау болып келеді.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

47

Табыс мөлшерлемесікапитал салымының тәуекелін сипаттайды. Есептеулердің
негізінде дисконттау әдісімен болжанатын инвестициялардың және болашақ ақшалай
түсімдердің көлемдерін бағалау және салыстыру жатыр. Инвестицияларға бір реттік пайда
емес, уақыт кезеңдерінің белгілі санының бойында сомалардың жиынтығы
каүтілетіндіктен, онда бағалау нысандарының ағымдағы (бағалау датасына) құны екі
құрамдас бөліктен:
 болжамдық кезеңнің ішіндегі ақша ағындарының ағымдағы құнынан;
 құнның болжамдықтан кейінгі кезеңдегі ағымдағы мәнінен тұрады.
Инвестицияның инвестициялық кезеңнің соңында қайтарылатын ағымдағы құны
реверсияның ағымдағы құны деп аталады.
Осылайша:
Бағалау нысанының құны = Мерзімді табыстың ағымдағы құны + Реверсияның
ағымдағы құны
Бұл жағдайда «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК жарғылық жұмысы негізгі
мақсат деп табыс алуды, рентабельділіктің өсуін қарастырмайды. Коммерциялық негізде
жұмыстардың жалпы көлемінен 10% аспайтындығы орындалып отырғандықтан, РМК
негізгі жұмысымен байланысты да, негізгі жұмысынан тәуелсіз де коммерциялық
операциялардан табыстылыққа қатысты тарихи база бағалау датасына шектеулі болып
отыр. Онымен қоса, аталған жұмыстар бюджеттік бағдарламалардан тысқары, бірақ
бұлардың мүмкіндіктері де өз кезегінде шектеулі болып отырған мемлекеттік меншік
түрінің субъекттері үшін орындалып отырды.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК басым бөлігінде мемлекеттік бюджеттен
бөлінетін қаражат есебінен жұмыс істеп отырғандықтан, онда негізгі бағдарламаларға
шығындарды да тек бөлінген мемлекеттік қаражаттың шегінде жүргізіп отырады.
Бағалаушыкелтірілген
шектеулерді
ескере
отырып,
жалпы
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенін бағалау үшін табыстық бапты
қолдану мүмкіндігіне ие.
 Шығындық бапкез келген кәсіпорында жиынтығында оның нарықтық
потенциалын қалыптастыратын,шығындарды және мүлікті жинақтау процестері:
жылжымайтын мүлікке, жабдыққа, айналымдағы капиталға салымдар, жұмыстың
алдындағы кезеңдерінде жинақталған пайда болатындығына негізделген.
Ағымдағы шығындар түріндегі өзге бөлік қаржылық нәтижелерге жатады. Онымен
қоса, есептілікте көрінісін алмайтын, бірақ бизнестің табыстылығына әсер ететін
факторлар – абырой, бедел, мәртебе, бәсекелестер алдындағы географиялық-өнім
өткізу аспектіндегі, шикізат көздеріне қатысты және т.б. артықшылықтар әрекет
етеді.
Барлық тізіп көрсетілген факторлардың нәтиже беретін әсері жұмыстың қаржылық
нәтижелерінде –капиталдандырудың, активтердің құнының өсуі, заемдық капиталды
тарту қажеттігінің төмендеуі арқылы, серіктестер мен мемлекет алдындағы
міндеттемелердің шамасында көрініс табады.
Бұл бір жағынан – қолда бар ресурстардың құнын, екінші жағынан – бұл үшін
нақты датаға қолданылған, бизнестің қарамағында уақытша тұрған және болашақта
төленуге (қайтарылуға) тиісті қаражаттарды –«міндеттемелер» деп аталатындарды тікелей
салыстырудың негізінде «таза» активтер деп аталатынның құны арқылы заңды тұлғаға
қатысу үлесін есептеп шығаруға мүмкіндік береді.
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Айырма заңды тұлғаның толық меншігінде немесе уақытша пайдалануында тұрған
капиталды құрайды және оның шамасы көбіне көп мүлікті сатып алудың құндылығын
анықтайды. Талдау және бағалау практикасында бұл көрсеткіш, меншік иесінің
орындалуға тиісті міндеттемелерінің сомасына активтердің жиынтығымен көрсетілген
мүлкінің құнын алдын ала түзетуді («тазартуды») жүргізуді шамалай отырып, «Таза
активтер» терминімен аталады.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМКжұмыс істеген жылдары ішінде бюджеттік
бағдарламаларды орындауға да, нарықта бизнес-операцияларды жүргізуге де арналған
аяқталған өндірістік-техникалық базасын жасады. Өндірістік процестер, жұмыстың
қаржы-экономикалық аспекттері тұрақтандырылған. Жұмыс істеген жылдары, қолда бар
активтердің және міндеттемелердіңбүкіл жиынтығын ескере отырып, РМК мүлкінің
құнын бара-бар бағалауға мүмкіндік беретін есептік-статистикалық база жинақталды.
Кәсіпорын орман орналастыру саласындағы спецификалы білімдерді меңгерген білікті
персоналға ие болып отыр.
Жалпы алғанда «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің нарықтық
құнын бағалау үшін шығындық баптың әдістерін қолдану мүмкін болады және
мақсатқа лайықты.
4.3.

Өндірістік процестің сипаттамасы және есептеулер алгоритмі

Бұл Есепте материалдық және материалдық емес сипаттағы тарихи шығындардың
жиынтығы есептеу шығарудың негізінде шығындық бапты қолданудың ерекшеліктері
көрсетілген. Есептеулер кезінде тек құжаттармен расталған және қаржылық есептілікте
көрініс тапқан табыстар және шығындар ғана ескерілді.
Талдау бағалау датасына жұмыстардың және қызметтердің және, тиісінше,
алынатын табыстардың сипаты:
– тарихи қалыптасқан және тұрақты болып табылатындығын;
- персоналдың тұрақты құрамына және арнайы біліктілігіне негізделетіндігін;
- жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз етуге бағыт-бағдарға ие екендігін
көрсетті.
Экономикалық мазмұны бойынша «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК өндірістік
процесс бірыңғай тұтас болып келеді. Тиісінше, бірыңғай басқарумен басқару, жоспарлау,
есепке алу және есептілік рәсімдері кешенді іске асырылады.
Осыны ескере отырып және осы Есептің 2,3 Тарауларында келтірілген
мәліметтерді талдаудың негізінде, біз бағалау нысанының нарықтық құнын есептеудің
келесі алгоритмін қолдандық:
1. Бағалау датасына «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК балансында тұрған
активтердің құрамы дәлдеп тексерілді, олардың техникалық жағдайы, тозу
дәрежесі және өтімділігі талданды.
2. Нарықтық ортаны және бағаланып отырған мүліктің аналогтарының (ұқсас
мақсатты қолданылатын, өзара алмастырылатын және т.б.) құн мәліметтерін талдау
жүргізілді.
3. Баланста тұрған жылжитын және жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын
есептеулер орындалды.
4. Түзетілген, нарықтық құнды көрсете отырып, жүргізілген есептеулердің
нәтижелері бойынша мүліктің баланстық құны туралы РМК мәліметтеріне
түзетулер енгізілді.
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5. 3,4 тармақтарға сәйкес орындалған, мүлікті бағалау нәтижелерін ескере отырып,
алдын ала нәтиже ретінде, таңдап алынған шығындық баппен бірыңғай тұтас
ретінде мүлік кешенінің нарықтық құнын есептеу жүргізілді.
6. Қорытынды түзетулерді енгізудің мақсатқа лайықтылығын зерделеудің негізінде
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің 2015 ж. 01 сәуірде бағалау
датасына жағдай бойынша түпкілікті нарықтық құны анықталды.
4.4.
Тарау бойынша қорытынды
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің нарықтық құнын бағалаған
кездеБағалаушышығындық және табыстық баптарды қолданды.
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V. НЫСАННЫҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ

5.1. «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің нарықтық
құнын шығындық баппен бағалау
Бағалау барысында қатысушылардың, құрылтайшылардың, кәсіпорынның өзінің
шолынатын келешекте жұмысты тоқтатуға ниеттері анықталмады. Бағалаушы шығындық
баптың таза активтер әдісін таңдап алды.
Таза активтер әдісі (түзетілген баланстық құн әдісі) бастапқы баланстың
активтерінің және пассивтерінің баптарын түзетуді және мазмұнын талдауды, осының
негізінде бағалау балансын дайындауды, активтердің түзетілген жиынтығынан ұзақ
мерзімді және ағымдағы міндеттемелерді алып тастауды қарастырады. Нәтижесінде «Таза
активтер» көрсеткіші қалыптасады. Қажет болған кезде қорытындылаушы түзетулерді
енгізгеннен кейін мүлік кешенінің нарықтық құны анықталады.
Әдісті қолданудың реттілігі:
1 Негізгі құралдарбастапқы құнды және нарықтағы нақты қалыптасқан бағаларды
ескере отырып, бағалау датасына нарықтық құн бойынша қайта бағаланады;
2 Дебиторлық берешек үмітсіз (егер берешектің қайтарылуы мүмкін болмаса)
дебиторлық берешекке түзетуді ескере отырып, баланстық құны бойынша ескеріледі;
3 Тауар–материалдық қорларесеп саясатының ережелерін ескере отырып,
баланстық құн бойынша ескеріледі;
4 Өтімсіз және табыстар алуға жұмыс істемейтін өзге активтерге түзету
жүргізіледі;
5 Абсолюттік өтімділікке ие болып отырғандықтан, ақшалай қаражаттартүзетуді
ескерусіз, баланстық құн бойынша есепке алынады;
6 Бухгалтерлік балансты талдауға сәйкес міндеттемелердің құны анықталады.
Активтердің түзетілген жиынтығы мен міндеттемелердің түзетілген мөлшері
арасындағы айырмашылық ретінде, таза активтердің мәні анықталады.
 Есептеудеескерілген активтер:
– айналымнан тыс активтер (материалдық емесактивтер, негізгі құралдар,
аяқталмағанқұрылыс,
материалдыққұндылықтарға
табысты
салымдар,
ұзақ
мерзімдіқаржы салымдары, өзгеайналымнан тыс активтер);
– оларды кейініректе қайта сату үшін сатып алынған үлестерді сатып алуға нақты
шығындардың жиынтығынындағы құнын және қатысушылардың (құрылтайшылардың)
жарғылық капиталдағы жарнама бойынша берешегін қоспағанда, айналымдағы активтер
(қорлар, сатып алынған құндылықтар бойынша қосылған құн салығы, қысқа мерзімді
қаржы салымдары, Ақшалай қаражаттар, өзге айналымдағы активтер).
 Есептеуде қабылданған пассивтер:
– займдар мен кредиттер бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер;
– займдар мен кредиттер бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер;
– кредиторлықберешек;
– Қатысушыларға (құрылтайшыларға) табыстар төлеу бойынша берешек;
– алдағы шығындардың резервтері;
– өзгеқысқа мерзімдіміндеттемелер.
Есептеуді орындау үшін негіз ретінде Кәсіпорынның 01.04.2015 ж. жағдай бойынша
жасалған балансы қабылданды.
Балансты түзетубаланстың активі мен пассивінің баптарын қалдық құннан ағымдағы
бағаларға қайта есептеуден тұрады.
Ақшалай қаражаттар,қорлар, биологиялықактивтер, өзгеқысқа мерзімдіактивтер
және өзгеұзақ мерзімдіактивтертүзетусіз қабылданды.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

51

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, дебиторлық берешек баланста көрсетілген мөлшерде
қабылданды.
Жұмыс істеп отырған кәсіпорын үшін міндеттемелер толық көлемінде қабылданды.
Кәсіпорын міндеттемелерінің мөлшері баланс құн бойынша қабылданды.
Негізгі құралдардың (ғимараттар, жылжитын мүлік және өзге негізгі құралдар) құны
нарықтық құн бойынша бағалау нәтижелері бойынша қабылданды (есептеулер осы Есепке
қосымшада).
Бұл активтер Нысан жұмысынан тысқары жерде нарықтық құндылыққа ие болмай
отырғандықтан, материалдық емес активтердің нарықтық құны бағалау датасына
баланстың мәліметтері бойынша 371 621 теңге сомада қабылданды:
21кесте
Ұйым \ Материалдық емес
актив

Кезең соңына
Амортизация
Құн, теңге
(тозу), теңге
1 570 354
1 434 106
84 286
37 929

Бастапқықұны,
теңге

"Қазгипрорманшаруашылығы" РМК
5 жұмыс орнына лицензиямен 1С
Кәсіпорын 8
Mapinfo Pro 8.5 Rus
Mapinfo Pro 8.5 Rus
Photoshop Rus ADOBE
Photoshop CS3 Rus ADOBE
Photoshop CS3 Rus ADOBE
«Заң» мәліметтер базасы
1СКәсіпор.8 жұмыс орнына
клиенттік лицензия
2011 ж. лицензиялық келісім
"Алтын-Кадрлар"бағдарламасы
АВС-4бағдарламалық кешені
АВС-4бағдарламалық кешені
"Қазгипрорманшаруашылығы" РМКСҚФ
SANA -2001-11бағдарламалық
қамтамасыз етуі
SANA -2001-12бағдарламалық
қамтамасыз етуі
Бағдарламалық қамтамасыз ету
SANA -2001-14
"Эра"бағдарламалық кешені
Жиыны

84 286

Қалдыққұн,
теңге
136 248
46 357

381 000
381 000
125 518
160 000
160 000
36 522
21 429

381 000
381 000
125 518
160 000
160 000
36 522
21 429

381 000
381 000
75 311
160 000
160 000
36 522
9 107

69 600
44 000
52 000
55 000
210 714

69 600
44 000
52 000
55 000
624 846
210 714

69 600
43 450
52 000
28 188
389 474
168 571

26 813
235 372
42 143

36 607

36 607

21 354

15 253

110 625

110 625

9 219

101 406

266 900

266 900
2 195 201

190 330
1 823 580

76 570
371 621

50 207

12 321

550

Кәсіпорын балансында тұрған негізгі құралдардың жалпынарықтық құны, 01.04.2015
ж. жағдай бойынша276 323 453теңге құрайды.
Негізгі құралдарды есептеулер осы Есептің 2 Қосымшасында келтірілген.
Кәсіпорынның негізгі құралдарының алынған нарықтық құны балансты түзету кезінде
ескерілді.
22кесте
Позициялардың атаулары

01.04.2015 ж. баланс,
мың теңге

Бағалаушының
түзетуі

Түзетуді ескере
отырып бағалау
балансы, мың теңге

АКТИВ
I. АЙНАЛЫМНАН ТЫС АКТИВТЕР
Материалдық емесактивтер

371,6

0

371,60

Негізгі құралдар

30 419,90

245 903,55

276 323,45

І тарау бойынша ЖИЫНЫ

30 791,50

245 903,55

276 695,05
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II. АЙНАЛЫМДАҒЫ АКТИВТЕР
Қорлар

1 427,50

0

1 427,50

0

0

0,00

шикізат, материалдар және басқа
ұқсас құндылықтар

1 427,50

0

1 427,50

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

2 348,90

0

2 348,90

0

0

0,00

2 348,90

0

2 348,90

0

0

0,00

40 098,50

0

40 098,50

Жеткізушілерге аванстар

0

0

0,00

Өзгеқысқа мерзімді және
айналымдағы активтер

1 203,30

0

1 203,30

ІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ

45 078,20

0

45 078,20

ЖИЫНЫ АКТИВТЕР

75 869,70

245 903,55

321 773,25

III. ҰЗАҚ
МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР

0

0

0,00

IV. ҚЫСҚА
МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР

0

0

0,00

132,6

0

132,60

0

0

0,00

жеткізушілер және мердігерлер

132,6

0

132,60

V тарау бойынша ЖИЫНЫ

132,6

0

132,60

Міндеттемелердің барлығы

132,6

0

132,60

оның ішінде

оның ішінде
сатып алушылар және тапсырыс
берушілер
Қысқа мерзімдіқаржы салымдары
Ақшалай қаражаттар

Кредиторлықберешек:
оның ішінде

Таза активтер, мың теңге

75 737,10

321 640,65

Осылайша, «Қазгипроорманшаруашылығы» РМК таза активтерінің
шығындық баптың таза активтер әдісімен есептелген құны бағалау датасына
321 640650ҚР теңгесін құрады.
РМК барлық материалдық және материалдық емес активтері жарғылық капиталға
қатыстырылып отырғандықтан, операциялық емес активтер анықталмағандықтан және
баланста
әлеуметтік
сала
кәсіпорындары
болмай
отырғандықтан,
онда
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК таза активтерінің нарықтық құнының 321 640 650
теңге сомадағы шамасы осы кәсіпорынның мүлік кешенінің нарықтық құнына
эквивалентті.
5.2.
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің нарықтық
құнын табыстық баппен бағалау
Кәсіпорынның мүлік кешенінің құны жалпы алғанда мүлік кешенінің құрамына
кіретін активтердің бүкіл жиынтығы генерациялайтын болашақ бос ақша ағындарының
(пайданың) осы уақытқа келтірілген (дисконтталған) жиынтығына тең.
Табыстық баппен бағалау әдістерін таңдап алған кезде Бағалаушы негізінен 20142013ж.ж. және, қажет болған кезде, сонымен қатар 2012 жылдың ретроспективалық
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мәліметтерін талдауды басшылыққа алды. 2015 жылғы мәліметтер, жұмыс кезеңінің
шектеулігіне (3 ай) байланысты, әдетте, 1-2 жыл көлемінде болжамдық бағалау үшін
қолданылды.
Болашақ бос ақша ағындарын болжау көкжиегі болжамдардың ықтимал дәлдігіне
және жоспарлау кезеңіне байланысты болады. Бағалау нысаныәкелетін табыстардың өсу
қарқындары айтарлықтай шамада ұлттық экономиканың жағдайына да, Бағалау
нысанының меншік иесінің өзінің жұмысының ерекшелігіне де байланысты.
Нысан бағалау датасына осыған өкілеттік берілген органдармен келісілген, 2016
жылдан аспайтын жоспарлық мәліметтерге ие болып отырды.
Есептік 2014 жыл ішінде Кәсіпорыннегізгі жұмыстан 185 852,76 мың теңге сомада
табыс тапты. Оның ішіндемемлекеттік тапсырыс бойынша - 166 882,15мың теңге, өзге
тапсырыс берушілермен (мемлекеттік мекемелермен және ЖШС) шарттар бойынша 2014
жылыкәсіпорынқұны18 970,61мың теңге жұмыстарды қосымша орындады:
23кесте
Тапсырыс берушінің –
ММ атауы
«Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы
министрлігінің Орман
және аңшылық
шаруашылығы
комитеті» РМК
«Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы
министрлігінің Орман
және аңшылық
шаруашылығы
комитеті» РМК
«Астана қаласының
табиғи ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасы» ММ
«Ақмола облысы табиғи
ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу басқарамасы»
ММ

«Булаев мемлекеттік
орман мекемесі» ММ

Қарағанды облысы
табиғи ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасының
«Жаңаарқа ормандарды
және аңдар әлемін
қорғау шаруашылығы»
ҚМК

Шарттың
ревизиттері

Шарттың аясы

ҚҚС-сыз сома,
мың теңге

24.02.2014 ж. №
39 Мемтапсырыс
-Шарт

Астана қ. жасыл аймағын жобалау

114 533,04

24.02.2014 ж. №
40 Мемтапсырыс
-Шарт

Орман шаруашылығын жобалау

52 349,11

04.10.2013
ж..№71 шартқа
17.02.2014 ж. №3
қос.кел.

Сараптамалар: экологиялық және сәулетқұрылыс

312,50

02.06.2014 ж.
№24

"Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
шараларды іске асыру аясында АстанаЩучинск автожолының ұзына бойына
1000 га ауданда орман жаппаған жерлерді
ормандандырудың жұмыс жобасын жасау"

3556,20

01.07.2014 ж.
№66

1 365 га ауданда орман дақылдарын жасау
үшін, орманды емес жерлерден орманды
жерлер санатына көшірілетін жерлердің
топырағын тексеру бойынша қорытынды
жасау

758,93

23.04.2014 ж.№32

«Жаңаарқа ормандарды және аңдар әлемін
қорғау шаруашылығы» ҚМКүшін 130 га
ауданда орман жаппаған жерлерді
ормандандырудың жобалау-смета
құжаттарын жасау
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Қарағанды облысы
табиғи ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасының
«Теміртау ормандарды
және аңдар әлемін
қорғау шаруашылығы»
ҚМК

«Теміртау ормандарды және аңдар әлемін
қорғау шаруашылығы» ҚМКүшін 150 га
ауданда орман жаппаған жерлерді
ормандандырудың жобалау-смета
құжаттарын жасау

05.05.2014
ж.№14-21

«Сайрам-Өгем
мемлекеттік ұлттық
табиғи саябағы» РМК

04.05.2014 ж.№52

«Іле-Алатау мемлекеттік
ұлттық табиғи саябағы»
РМК

06.05.2014
ж.№05-08/14

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи
саябағы» РМК аумағында және оның ШҚО
қорғаныс аймағында шаруашылық ішінде
аңшылықты орналастыруды жүргізу
жөніндегі жұмыстар
Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи
саябағының 2011 жылғы сұрапыл
дауылдан зардап шеккен жерлерінде
орманды қалпына келтіруді және эрозияға
қарсы жұмыстарды авторлық қадағалау
жөніндегі
қызметтер

2019,23

3044,00

167,38

"Әулие Бұлақ 1" ЖШС

27.08.2014
ж.№32

Ақмола облысының Сандықтау ауданының
«Үлкен Түкті ОШ» ҚММ Солтүстік орман
шаруашылығының ауданы 1,5 га
аумағында орман көшеттігін ұйымдастыру
үшін топырақты тексерудің қорытындысы

"Жамбыл облысы
әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты
пайдалануды реттеу
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

15.04.2014 ж.№90

Жамбыл облысының мемлекеттік орман
қорының аумағында орман дақылдарын
жасау бойынша жұмыс жобасын жасау

5133,93

17.03.2014 ж.№27

Астана қаласының «жасыл аймағының»
аумағында екпе ағаштарды қайта
құрастыруды авторлық қадағалау және
екінші қабылдаудағы орман дақылдарын
жасау бойынша қызметтер

2130,69

«Астана қаласының
табиғи ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасы» ММ

ЖИЫНЫ:

93,64

185 852,76

Өзгетабыстар2004,65
мың теңге құрады. Бұлтабыстар мыналардан
құралды:коммуналдық шығындардың орнын толтырудан - 825,46 мың теңге, жол-көлік
оқиғасының нәтижесіндегі шығынның орнын толтыруға сақтандыру төлемі - 1111,2 мың
теңге,қызметкерлердің шығындарды өтеуі - 35,0 теңге, күмәнді талаптарды есептен
шығарудан табыс - 1,49 мың теңге.
Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны134128,82мың теңге
құрады.
Әкімшілікшығындарбарлығы47651,86мың теңгеқұрады.
Өзгешығындаржиынтығында2726,23мың теңге құрады.
Нәтижесінде есептік кезең ішінде кәсіпорын негізгі және негізгі емес жұмысынан
жиынтығы3350,50мың теңгеоперациялық пайда тапты.
Корпоративтік салық бойынша шығындар2014 жылы2444,52мың теңге құрады.
Негізгі құралдарды қайта бағалау нәтижесінде есептік жыл ішінде 163,56мың теңге
сомада пайда алынды.
2014 жылы жалпыжиынтықпайда1069,54мың теңге құрады. 2013 жылмен
салыстыру төменіректе кестеде келтіріліп отыр:
«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
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24кесте
мың теңге
2014 жыл

2013 жыл

ауытқу

1.2.
2.

Табыстар, барлығы
оның ішінденегізгі жұмыстан, олардың ішінен:
Мемлекеттіктапсырыс
Шаруашылық есеп жұмысы
негізгі емес жұмыстан
Шығындар, мың теңге

187 857,41
185 852,76
166 882,15
18 970,61
2 004,65

180 801,14
180 264,61
162 116,95
18 147,66
536,53

184 506,91

165 933,60

7 056,27
5 588,15
4 765,20
822,95
1 468,12
18 573,31

2.1.
2.2.
2.3.

оның ішіндесатылған қызметтердің өзіндік құны
Әкімшілікшығындар
Өзгешығындар

134 128,82
47 651,86
2 726,23

124 301,55
40 179,99
1452,06

9 827,27
7 471,87
1 274,17

3 350,50

14 867,54

-11 517,04

5.

ЖиыныСалық салынғанға дейінгі пайда
(шығын)
Табыс салығы бойынша шығындар
Салық салынғаннан кейінгі пайда
Өзгежиынтықпайда
оның ішінденегізгі құралдарды қайта бағалаудан
Жалпыжиынтықпайда

2 444,52
905,98
163,56
163,56
1069,54

3 018,20
11 849,34
163,56
163,56
12 012,90

-573,68
-10 943,36
0,00
0,00
-10 943,36

4.

Рентабельділік, %%

0,48

11,50

-11,02

1.
1.1.

3.
4.

Бағалауды жүргізген кезде Кәсіпорынның 2015-2016 ж.ж. Даму жоспарын дәлдеп
тексергенге дейін бағалау датасына қолданыстағы параметрлер назарға алынды
(қыстырмадағы 24 кесте).
Қарастырылған мәліметтердің негізінде келесі қорытындылар жасалды:
1. Бағалау датасына Кәсіпорын бюджеттік бағдарламаларбойынша мемлекеттік
тапсырыс бойынша жұмыстар орындап отыр (көлемдердің90%), 10% тікелей жасалған
шарттарға келеді. Жұмыстың осы бағытының халық шаруашылығындағы маңыздылығына
және тең бәсекелестіктің болмауына байланысты, 2015-2016 ж.ж. болжау көкжиегінің
шегінде жағдайдың өзгеруін болжауға негіз жоқ болып отыр.
2. Мемлекеттікбағдарламаларды қаржыландыру көлемдері жылдар бойынша
жоғары волатильдлілікке ие.
3. Кәсіпорын ресроспективалық кезеңде төмен рентабельділікке ие (1,5-2%
шамасында), 2015 жылға ҚР АШМ дәлдеп пысықтауы бастапқыда жоспарланған 9,98%
қарсы, ROA бойынша 1,51% құрайды.
4. «Өзге» табыстар деп аталатынның құрамынан жалдау және коммуналдық
қызметтерге ақы төлеу бойынша жылына 1,0 млн. теңге шамасында тұрақты алып отыру
нақты мүмкін болады. Бұл кезде «өзге» шығындар деп аталатынның көрсеткіші көбірек
болады.
5. 2012 жылдың жұмыс қорытындылары бойынша пайда 3 787 мың теңге құрайды.
МСФО (IAS) 36 ақша ағындарын жоспарлаудың ақылға сыйымды және
дәлелденген долбарлар мен болжамдарға және олардың бюджетті жасау кезеңіне
жатпайтын кезеңдерге экстраполяциясына негізделуге тиіс екендігін анықтайды.
Пайда бойынша ретроспективалық және жоспарлы-есептік мәліметтер орташа
жылдық мәліметтер бойынша дисконттауды немесе капиталдандыруды жүргізуге
мүмкіндік бермейтін өте үлкен волатильділікке ие.
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Бағалаушыбазалық көрсеткіш ретінде соңғы толық қаржылық жылдың (2014)
пайдасы көрсеткішін таңдап алды, пайда 1069,54 мың теңге құрады.
Тапсырыс беруші ұсынған ақпараттың және Бағалаушы жүргізген талдаудың
негізінде пайданы капиталдандыру моделі таңдап алынды.
Бағалаушыкелесі себеп-салдарлар бойынша есептік база ретінде ақша ағынын
пайдаланудан бас тартты:
1. Күрделі салымдар бойынша ретроспективалық және болжамдық мәліметтер жоқ.
2. Амортизация шамасы бағалау нәтижелері және жекешелендіру рәсімі бойынша
активтердің қалдық құнын қайта есептегеннен кейін нақтырақ анықталынуы мүмкін.
3. Кәсіпорынның айналымдағы капиталы қалыптасудың табиғи емес, бюджеттік
жаратылысына ие.
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25 кесте 2015-2016ж.ж. Даму жоспарының параметрлері

Көрсеткіштердің атауы
өлш.бі
р.
2
Активтер

Қаржыланды
ру көздері

3

4

Ұйымдар
Еншілесұйы
мдар
Біріктірілген
көрсеткіште
р
Ұйымдар

Еншілесұйы
мдар

Барлығы
оның
ішінде
Заемдық
капитал
Барлығы
оның
ішінде

Біріктірілген
көрсеткіште
р

Барлығы

оның
ішінде

Табыстар

Ұйымдар
Еншілесұйы
мдар
Біріктірілген

7
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың

2013
есептік
қаржылы
қ
жылдың
дерегі(дер
ек)
8

2014
ағымдағ
ы
қаржылы
қ жылды
бағалау
(дерек)
9

2015
кезектіқа
ржылық
жылға
жоспар(бағал
ау)
10

86 693,89

104 692,20

86 693,89
86 693,89

2013

2012

2014

2015

жоспар
(бағалау)

Нақты

жоспар
(бағалау)

жоспар
(бағалау)

12

13

14

16

17

75 350,46

84 854,00

59 987,00

87 057,66

50 209,00

75 350,46

63 263,00

87 057,66

86 912,16

85 948,00

69 799,00

87 203,16

66 100,00

86 912,16

66 100,00

86 912,16

86 912,16

85 948,00

67 799,00

87 057,66

66 100,00

86 912,16

66 100,00

2 000,00

145,50

153 526,00

160 653,40

197 770,00

160
653,30

197
770,00

145,50

180 268,29

160 653,40

160 653,40

163 539,00

2015

Түзету

2016
Жоспар
(бағалау
)

58

Шығындар

Қаржышаруашылық
жұмысының
нәтижелері

көрсеткіште
р
Ұйымдар
Еншілесұйы
мдар
Біріктірілген
көрсеткіште
р
Жалпы табыс
(жалпышығ
ын минус
белгісімен
көрсетіледі)

Салық
салынғанға
дейінгі пайда (шығын)
(шығынмин
ус
белгісімен
көрсетіледі)

Тазапайда

теңге
мың
теңге
мың
теңге
мың
теңге
Ұйымдар

мың
теңге

Еншілесұй
ымдар
Біріктірілге
н
көрсеткіште
р
Ұйымдар

мың
теңге
мың
теңге

Еншілесұй
ымдар
Біріктірілге
н
көрсеткіште
р
Ұйымдар

178 853,06

185 865,34

159 234,43

157 536,00

153 055,00

160 289,63

191 507,00

159
234,43

191
507,00

1 415,23

-25 211,94

1 418,97

6 003,00

471,00

363,77

6 263,00

1 418,87

6 263,00

1 132,19

291,02

291,02

4 800,40

376,80

291,02

5 010,40

1 135,10

5 010,40

мың
теңге

мың
теңге
мың
теңге

мың
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(шығынмин
ус
белгісімен
көрсетіледі)

Акционердің
(қатысушын
ың)
табыстары

Дивидендтер

теңге

Еншілесұй
ымдар
Біріктірілге
н
көрсеткіште
р
бір акцияға
есептелгені

акцияларға
есептелгені

Қатысу
үлесіне табыс

Мемлекеттік
кәсіпорынн
ың тиісті
бюджетке
аудару үшін
бөлінетін
табысы

таза табысты бөлу
нормативі
қатысу
үлестеріне
есептелгені

таза
табысты
бөлу
нормативі

есептелгені

мың
теңге
мың
теңге

теңге

теңге
мың
теңге
%
мың
теңге
%

мың
теңге
мың
теңге
%

мың

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

5,00

25,00

283,04

72,75

72,75

1 200,10

94,20

72,75

1 252,60

57,00

1 252,60
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Рентабельділі
к

активтер
(ROA)

өзіндік
капитал
(ROE)

сатылымдар(ROS)

Ұйымдар
Біріктірілге
н
көрсеткіште
р
Ұйымдар

теңге
%

1,31

0,28

0,39

5,66

0,63

0,33

9,98

1,51

7,92

1,31

0,33

0,33

5,59

0,56

0,33

7,58

1,31

7,58

0,63

0,18

0,18

2,94

0,25

0,18

2,53

0,71

2,53

%

%

Біріктірілге
н
көрсеткіште
р
Ұйымдар

%

Біріктірілге
н
көрсеткіште
р
Ұйымдар

%

%

мың
8 036,45
8 036,45
8 036,45
8 036,45
теңге
Ескерту: 2012-2013-2014ж.ж. мәліметтерінБағалаушыосы кестенің мәліметтері бойынша емес, қаржылық есептіліктің мәліметтері бойынша дәлдеп тексерілгенін
пайдаланды
EBITDA

«Қазгипроорманшаруашылығы» РМК мүлік кешенінің құнын бағалау туралы
№ 2015–1/15–3 есеп

61

Капиталдандыру мөлшерлемесін есептеу
Кәсіпорынды
және
оның
мүлкін
бағалаулар
үшін
капиталдандыру
мөлшерлемесіәдетте дисконт мөлшерлемесінен, пайданың немесе ақша ағынының (қандай
шаманың капиталдандырылатындығына байланысты) өсуінің күтілетін орташа жылдық
қарқындарын алып тастау арқылы шығарылады. Тиісінше, дәл сол бір кәсіпорын үшін
капиталдандыру мөлшерлемесі әдетте дисконт мөлшерлемесіне қарағанда төменірек.
Дисконт мөлшерлемесін анықтаудың әр алуан әдістемелері бар, осылардың ішінен ең
кең таралғандары:
 күрделі активтерді бағалау моделі;
 кумулятивтік құру әдісі;
 капиталдың орташа өлшенген құны моделі болып табылады.
Бұл жағдайда, мүлік кешенін пайдаланудан табыс алудың тек Қазақстан аумағында
жүретіндігін, мүліктің құрамы көбіне көп мамандандырылған болып табылатындығын, ал
пайдаланушы кәсіпорынның аналогы жоқ екендігін ескере отырып, бағалаудың ең
спецификалы ерекшеліктерін ескеретін бап ретінде кумулятивтік бап таңдап алынды.
Кумулятивтікбап
КумулятивтікбапСАРМ-ға (күрделі активтерді бағалау моделі) белгілі бір ұқсастыққа
ие. Екі жағдайда да есептеулердің базасы ретінде тәуекелсіз салымдар бойынша табыс
мөлшерлемесі алынады. Кумулятивтік бапқа сәйкес құнды есептеу екі кезеңмен жүргізіледі:
 табыстың тиісті тәуекелсіз мөлшерлемесін анықтау;
 осы компанияға инвестициялау тәуекелі үшін тиісті сыйақының шамасын
бағалау.
Бұдан әрі мүліктің спецификасымен және кәсіпорынның жұмысымен байланысты
тәуекелдің сандық және сапалық факторларының әрекетіне түзетулер (көбейту немесе азайту
жағына) енгізіледі.
Алынатын мәліметтертабыс мөлшерлемедерінің шамасы мен қандай да болсын
инвестициялармен байланысты тәуекелдің деңгейі арасындағы тәуелділік туралы түсінік
алуға мүмкіндік береді. Олардың көмегімен азырақ тәуекелді (тәуекелсіз) инвестициялардан
көбірек тәуекелді инвестицияларға көшкен кезде табыс мөлшерлемелерінің кумулятивтік
өсуінің концепциясы көрнекі көрсетіле алады.
Дисконттың белгілі мөлшерлемесі кезінде капиталдандыру мөлшерлемесіжалпы
түрінде келесі формула бойынша анықталады:
R=d–g
мұнда R — капиталдандыру мөлшерлемесі,
d — дисконт мөлшерлемесі,
g — пайданың немесе ақша ағынының өсуінің ұзақ мерзімдіқарқындары.
Құнның алдын ала шамасы келтіріліп те қойған формула бойынша жүргізіледі:
Тазапайда / капиталдандыру мөлшерлемесі = Бағаланғанқұн
( I / R = V)
Бағаланатын үлестің бақылаушы немесе бақыламаушы сипатына, сондай-ақ өтімдліліктің
жетіспеушілігіне түзетулер енгізу жүйесі төменіректе толықтай қарастырылады.
Бағалаушыхалықаралық практикада пайдаланылатын келесідей көрсеткіштерді
басшылыққа алды:
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НАҚТЫ КОМПАНИЯҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ТӘУЕКЕЛ ҮШІН СЫЙАҚЫ
ШАМАСЫН САРАПШЫЛЫҚБАҒАЛАУ
ТӘУЕКЕЛДІҢ ТҮРІ

МӘНДЕРДІҢ
АРАЛЫҒЫ, %

Басқарушы құрам; басқару сапасы

0-5%

Компанияның мөлшері

0-5%

Қаржылық құрылым (компанияның қаржыландыру көздері)

0-5%

Товарлық/аумақтық диверсификация

0-5%

Клиентураның диверсификацияланғандығы

0-5%

Пайдалардың деңгейі және болжанғыштығы

0-5%

Өзгетәуекелдер

0-5%

ЫҚТИМАЛ

ДЕРЕККӨЗ: Business Valuation Review, December, 1992; «The Adjusted Capital Asset Pricing Model for Developing Capitalization Rates:
An Extension of Previous Build-Up Methodologies Based Upon the
CAPM.»

Мөлшерлемені есептеу кумулятивтік тұрғызылу моделі бойынша жүргізілді, бұл
модель бойынша нақты кәсіпорынға инвестициялаудың келесідей негізгі тәуекеелдерін
айырып таниды*.
Тәуекелсізтабыс мөлшерлемесі
 басқару сапасы үшін сыйақы
 мөлшер үшін сыйақы
 жеткілікті табыстылықты қамтамасыз етпеу және жұмыстың
тоқтатылу тәуекелі
 коммерциялық және уақыттықтәуекелдер
 жалпы
экономикалық
жағдайдың
нашарлап
кету
ықтималдығының әсер етуі
Жиыны:

4,79%
1%
0%
2,5%
2,5%
2%
12,79 %

Тәуекелсізмөлшерлеменібіз 4,79% деңгейінде қабылдадық, бұл МЕОКАМ ұзақ
мерзімді мемлекеттік қазынашылық облигациялары бойынша табыстылыққа сәйкес келеді
(МЕОКАМ бойынша 1-3 жыл көлемінде табыстылықтың минималды кепілдік берілген
нақты нормасы – 4,79%) – ҚРХБ 2015 жылдың наурызының нәтижелері бойынша
мәліметтері бойынша.
Тәуекелдік факторлар 8,0% құрады, оның ішінде:
 Кәсіпорынды басқару сапасы.
Орман шаруашылығы саласындағы блікті мамандар жүргізетін, кәсіпорынды дамыту
жоспарларының тұрақты іске асырылуына есеп жасауға мүмкіндік береді, сондықтан осы
фактор бойынша үстеме 1 % мөлшерінде анықталды.
 Жеткілікті табыстылықтың қамтамасыз етілмеуі және жұмыстың
тоқтатылуы тәуекелі
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Қаржылық-шаруашылық жұмысты талдауға сәйкес, Кәсіпорынның жалпы қаржылық
жағдайы тұрақты ретінде бағаланып отыр. Сонымен қатар, одан арғы жұмыста жылдар
бойынша пайда көрсеткішінің жоғары өзгергіштігі, пайдалылықтың қол жеткізілген
деңгейінен ауытқулардың ықтималдығы бар болып отыр. Жұмыстың тоқтатылуы
ықтималдығы барынша аз. Сондықтан біз осы тәуекелге орташа 2,5%. мәнін бердік.
 Коммерциялық және уақыттықтәуекелдер.
Осы екі тәуекел де көбірек шамада Кәсіпорынның дамуының болашақ
көрсеткіштерімен байланысты болып отырғандықтан, Бағалаушы бұл тәуекелдерді бір топқа
біріктірді. Тек сыртқы ғана емес, негізінен алғанда ішкі факторлар тұрғысынан алғанда
жалпы белгісіздік айтарлықтай жоғары болып сақталып отырғандықтан, уақыттық факторлар
себепкер болған коммерциялық тәуекелдерді біз орташа 2,5% мәнінің деңгейінде бағаладық.
 Мөлшер үшін сыйақы.
Кәсіпорын бәсекелестік ортада еркін нарықта жұмыс істемейтіндіктен, оның
жұмысының ауқымы республиканың қажеттіліктеріне және жұмысты бюджеттік
қаржыландырудың мүмкіндіктеріне байланысты болып отырғандықтан, бұл сыйақы
анықталмады (=0).
 Жалпы экономикалық жағдайдың нашарлап кетуінің ықтималдығының
әсері
КәсіпорынҚазақстан нарығында әбден анықталған секторда операция жасап
отырғандықтан, оның жұмысының нәтижелері елдегі нарықтың басқа субъекттерінің
көпшілігіне әсерін тигізетін макроэкономикалық факторлардың әсеріне ұшырап отырады.
Қазақстанэкономикасының оң динамиканы ұстап отыру қолынан келіп
отырғандығына орай, алайда, Қазақстанэкономикасының қолайсыз дамуының тәуекелдері
қазіргі сітте шектеулі болып көрінеді, сараптамалық бағалауларға сәйкес, орташа мерзімді
келешекте экономикалық өсудің қарқындары салыстырмалы тұрақты болып болжанып отыр.
Бұл тәуекелге = 2% деңгей берілді.
Жиынындадисконттау мөлшерлемесі 12,79% тең.
(D = 0,0479 + 0,0800 = 0,1279 немесе 12,79%).
Бағалау датасына 2014 жылдан тысқары кезде өсу қарқыны Кәсіпорынның ұзақ
мерзімді келешекте даму қарқындарындағы жоғары белгісіздік жағдайларында 0 (нөлге) тең
деп қарастырылды.
Осылайша,капиталдандыру мөлшерлемесідисконттау мөлшерлемесіне тең және
12,79% - 0% = 12,79% құрайды.
Бағалау нысанының құнын теңгемен таза пайданы капиталдандыру әдісімен
есептеу
Нарықтық құн = 1 069,540 / 12,79 * 100 = 8 362 314
Осылайша, Бағалау нысанының табыстық баппен есептелген нарықтық құны8 362
314ҚР теңгесін құрады.
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VI. ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ
Ұсынылып отырған құнды негіздеу
Бағалаудың қолданылып отырған әдістері кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық
жұмысының әртүрлі қырларын сипаттайды. Аталған әдістерді келісу Бағалау нысанының
құнының өлшенген шамасын алуға мүмкіндік береді. Өлшеу келесі пікірді ескере отырып
жүргізіледі:
Шығындық бапНысанның бағалау датасына өзіндік капиталының шамасын көрсетеді.
Табыстық бап меншікке ұзақ иелік етуге және табыс табуға мүдделі ықтимал сатып
алушы үшін ең қолайлы болып табылады. Алайда, Кәсіпорын басым бөлігінде бюджеттік
бағдарламалар бойынша жұмыстардан табыс алуға бағыт-бағдар алған жағдайда, төмен
рентабельділік және еркін нарықта белсенді жұмыстың болмауы жағдайларында, табыстық
бапта нарықтық құнның көрсеткіші (8 362 314 теңге) активтердің баланстық құны туралы
мәліметтерден де, шығындық бапта бағалау нәтижесінен де біршама төмен.
Бұл жағдайда табыстық баптың нәтижесі Кәсіпорынның жұмыстың қазіргі жүйесінде
табыс алуының шектеулі мүмкіндіктерін және нарықтық ортада жұмыс істеу жағдайы үшін
белгісіздікті көрсетіп отыр. Нәтиже нысанның нарықтық құнын анықтау үшін келісімдерде
қолданыла алмайды.
Бағалау нәтижесі шығындық бапта алынған мәнмен анықталады.
Нысан құнын қорытынды есептеу кестеде келтірілген.
26кесте

Көрсеткіштің атауы

1
Құны, мың теңгемен
Өлшеу коэффициенті (бағалаудың алынған
нәтижелерінің қабылданған салмақтылығы)
Мүлік
кешенінің
жалпы
құнының
қорытынды мәні, мың теңгемен

Құн көрсеткішінің мәні
Табыстық
Шығындық
Бухгалтерлік
тәсілді
тәсілдің әдісін
баланс
қолданып
қолданып
мәліметтері
есептеу
есептеу
бойынша
нәтижелері
нәтижелері
бойынша
бойынша
2
3
4
75 737,1
8 362 ,3
321 640,65
Х

0

1,0

321 640,65

«ҚАЗГИПРООРМАНШАРУАШЫЛЫҒЫ» РМК нарықтық құны (ірілендіруді ескере
отырып) 321 641 000 теңге мөлшерінде анықталды.
VII. Құн бойынша ұсыныс
«ҚАЗГИПРООРМАНШАРУАШЫЛЫҒЫ» РМК сатудың бастапқы бағасын
321 641 000 ҚР теңгесі мөлшерінде белгілеу ұсынылады.
Сауда-саттықтың түрі және сату шарттары бойынша ұсыныстар:
Қолданылып отырған заңнамаға сәйкес, жекешелендіру нысандарын сату тәртібін
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы № 413–IV ҚРЗ«Мемлекеттік мүлік
туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң)101 – 104 баптарына сәйкес Қазақстан Республикасы
Үкіметі белгілейді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы қаулысымен бекітілген
№ 920 «Жекешелендіру нысандарын сату ережелері» (бұдан әрі - Ережелер) жекешелендіру
нысандарын екі кезеңді рәсімдер арқылы аукцион, тендер және конкурс түріндегі саудасаттықта сату тәртібін реттейді.
Ережелердің 12 тармағының 2) шағын тармағымен Мемлекеттік меншік нысандарын
жекешелендіру мәселелері жөніндегі Комиссияның (бұдан әрі - Комиссия) құзыретіне
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жекешелендірудің түрлері, жекешелендірудің әр нысаны бойынша сауда-саттық жүргізудің
шарттары, түрі және әдістері туралы шешім қабылдау бойынша функцияларды іске асыру
кіретіндігі белгіленген.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, «ҚАЗГИПРООРМАНШАРУАШЫЛЫҒЫ» РМК
жұмысын кешенді тексерудің және талдаудың нәтижелері бойынша және Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ұсыныстарын (22.04.15 ж. №18-0231/9759 хат) ескере отырып, нысанды жекешелендірудің келесі түрін және шарттарын ұсыну
мақсатқа лайықты болып көрінеді:
 «ҚАЗГИПРООРМАНШАРУАШЫЛЫҒЫ» РМК мүлік кешенін 321 641 000 теңге
мөлшерінде белгіленген бастапқы баға бойынша, ағылшын әдісімен сату бойынша
аукцион өткізу.
 Аукционға қатысушылар үшін келесі міндетті шарттарды белгілеу:
1) орман шаруашылығы және жануарлар әлемі саласындағы жобалау бойынша жұмыс
бағытын, сонымен қатар табиғат қорғауды жобалауды сақтап қалу;
2) ұйымның өндірістік персоналы үшін 2 жыл бойына жұмыс орындарын сақтау;
3) өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын пайдаланудың қазіргі
қолданылып отырған тәртібін және шарттарын, жағдайларын сақтау – Кәсіпорынның
инфрақұрылымы, оның ішінде, орман орналастыру саласындағы жалпы мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыруда пайдаланылуға тиіс.
4) келісімдер жасауға шектеу – 5 жыл бойына қайта сатуға, мүлікті кепілге салуға
шектеу.
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