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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 06 қарашадағы 1/15-17 Жұмыс тапсырмасына сәйкес, «РОСТ-service»
ЖШС«Қазақстан халқының рухани даму қоры»АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша – Қоғам, Қор,
Баланс ұстаушы) мемлекеттік акциялар пакетінің құнын бағалауды орындады.
1 кесте
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Бағаланып
отырған
нысан
Бағалау нысанының
тұрған орны
Меншік иесі

Бағалаудың мақсаты
Бағалаудың түрі
Бағаланатын құқықтар:
Субъект
құқықтары,
Нысанға
қатысты
республикалық меншік
құқықтары
Қорды басқару құқығы
Бағалаудың мақсатты
қолданылуы
Бағалаудың қолданылу
мақсатымен
байланысты
болжанатын шектеулер
Мүліктік құқықтарды
сәйкестендіру
Бағаланып отырған
меншікті сәйкестендіру
25.12.2015
ж.Жарғылық капитал
Құнды анықтауға
арналған база

Негізгі мәліметтерді, көрсеткіштерді,
бағалауды жүргізудің талаптарын және
шарттарын ашып көрсету
3
100%
мөлшердегі
мемлекеттік
акциялар
пакетінің нарықтық құны
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Шұбар
т.м., Тайбеков к., 62.
Мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті орган:
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
көрсетіп отырған Қазақстан Республикасы
Үкіметі
Нысанның нарықтық құнын анықтау
Міндетті
Меншік құқығы
Мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті орган:
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік
мүлік
және
жекешелендіру
комитеті(бұдан әрі – ММЖК)
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі
Жекешелендіру үшін
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасы белгіленген ережелермен байланысты
болуы мүмкін
Қазақстан Республикасының меншігі

Қарапайым акциялар
58 400 000 теңге
Құнның нарықтық базасы.
Бағалау
қызметін
реттейтін
нормативтікқұқықтық актілер және бағалау
стандарттары; бастапқы мәліметтер және
құжаттар;
құқықтық,
әлеуметтік-еңбек,
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15

өндірістік-техникалық аспекттерді және жұмыс
параметрлерін, 2013–2015 ж.ж. және 25.12.2015
ж. қаржы-экономикалық жағдайды натуралық
тексерудің және талдаудың, құнды анықтаудың
және негіздеудің қолайлы әдістерін және
рәсімдерін қолдануға негізделген орындалған
есептеулердің нәтижелері.
Анықталатын құнның Заңдық тұрғыдан мүмкін болатын, қаржылық
түрі
тұрғыдан іске асырыла алатын және оның
өнімділігін
арттыруға мүмкіндік
беретін,
ұсынылатын бағаны белгілеген кезде нарықтық
қатынастарға қатысушылар ескеретін, Нысанның
ең тиімді пайдаланылуын көрсететін нарықтық
құн
Бағалау датасы
2012 жылғы «25» желтоқсан
Есепті жасау датасы
2012 жылғы «25» желтоқсан

Шарт бойынша міндеттемелерден келіп шығатын, алға қойылған мақсатқа және Шарт
бойынша міндеттемелерден келіп шығатын міндеттерге сәйкес, Нысанның орналасқан
орнына шыға отырып, меншік нысандарын кешенді тексеріп қарау, «Қазақстан халқының
рухани даму қоры» АҚ жұмысының құқықтық, әлеуметтік-еңбек, өндірістік-техникалық,
қаржы-экономикалық және өзге параметрлері бойынша ақпаратты жинау, жүйелі өңдеу және
талдау жүргізілді, «Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ мемлекеттік акциялар
пакетінің нарықтық құнын анықтау бойынша есептеулер осыларды пайдалана отырып
орындалған, бағалаудың қолданылатын баптарының және әдістерінің қысқаша сипаттамасы
келтірілді.
Осы Есеп өзіне бағалау Нысанын жан-жақты сипаттайтын елеулі ақпаратты қосады
дәне оның көздеріне нақты сілтемелермен расталған
1.2 Консалтингтік қызметтер көрсету үшін негіздеме
2015 жылғы 25 ақпандағы қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы № 1/15
Шартқа 2015 жылғы 06 қарашадағы 1/15-17 Жұмыс тапсырмасы.
1.3 Бағалаушының біліктілік сипаттамасы
«РОСТ-service» ЖШС бағалау 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 азаматтық-құқықтық 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”
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талаптарына сәйкес келетіндігін растап отырған, 2013 жылғы 04 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

Бағалауды жүргізген кезде қолданылған долбарлар және шектеуші
жағдайлар
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, сондайақ бағалау нәтижелеріне әсерін тигізуге ққабілетті 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, сондай-ақ Кәсіпорын
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 арқаламайды;
13) Республикалық меншік нысандарын бағалау бойынша қызметтерді мемлекеттік
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сатып алулар туралы 2015 жылғы 25 ақпандағы 1/15 Шарттың шарттарына сәйкес,
Бағалаушы қатаң құпиялылықты сақтау, оны міндетті түрде орындау және жүргізілген
бағалау турпалы мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемені растайды;
14) Егер Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі алдын ала алынбаса немесе тиісті
уағдаластыққа қол жеткізілмесе, «РОСТ-service» ЖШС және оның қызметкерлері ол 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
Заңнамалық база
 ҚР Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім. Ерекше бөлім.
 Қазақстан Республикасының 2000 ж. 30 қарашадағы N 109-II «Қазақстан
Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңы.
 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415 «Акционерлік
қоғамдар туралы» Заңы.
 Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы № 414–IV ҚРЗ
“Мемлекеттік мүлік туралы” Заңы.
 ҚР Президентінің 2007 ж.28.02. заң күші бар № 234-IIIҚРЗ «Бухгалтерлік есеп және
қаржылық есептілік туралы» Жарлығы.
 Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке өзге міндетті төлемдер
туралы» Кодексі (Салық Кодексі).
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ ұйымымен байланысты құжаттар
 Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 1 желтоқсандағы №703
Жарлығы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы
№1226 қаулысы.
Бағалау стандарттары
 Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 115
“Бағалау қызметінің кейбір мәселелері туралы” бұйрығымен күшіне енгізілген
бағалау стандарттары:
 «Құнның базалары және типтері»;
 «Жылжымайтын мүліктің құнын бағалау»;
 «Жылжитын мүліктің құнын бағалау»;
 «Негізгі терминдер және анықтамалар»,
сондай-ақосы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бағалау туралы есептің үлгісіне және мазмұнына
талаптар.
 МСО 2013 жекелеген ережелері, жекелей алғанда, МСО 200 «Бизнестер және
бизнеске қатысу құқықтары» ескерілді.
Тапсырыс беруші ұсынған, әлде оның келісуі бойынша, тікелей Қоғам берген, Қордың
құқықтық, техникалық-технологиялық және экономикалық аспекттері мен
көрсеткіштерін сәйкестендіретін құжаттар:
 Құқық белгілейтін құжаттар және тіркеу құжаттары, жарғы;
 Ғимараттар мен құрылыстарға, автокөлік құралдарына техникалық паспорттар;
 Мүліктің реестрлер – электронды және баспа кестелер түріндегі сандық және
сапалық көрсеткіштерін сәйкестендіретін ақпарат. Бұл материалдар бағаланған
активтерді дәл сәйкестендіруге мүмкіндік берген мәліметтерді қосты.
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 Қордың қаржылық есептілігі, шоттар бойынша айналымдар туралы бухгалтерлік
көшірмелер мен анықтамалар, түсінік хаттар, фирма ішіндегі ақпарат
қолданылды.Бағалаушы қаржылық есептілік бухгалтерлік есептің жалпы
қабылданған принциптеріне сәйкес жасалғандығын негізге алды. Бағалаушы
барлық есептеулерді және қорытындыларды 25.12.2015 ж. жағдай бойынша
қаржылық есептілік оларддың жұмысын теңбе-тең көрсетеді және Нысанның
нарықтық құнын анықтаған кезде пайдаланыла алады деген болжаммен жасады.
 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 үшін бағалау нысанының тұрған орнына бара отырып кешенді
тексеріп қараудың материалдары, мыналарды:
1) Ақпарат жинауды және кешенді талдауды жүргізуді;
2) Бағалау әдістерін таңдауды, есептеулерді орындауды, бағалау нәтижелерін
келісуді;
3) Нысанның қорытынды (ұсынылатын) құнын анықтауды және негіздеуді;
4) Бастапқы баға бойынша ұсыныстарды және сауда түрі мен сату шарттары бойынша
ұсыныстарды 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, «Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ ұсынған құрылтай құжаттарын
және құқық белгілейтін құжаттарды, бухгалтерлік есептілік материалдарын, жобалау,
техникалық және өзге құжаттаманы талдауға негізделген.
«РОСТ-service» ЖШС Қор 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 жүргізіліп
отыруы, құжаттардың сақталуы және сақтаудың белгіленген мерзімдерінің сақталуы, қаржы
есептілігінің және өзге ұсынылған ақпараттың толықтығы мен растығы үшін
жауапкершілікті «Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ арқалайды.
1.6 Есепте қолданылған негізгі терминдер мен 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
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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(немесе) өндірістік мақсат бойынша пайдалануды шамалайтын жылжитын және
жылжымайтын мүлік нысандарының жиынтығы.
Баланстық құн: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 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
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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
жалпы құны.
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 тартыну жасау міндеті.
Жұртшылық мүддесін ұйымдастыру: 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 өкіжылті 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.
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 ретінде 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.
Әділ құн:Мағлұматты және бір бірінен тәуелсіз тараптар арасында операцияларды
жасаған кезде актив осыған айырбасталуы мүмкін немесе міндеттеме орындалуы мүмкін
ақшалай сома.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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Салыстырмалы бап: 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
секторларында 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
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.
Экологиялық тәуекел: Белгілі бір факторлардың әсер етуіне орай қоршаған ортаның
және (немесе) табиғи нысандардың жағдайының қолайсыз өзгеру ықтималдығы.
1.7 Аббревиатуралардың және қысқартулардың талдамасы
Мемлекеттік басқару органдары
ММжЖК
– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру комитеті
ҚР МСМ
– Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
Белгілеулер мен қысқартулар
МСФО
- Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
АҚ
- Акционерлік қоғам
ЖӘШ
- Жалпы және әкімшілік шығындар
1.8

Бағалаушылар мен 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.
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«Қазақстан Бағалаушылар Қауымдастығының Өзін-өзі реттейтін
палатасының» Бағалаушылар палатасының Толық Мүшесі, 01.01.2015 ж.
№ 29/6 Куәлік

Директор

Баратов Толғанбай Арынұлы

Жоба бойынша
жетекші

Орындаушы

1.9

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
Ткаченко Максим Анатольевич
Бағалаушы, Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті берген, мүлікті
бағалау жөніндегі қызметті жүргізу құқығына 23.05.08 ж. №ЖТ –01314,
30.06.2009 ж. № ЖТ - 01580 Мемлекеттік лицензиялар, Кәсіпқой
Бағалаушылар Палатасының мүшесі.

Бағалаудың мақсатты қолданылуы

Тапсырыс берушіден алынған ақпаратқа сүйене отырып, бізге оның осы бағалау туралы
Есепті жекешелендіру үшін пайдалануға ниетті екендігі белгілі болды.
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II

ЖАЛПЫ
МӘЛІМЕТТЕР
СИПАТТАМАСЫ

ЖӘНЕ

БАҒАЛАУ

НЫСАНЫНЫҢ

2.1.
Ұйымдық-құқықтық аспекттер
Республикада экономиканың бірқатар салаларында және сегменттерінде бәсекелестік
орта жасаумен байланысты болған жалпы өзгерістердің аясында, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2014 жылғы 12 мамырдағы №429 Қаулысымен, республикалық меншіктің
жекешелендірілуге жататын ұйымдарының Тізімдемесі (бұдан әрі – Тізімдеме) бекітілді.
Республикалық меншік бойынша бәсекелі ортаға 34 нысан берілуге жатады, олардың ішінен
29 нысан 2014-2016 ж.ж. Кешенді жекешелендіру жоспарына сәйкес және квазимемлекеттік
сектор субъекттерін және мемлекеттік жылжымайтын мүлік нысандарын оптималдандыру
мәселелері бойынша Комиссия мақұлдаған 5 нысан.
Олардың қатарына«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ кіреді.
Қор заңды тұлғаны қайта құру арқылы құрылған.
Ізашары – «Қазақстан Республикасында мәдениетті және өнерді қолдау Мемлекеттік
Қоры» (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 желтоқсандағы № 1394
қаулысы).
Бағалау датасына құқықтық аспекттер:
ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ҚАЗАҚСТАН, 010000, АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ЕСІЛ АУДАНЫ, АСТАНА Қ., САУРАН КӨШ., 3 ҮЙ, ВП-2, ТЕЛ:
8-7172-56-69-60, ФАКС: 8-7172-56-69-61, E-MAIL: RUXDK@MAIL.RU, ВЕБ-САЙТ: WWW.RUHDK.KZ
БСН
081240017612
СТН
620300314670
АТАУЫ (ОРЫС ТІЛ.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«Фонд духовного развития народа Казахстана»
АТАУЫ (ҚАЗ.ТІЛ.)

"ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ ДАМУ ҚОРЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ:
2008 ЖЫЛҒЫ 29 ЖЕЛТОҚСАНДА АСТАНА Қ. ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНДЕ №32673-1901-АҚ
НӨМІРІМЕН ТІРКЕЛГЕН
ОПФ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
САЛА (ОКЭД)
КОНЦЕРТТІК ҚЫЗМЕТ
ОКПО КОДЫ50570984
БАСҚАРУ ОРГАНЫҚР МӘДЕНИЕТ және СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ МӘДЕНИЕТ КОМИТЕТІ
КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЖОҚ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ОРТАША ЖЫЛДЫҚ САНЫ 26 АД.
ҚҰРЫЛУЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:
ҚОҒАМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 2008 ЖЫЛҒЫ 1 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ №703
ЖАРЛЫҒЫНЫҢ және ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ 2008 ЖЫЛҒЫ 23 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ
№1226 ҚАУЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛҒАН.

«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ-ның құрылтайшысы болып ҚР ҚМ
ММжЖК өкілі болып отырған ҚР Үкіметі табылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1226
Қаулысына сәйкес, Қор жарғылық капиталына мемлекеттің 100% - дық қатысуымен
құрылған.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ:
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Акционерлік қоғам түріндегі заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк
шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар сатып ала
және іске асыра, міндеттер арқалай, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
 Мөрі, мөртабандары, фирмалық атауы бар бланктері және жұмысын жүргізу
үшін қажетті өзге реквизиттері бар.
 Өз жұмысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, ҚР заңдарын
және Жарғысын басшылыққа алады.
 Өкілетті органның келісімімен, Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерімен қарастырылған ретпен, филиалдар, өкілдіктер құруға құқылы.
 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ретпен заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
ҚР Салық Кодексіне сәйкес:
 № 620300314670 нөмірлі СТН бере отырып, ҚР салық төлеушісі (30.12.2008 ж.
62 Сериялы, №0312129 нөмірлі мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, Астана қ.
бойынша Салық Комитеті берген);
 ҚҚС төлеуші (62001 Сериялы, № 0005695 нөмірлі куәлік, Астана қ. Есіл
ауданының Салық басқармасы 13.02.2010 ж. берген) ретінде тіркелген.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 1 желтоқсандағы № 703
«Қазақстан халқының рухани даму Қоры» акционерлік қоғамын құру және жұмысын
қамтамасыз ету бойынша шаралар туралы» Жарлығымен оның жұмысының негізгі салалары
анықталған:
1. Қазақстан халқының мәдени құндылықтарын және дәстүрлерін тұрақты
мониторингтеуді және қолдауды жүргізу;
2. Қазақстан мәдениетін әлемдік мәдени кеңістікке біріктіруді дамыту және тереңдету
бойынша ілгерілемелі жобаларды іске асыру;
3. ҚР әлемдік мәдени кеңістікте сәйкестендіруді зерттеу және негіздеп беру;
4. Мәдениет пен өнер саласындағы жобаларды талдау және олардың іске асырылуын
қамтамасыз ету;
5. Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттерін байытуға және олардың халықаралық
мәдени алмасуға қатысуына қолғабыс ету;
6. Елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына бағытталған, жыл сайынғы
байқау-конкурстарды, фестивальдерді, семинарларды, мұражай және кітап
көрмелерін ұйымдастыруға және өткізуге қолғабыс ету.
Жұмыстың аталған салалары ҚР ҚМ ММжЖК Төрағасының 2015 жылғы 11
наурыздағы №257 бұйрығымен бекітілген Жарғымен бекітілген. ҚР ММ Мәдениет
Комитетінің 09.08.2011 ж. №170 Бұйрығымен енгізілген жарғыға толықтырулармен Қордың
жұмыс салалары кеңейтілген және Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоғарыда аталған
2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1226 қаулысымен анықталған шектерде нақтыланған.
Жарғының және ҚР ММ Бұйрығының көшірмелері Қосымшада бар.
Қордың жұмысы лицензиялауға және сертификаттауға жатпайды.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігімен
бірлесе отырып, Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығын
заңнамамен белгіленген ретпен ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитеті
ММ берді.
Қоғамның 58400000 (елу сегіз миллион төрт жүз мың) теңге мөлшердегі жарғылық
капиталын қалыптастыру 019 «Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық дамыту»
бюджеттік бағдарламасы бойынша 2008 жылға республикалық бюджеттен қарастырылған
қаражат есебінен жүргізілді.
Қоғамның жарғылық капиталы әрқайсысының номиналдық құны 1000 теңге58 400
дана қарапайым акцияларға бөлінген.
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ҚР Қаржы нарығын реттеу және қадағалау агенттігі 2009 жылдың қаңтарында
акциялар эмиссиясын RZ1C57270015 сәйкестендіру кодын бере отырып тіркеуді жүргізді, ҚР
эмиссиялық құнды қағаздардың Мемлекеттік реестріне №А5727 нөмірімен енгізілген.
«Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-нан (050040, Алматы қ., Сәтбаев к.,
30А/3 үй, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ)16.11.2015
ж..№И15-164690 шығ. нөмірімен алынған ұсынылған анықтамаға сәйкес, бағалау датасына
Қоғамның акцияларын ұстаушы болып «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ
табылады, номиналды ұстаушының жеке шоты J-0000001403.Қоғам шығарған акциялар
пакеті шектеуде, блоктауда тұрған жоқ, сенімді басқаруға берілген жоқ.
Қоғамның басқару органдары
Қоғам мемлекет құрылтайшы болған акционерлік қоғамдарға тән басқару құрылымына ие:
Жоғарғы басқару органы – Бірден-бір акционер.
Басқару органы – Директорлар Кеңесі
Атқарушы орган – (Бірден-бір) Президент
Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.
Басқару органдарының міндеттері мен өкілеттіктері Есепке қоса тіркеліп отырған жарғымен
белгіленген.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ Директорлар Кеңесі
1. Асылханов Е.С. – 05.02.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейінгі кезеңде Қаз НУИ
сценография және әсемдік-қолданбалы өне кафедрасының профессоры.
2. Битуова Т.Р. –05.02.2009 ж. бастапқазіргі уақытқа дейінгі кезеңде «Интеллектуал
2050» ИҚ директоры;
3. Тойбаев А.С. – 08.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейінгі кезеңде Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитетінің бас сарапшысы;
4. Ахмедьяров Г.А. – 12.05.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейінгі кезеңде Қазақстан
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің вице-министрі;
5. Болдықова Ж.Б. – 05.06.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейінгі кезеңде «Қазақстан
халқының рухани даму қоры» АҚпрезиденті.
Бағалау датасынаҚоғам республика аумағында және одан тысқары жерлерде еншілес
кәсіпорындар, филиалдар және өкілдіктер құрмады.
Қоғам бағалау датасына жүргізіп отырған жұмысы бойынша:
 табиғи монополия субъектісі, нарықта басым орын алып отырған субъект болып
табылмайды;
 банкроттық, сауықтыру рәсімінен өтіп отырған жоқ;
 табиғатты және жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайды, меншік және жер
пайдалану құқығында жер телімдеріне ие болып отырған жоқ;
 ҚР Салық кодексімен қарастырылған салық преференцияларын пайдаланбайды;
 Бағалау датасына облигациялар, варранттар және құнды қағаздардың Қазақстан
аумағында және одан тысқары жерлерде қаржылық міндеттемелер мен талаптар
тудыратын, заңды тұлғадағы акциялар пакетінің құнын анықтаған кезде есепке
алынатын басқа түрлерін шығаруды жүргізген жоқ.
Қоғам қаржы топтарына, холдингтерге, өзге осыған ұқсас құрылымдарға қатысушы
болып табылмайды, корпоративтік басқаруға ие емес және оны жүргізбейді.
Қоғамның атқарушы органы мен аппараты бағалау датасына заңдық тіркелген жерінде
тұрған жоқ. Нақты орналасқан орны: Астана қ., Шұбар тұрғын массиві, Тайбеков к., 62.
Қоғамның Атқарушы органы және аппаратыбағалау датасыназаңдық тіркелген жерінде
тұрған жоқ (Астана қ., Сауран көш., 3 үй,ішкі құрылыс-2 мекен-жайында). Нақтытұрған
орны: Астана қ., Шұбар тұрғын массиві, Тайбеков к., 62.
Қоғамның графикалық түрдегі ұйымдық құрылымы:
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Қоғамның құрылымына 2 басқарма кіреді:
Мониторинг және жобалар басқармасы
Әкімшілік-қаржы жұмысы басқармасы.
Мониторинг және жобалар басқармасының негізгі міндеттері:
- Қазақстан Республикасының өсіп келе жатқан буынын патриоттық, эстетикалық, рухани,
ізгілікті тәрбиелеуге бағытталған, Қазақстан өнерінің шығармашылық жетістіктерін, қазақ
халық музыка-ақындық шығармашылығының шығармашылық жетістіктерін, қазіргі
композиторлардың туындыларын насихаттау;
- Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттерінің дамуына және өзара баюына жәрдем беру
және халықаралық мәдени алмасуға қатысу;
- барлық жүргізілген шаралар бойынша қаржылық және шығармашылық есептер өткізу,
Қоғам өткізетін әрбір шараның бюджетін жасау болып табылады.
Әкімшілік-қаржы жұмысы басқармасының негізгі міндеттері:
- Қоғам жұмысында Заңдылықты сақтау мен қамтамасыз ету және оның мүдделерін қорғау;
- құқықтық, қаржылық және еңбек тәртібін нығайтуға бағытталған шараларды жасау және
жүргізу;
- Қоғамның бухгалтерлік есебі мен есептілігін ұйымдастыру және материалдық, еңбек және
қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын, қоғам меншігінің сақталуын бақылау;
- Қоғамның жұмысы, оның мүліктік жағдайы, табыстары мен шығындары туралы толық
және дәл бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыу және дер кезінде ұсыну;
- Қоғамның жұмысы мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге құқықтық көмек
көрсету;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы Заңнамасының аясында
тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу бойынша шаралар жүргізу;
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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- Қоғамда кадрларды іріктеп алу, орналастыру және олардың есебін жүргізу;
Қоғам қызметкерлерін оқытумен, кадрлар даярлаумен және олардың біліктілігін
арттырумен байланысты жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу;
- Қоғамда іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру болып табылады.
2.2. Қордың жылжитын және жылжымайтын мүлкі
Нысанның нарықтық құнын бағалау барысында Бағалаушы Қордың жылжитын
мүлкін қарап тексеруді орындады. Қарап тексеру 2015 жылғы 25 желтоқсанда жүргізілді.
Тапсырыс беруші ұсынған құжаттардың негізінде және тікелей пайдалану
орындарында жүргізілген қарап тексерудің нәтижелері бойынша, Есепте бағаланған мүлік
бағалау жүргізу сәтіне бар, жұмыс қалпында тұр және Қор оны заңнамамен белгіленген
ретпен Баланс ұстаушы ретінде қаржылық есептілікте көрсеткен деп атап көрсетуге болады.
Бұл ретте мыналар анықталды:
1. Қордың балансында жылжымайтын мүлік есепте тұрған жоқ. Қор 2015 ж.
24.02.№01/01/-9 жалға алу шартының негізінде, «Жігер-Өрлеу» ЖШС тиесілі, Астана
қаласы, Шұбар тұрғын массиві, Тайбеков к., 62 мекен-жайындағы капиталдық типтегі
ғимаратта ауданы 400 шаршы м. болатын, тұрғын емес кеңсе бөлмесін жалға алып
отыр.
2. Қор меншік құқығында жер телімдеріне иелік етіп отырған жоқ.
3. Жылжитын мүлік басым бөлігінде басқарушылық мақсатта қолданылатын
позициялармен, шығындық материалдармен көрсетілген.
Нысанның нарықтық құнын есептеулер бағалау датасына жағдай бойынша баланста
көрсетілген, негізгі қорлардың нарықтық құнын алдын ала бағалауды ескере отырып
жүргізілді. Бұл есептеулер негізгі Есепке жекелеген Қосымшаларда көрсетілген, бүкіл
Есептің ажырамастай бөлігіболып табылады, ал бұл кезде алынған аралық нәтижелер –
акциялардың мемлекеттік пакетінің нарықтық құнын есептеу үшін негіз болып табылады.
100% мөлшеріндегі мемлекеттік акциялар пакетінің – осы бағалау нысанының –
нарықтық құнын тікелей есептеу осы есептің 5 Тарауында келтірілген.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ-ның мемлекеттік акциялар пакетін 2015
жылғы 25 желтоқсанға жағдай бойынша бағалау Есепте оның барлық активтерін және оның
барлық міндеттемелерін ескере отырып жүргізілді.
Осылайша, осы Есепте:
1. 2015 жылғы 25 желтоқсанға жағдай бойынша активтердің және міндеттемелердің
нарықтық құны бағаланды (осы Есепке жеке Қосымшаны қараңыз).
2. Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ100% мөлшердегі мемлекеттік акциялар
пакетінің нарықтық құны 1 тармақта алынған нәтижелерді ескере отырып анықталды.
***
Жылжитын мүлік нысандарының толық тізімдемелері, Бағалаушы таңдап алған әдіснама,
оның нарықтық құнын бағалаудың есептік рәсімдері осы Есепке жеке Қосымшаларға
бөлінді.
2.3.Бағалаудың мокроэкономикалық аспекттеріі
Қазақстан Республикасы басқарудың президенттік түрі бар
унитарлы мемлекет болып табылады. Мемлекет басшысы, Елбасы
– Президент Нұрсұлтан Назарбаев (1991 ж. бастап).
 Мемлекеттік билікөзіне:
 Парламентіске асыратын заң шығарушы билікті;
 орталықоргандардан
(министрліктерден,
ведомстволардан және агенттіктерден) және
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
мемлекеттік акциялар пакетінің нарықтық қорын бағалау туралы № 2015–1/15–17 Есеп

18

жергілікті органдардан (әкімдіктерден) тұратынатқарушы билікті;
 мемлекеттік соттар (Жоғарғы сот және жергілікті судьялар) іске асыратынсот
билігін қосады;
Негізі қаланған
Тәуелсіздік датасы
Ресми тілдері

Астанасы
Ірі қалалары
Басқару түрі
Премьер-министрі
Аумағы

• Барлығы
• су бетінің %
Тұрғындары
• Бағалау (2014)
• Тығыздығы
ЖІӨ (САҚП)
• Жиыны (2014)
• Жан басына шаққанда

1465 — Қазақ хандығы
1991 ж. 16 желтоқсан (КСРО-дан)
қазақ тілі — мемлекеттік
орыс тілі — ресми
Астана
Алматы, Астана, Шымкент, Караганда
президенттік республика[1]
Кәрім Мәсімов
әлемде 9-шы
2 724 902 км²
1,50 %
▲17 330 494 адам (63-ші)
6,3 (әлемдегі 184-ші) адам/км²
264.894 млрд. (41 орын) долл.
15,219 (47 орын) долл.

2013-2015ж.ж. ішінде сыртқы экономикалық конъюнктураның екіұштылығына және
тұрақсыздығына қарамастан, ел экономикасында оң динамика байқалып отыр. сыртқы
нарықтардың белгілі бір бейтұрақтылығының және әлемдік экономика қарқындарының
баяулауының аясында, орнықты дамуға ішкі сұранысты ынталандыру, сондай-ақ
экономикадағы іскерлік белсенділікке үкіметтің қолдау көрсетуі жағдай жасады.
2 кесте Қазақстан экономикасының 2014 жылғы негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері
Тұрғындар (2014 жылғы 1 желтоқсанға, мыңадам)
Жұмыссыздық деңгейі (2014 жылдың желтоқсаны,% бағалау мәліметтері)
Орташа айлық жалақы (2014 жылдың қарашасы, теңге)
Инфляция (2014 жылдың желтоқсаны2014 жылғы қарашаға, %)
Инфляция (2014 жылдың желтоқсаны2013 жылғы желтоқсанға, %)
ЖІӨ (2014 жылдың қаңтар-қыркүйегі, % алдын ала мәліметтер)
Қысқа мерзімдіэкономикалық индикатор (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны 2013 жылдың
қаңтар-желтоқсанына, %)
Темпы роста отраслей экономики (физикалық көлем индексі, %-бен)
Өнеркәсіп (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны2013 жылдың қаңтар-желтоқсанына %бен)
Ауыл шаруашылығы (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны 2013 жылдың қаңтаржелтоқсанына, %)
Құрылыс (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны 2013 жылдың қаңтар-желтоқсанына, %)
Сауда (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны 2013 жылдың қаңтар-желтоқсанына, %)
Көлік (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны 2013 жылдың қаңтар-желтоқсанына, %)
Байланыс (2014 жылдың қаңтар-желтоқсаны 2013 жылдың қаңтар-желтоқсанына, %)

17 397,2
5,0
119 111
0,5
7,4
104,1
102,8

100,2
100,8
104,2
109,0
107,0
108,5

Қазақстан экономикасы әлемдік экономиканың жағдайына, ең алдымен,
экспортталатын шикізат ресурстарына тәуелді болуын жалғастыруда. Бүгінгі таңда әртүрлі
елдердің экономикасы ұшырасып отырған проблемалар Қазақстан аумағына айтарлықтай
қатты әсерін тигізіп отыр. Солай болса да, Қазақстан Республикасы экономикасының өсуінің
есептелінетін индикаторларында елеулі және өсе түскен қиындықтарды бастан кешіріп
отырғанымен де, даму динамизмін сақтап отыр, мұны ағымдағы, 2015 жылы да бағалау
жүргізу сәтіне оның әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері куәлендіріп отыр:
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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Негізгі әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштер

Экономика салаларының өсу қарқындары
(физикалық көлем индексі, %-бен)

Тұрғындары (2015 ж. 1 қарашаға, мыңадам)

17
630,7

Өнеркәсіп (2015 ж. қаңтар 2014 ж. қаңтарқарашасына, %)

98,5

Жұмыссыздық деңгейі(2015 ж. қараша, %,
бағалау)

5,0

Ауыл шаруашылығы (2015 ж. қаңтар 2014 ж.
қаңтар-қарашасына, %)

103,0

Бағалау бойынша орташа айлық жалақы
(2015 ж. қараша, теңге)

124
137

Құрылыс (2015 ж. қаңтар 2014 ж. қаңтарқарашасына, %)

104,1

Инфляция (2015 ж. желтоқсан 2015 ж.
қарашасына, %)

1,2

Сауда (2015 ж. қаңтар 2014 ж. қаңтарқарашасына, %)

100,6

Инфляция (2015 ж. желтоқсан 2014 ж.
желтоқсанынаа, %)

13,

Көлік (2015 ж. қаңтар 2014 ж. қаңтарқарашасына, %)

105,6

ЖІӨ (2015 ж. 9 айы, %)

101,2

Байланыс (2015 ж. қаңтар 2014 ж. қаңтарқарашасына, %)

101,2

Қысқа мерзімді экономикалық
индикатор(2015 ж. қаңтар-қараша 2014 ж.
қаңтар-қарашасына)

100,4

Әрекет етіп отырған макроэкономикалық жағдайларда Қазақстанэкономикасының
дамуы экспортталатын тауарларға сұраныс деңгейіне елеулі тәуелді болатын болады.
Аналитиктердің пікірінше, Қазақстанэкономикасының ұзақ мерзімді өсуінің
келешектері аса екіұшты болып қалып отыр. Ең алдымен, бұған Қазақстанның ағымдағы
экономикалық саясатының негізінен алғанда, қазіргі уақытта шикізатқа жоғары әлемдік
бағалар және қоғамдық сектордың айтарлықтай шығындары – күшті бюджеттік және сыртқы
экономикалық көрсеткіштерді ұстап отырғанда, экономиканың өсуіне жағдай жасайтын
болады деген бастапқы ережеге құрылатындығы себепкер болып отыр.
Бүгінгі Қазақстанэкономикасының әлсіз тұстарының арасынан сарапшылар сондай-ақ
келесілерін атап өтуде: көптеген салаларда шамадан тыс мемлекеттік қатысу, бұл жеке
секатордың динамикасын нивелирлейді және инвестициялардың қымбаттауына алып келеді;
сауда шығындарын айтарлықтай арттырып отырған тарифтік емес кедергілер; реттеу
саласындағы бюрократиялық кедергілер, дәйексіздік және аласапыран, бұлар бағалар мен
тарифтердің тұрақты өсуіне алып келеді, сондай-ақ коррупциялық жүктеме әлі де болса аса
жоғары болып отыр.
Сарапшылар мұнай табыстары жалпы мемлекеттік бюджеттің табыстарының
жартысын және экспорттық табыстардың 70% құрап отырғандықтан,Қазақстанның кредитке
қабілеттілігінің шикізат тауарларына бағаларға аса сезімтал болып табылатындығына ерекше
назар аударып отыр. Алайда, мұнайға және басқа шикізат тауарларына бағалар елеулі және
ұзақ уақыт құлдыраған жағдайда, мемлекеттік баланстың теңпбе-тең әлсіреуі, одан әрі
экономикалық өсу мүмкіндіктерінің нашарлауы және, тиісінше, әлеуметтік міндеттемелердің
іске асырылуының әлсіреуі болуы мүмкін.
Қазақстан, Дүниежүзілік валюта қорының пікірінше, ұзақ кезең бойына сақталып
қалатын жаңа болмыстармен ұшырасып отыр. Ағымдағы конъюнктураның негізгі
сипаттамалары – мұнай бағасының құлдырауы және Ресей экономикасының өсуінің
баяулауы. Екі фактор да Оталық Азия елдерінің экономикасына сезінерліктей қысымын
келтіріп отыр.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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Орталық Азия елдеріндегі ақпараттық қысым да күшейе түсуде. Бұл кездеҚазақстанда
инфляция, сірә, бақылауда қалады және жыл қорытындылары бойынша шамамен 5%
құрайды. Импорттық және азық-түлік тауарларына бағаның артуы ішкі сұраныстың әлсіреуін
және мұнай бағасының төмендеуін көрсететін, жалақы деңгейінің және енгізілетін
ресурстардың өзіндік құнының әсерінің азаюымен өтеледі.
Дүниежүзілік валюта қоры мынаны баса көрсетеді: Қазақстанэкономикасы үшін
сыртқы тәуекелдер жоғары болып қалуда. Олардың негізгі бөлігі Қытайда, Ресейде және
Еуроаймақта экономикалық өсудің баяулауымен байланысты. Онымен қоса, әлемдік қаржы
нарықтарында кредиттеу шарттары қатаң бола түсуде. Қаржыландыру құнының артуы АҚШ
ақша-кредит саясатының қатаң бола түсуімен байланысты.
Мұнай бағасының ұзақ уақыт төмендеуіне қарамастан, Қазақстанда қысқа мерзімді
келешекте экономиканың антициклдік дамуын қамтамасыз ету үшін буферлік резервтер бар.
Ақша-кредит саясатына келер болсақ, Қазақстан оның тиімділігін арттыруға шоғырланады.
Біртіндеп Ұлттық Банктің жаңа кредит-ақша саясатының аясында қалқымалы айырбастау
бағамына көшу жүргізілетін болады.
Елдің қаржы секторы проблемалармен ұшырасуын жалғастыруда. Негізінен алғанда,
олар қызмет көрсетілмейтін кредиттердің жоғары (кредиттердің жалпы санынан 25%)
үлесімен байланысты болып отыр. Банктерге қаржы жүйелерін қадағалауды қатаң ету керек,
деп ұсынады Дүниежүзілік валюта қоры. Бұл кезде осы бағытта Қазақстанда белгілі бір
жұмыс жүргізіліп те жатыр.
Қазақстанда экономикалық өсудің қалпына келетіндігіне алғышарттар, негізінен
алғанда, елде бар болып отырған пайдалы қазбалардың (органикалық отынның,
минералдардың, металдардың) бай қорларымен байланысты болып отыр. 2020 жылға қарай
ұнай шығару көлемі 3.5-4.0 млн. барр./тәулік деңгейінде болады деп болжанып отыр, ал
Қазақстан әлемдегі мұнайды аса ірі экспорттаушылардың ондығына кіреді. Ел экономикасын
дамыту, ел тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыру үшін іргелі негізін сақтап отыр деп
айтуға болады.
Орталық Азия мен Кавказдың басқа елдеріне секілді, Қазақстанға батыл құрылымдық
реформалар қажет. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің одан арғы реформалары аса
өзекті болып отыр. Қазақстан шетел инвестицияларына тәуелді, сондықтан мұнайдың төмен
бағалары жағдайларында экономиканы одан әрі дамыту үшін Заңнаманы ашығырақ еткен
маңызды. Бұл экономиканың әртүрлі салаларына инвестициялар тартуға көмектеседі және
оның диверсификациясына қызмет ететін болады.
Осы Есептің мақсаттарына қатысты, бағалау датасынамакроэкономикалық қоршаған
ортада, Қазақстанэкономикасының басқа секторларымен салыстырғанда, Қоғам
жұмысы үшін аса жоғары тәуекел факторлары болмай отыр.
Сонымен бірге, мемлекет жүргізіп отырған экономикалық саясатты түзетулер 2016
жылы бюджеттік қаржыландыру мөлшерлеріне де, Қоғамның алдындағы кезеңдермен
салыстырғандағы баланстық активтерді пайдалану деңгейіне де одан әрі әсерін тигізуі
мүмкін екендігі анық.
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III
ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСЫН ТАЛДАУ
3.1.Руханилық Қоғам жұмысының нысанасы ретінде
«Біздің тәуелсіздігіміздің ширек ғасыры ішінде дерлік Қазақстан руханилықтың
жаңғыру кезеңін бастан кешті».
(Н. Назарбаев. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының V Съезінде сөйлеген
сөзінен, Астана, 2015 ж. шілде)
Адамның іс-қимылы әдетте материалдық және руханиболып бөлінеді.
Материалдық іс-қимыл қоршаған дүниені өзгертуге бағытталған. Қоршаған дүние
табиғаттан және қоғамнан тұратындықтанр, ол өндірістік (табиғатты өзгертетін) және
әлеуметтік-түрлендіретін (қоғамның құрылымын өзгертетін) болуы мүмкін. Материалдық
өндірістік іс-қимылдың мысалдары тауарлар өндіру; әлеуметтік-түрлендіретін іс-қимылдың
мысалдары – мемлекеттік реформалар, революциялық іс-қимыл болып табылады.
Рухани іс-қимыл жеке және қоғамдық сананы өзгертуге бағытталған. Ол өнер, дін, ғылыми
шығармашылық салаларында, ұжымдық өмірді ұйымдастыра және адамды өмірдің мәні,
бақыт, салауаттылық проблемаларын шешуге бағдарлай отырып, моральдық іс-қылықтарда
іске асырылады. Рухани іс-қимыл өзіне танымдық (дүние туралы білімдер алу), құндылық
(өмір нормаларын және қағидаларын анықтау), болжамдық (болашақтың модельдерін
тұрғызу) және т.б. іс-қимылды қосады.
Іс-қимылды рухани және материалдық деп бөлу шартты. Нақты өмірде рухани және
материалдық бірінен бірі ажыратыла алмайды. Кез келген іс-қимыл материалдық қырға ие,
өйткені қандай да бір түрде сыртқы дүниемен байланысады, және идеалдық қырға ие
болады, өйткені мақсат қоюды, жоспарлауды, құралдарды, амал-тәсілдерді таңдауды және
т.с. қарастырады.
Руханимәдениет — бұл мәдени-тарихи бірлікке немесе жалпы алғанда адамзатқа тән
білімдердің және дүниетанымдық идеялардың жүйесі.
«Рухани мәдениет» түсінігі неміс философы, лингвисті және мемлекеттік қайраткері
Вильгельм фон Гумбольдтың тарихи-философиялық идеяларынан шыққан. Ол жасап
шығарған тарихи таным теориясына сәйкес, дүниежүзілік тарих - танымнан тысқары жатқан,
өзін жекелеген индивидтердің шығармашылық қабілеттері және жеке басының күш-жігері
арқылы көрсететін рухани күштің іс-қимылының нәтижесі. Бұл бірігіп істегендіктің
жемістері адамзаттың рухани мәдениетін құрайды.
Рухани
мәдениет
адамның
өзін
тек
сезімдік-сыртқы
тәжірибемен
шектеп
қоймайтындығының және оған басым мән бөлмей, негізгі және басқарушы деп өзі осыдан
өмір сүретін, сүйетін, сенетін және барлық заттарды бағалайтын рухани тәжірибені
танитындығының арқасында пайда болады. Осы ішкі рухани тәжірибесімен адам сыртқы,
сезімдік тәжірибенің мән-мағынасын және жоғарғы мақсатын анықтайды.
Рухани мәдениет – адамның іс-қимылының адамның және қоғамның рухани өмірінің әртүрлі
қырларын қамтитын саласы. Рухани мәдениет өзіне қоғамдық сананың түрлерін және
олардың адам іс-қимылының әдеби, сәулет өнері және басқа ескерткіштеріне іске асырылуын
қосады.
Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстанның Ұлттық Бірлігінің доктринасын жасады
және мақұлдады.
Доктрина халықтың бірлігін нығайтуға, демократияны, мәдениеттер мен өркениеттер
диалогын дамытуға бағытталған құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, саяси, мемлекеттікбасқарушылық шаралардың негізі болып әрекет етуде. Доктринаны іске асыру Қазақстанды
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жылдамдата дамыту, біздің әрқайсымыздың өміріміздің лайықты деңгейіне қол жеткізу,
азаматтардың Республика Конституциясымен кепілдік берілген құқықтарын және
еркіндіктерін сақтау мен қорғау мақсаттарында елдің адами, интеллектуалдық әлеуетін
белсенді етуге және жұмылдыруға бағытталған.
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейін дамуының Стратегиялық жоспарына сәйкес,
Доктрин қазақстандық қоғамды біріктіру үрдісінің негізгі құралы болып шығады.
Доктринада ұлттық бірліктің негізгі қағидаларының бірі біріктіретін және нығайтатын
бастау ретінде Ұлттың Рухын нығайту және дамыту болып табылатындығы атап
көрсетілген.
Қазақстан Республикасықазақ халқының көп ғасырлық мемлекеттігінің жалғыз ғана
құқықтық және тарихи мирасқоры және оның саяси мен мемлекеттік құрылысының табиғи
жалғасы болып табылады. Қазақстан өз тәуелсіздігін қорғау және ұлттық мемлекеттігін
нығайту бойынша барлық шараларды қолданады.
Ел тарихы талай қасіретті парақтарды есінде сақтаған. Халықтың, оның тілінің және
мәдениетінің өзінің болуы ғайып болып кету қатерінің алдында тұрған кездер де болған.
Қазақ халқы, ауыр сынақтар арқылы өтіп, тек аман қалып қана қоймай, өзінің мемлекетін
құрды, тәуелсіздігіне қол жеткізді.
"Қазақ КСР мемлекеттік егемендігі туралы"Декларацияда және «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңда егемендіктің
және ұлттың одан әрі бірігуінің негіздерін айқындап берген екі қағида жарияланған болатын:
біріншіден, Қазақстан мемлекетін құру үшін шарт болып шыққан, қазақ халқының өз өзін
анықтауға құқығы, екіншіден, елдің барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктер.
Рухани бастау – бұл Ұлтты бірыңғай тұтасқа жұмылдыратын күш. Халықтың рухы
неғұрлым мықтырақ болса, оның мемлекеттігінің келешектері соғұрлым жоғарырақ. Бұл –
тарихтың және біздің тағдырымыздың негізгі қозғаушысы. Дәл осы Ұлт Рухы кез келген
елдің бет-бейнесінің қаталанбастығын анықтайды, бағыт белгілейді және дамуға серпін
береді.
Біздің Ұлттық Рухымызды көтеру үшін негізгі басымдықтар: дәстүр мен патриотизм
рухы, жаңару, жарыскерлік пен жеңіс рухы болып шығуға тиіс.
Ұлттың рухы халықтың сана-сезімінің бір бөлігі ретінде мың жылдық дәстүрлерге,
құндылықтарға, тілге арқа сүйейді. Дәл осы тіліміз, дәстүрлі құндылықтарымыз бен біздің
бірегей мәдениетіміз жүздеген жылдар бойына халықты демеп, оған тарих қойнауына сіңіп,
ғайып болуға мүмкіндік бермеді, әрі бүгінгі таңда олар өзімізді ерекше, басқаларға ұқсас
емес ететін қайталанбас тұтастық ретінде, біздің руханилығымыздың негізіне алынды.
Сондықтан руханилықты, мәдениетті, дәстүрлерді және тілді жаңғырту мен дамыту
мемлекеттің аса маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.
Бірінші кезекте бұл мемлекеттік тілді қолдану саласын кеңейтуге қатысты. Оны
меңгеру Қазақстанның әрбір азаматының парызы мен міндеті, жеке бәсекеге қабілеттілікті
және қоғамдық өмірге белсене қатысуды анықтайтын стимул болуға тиіс. Бұл басты
басымдылық, рухани және ұлттық бірліктің негізгі факаторы.
Бір мезгілде мемлекет Қазақстанда тұрып жатқан барлық этностардың рухани-мәдени
және тілдік қажеттіліктерін қанағаттандыру туралы қам жеуге тиіс.
Қоғамның рухани негізі болып табылатын дәстүрлі құндылықтарға (тілге және
мәдениетке құрмет, адамгершілік, отбасы, буындар байланысы, патриотизм және
толеранттылық) арқа сүйеу біздің қазіргі әлемдегі бірлігімізді және өзіндік бет-бейнемізді
нығайтудың негізі болып отыр.
Бүгінгі таңда уақыт елдер мен ұлттарға уақыт өткен сайын қатаң талаптарын қойып
отыр. Өздерінің дәстүрлері мен құндылықтарынан айырылмай, тұрақты жаңаруға,
модернизациялануға, бәсекелестік артықшылықтарын күшейтуге бағытталған елдер мен
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ұлттар ғана дербес болашаққа үміттене алады. Бұл – уақыт талабы, әрі біз оған сай болуға
тиіспіз. Дәстүрлерге арқа сүйеген модернизация мен бәсекеге қабілеттілік – ХХІ ғасырда
біздің ұлттық рухымыздың көтерілуінің негізі.
Тек қана жаһандық ауқымдағы астам міндеттерге бағыт алған ұлттар ғана жетістікке
жетеді. Сондықтан бәсекеге қабілеттілікке бағыт-бағдар алу біздің жалпыұлттық
рухымыздың аса маңызды бөлігі болуға тиіс. Бұл алға қарай қозғалудың, Ұлттың жаңа
көкжиектерге өтуінің негізі мен кепілі.
Қазақстанның әрбір азаматы мұны жақсырақ, байырақ, ақылдырақ болуға ұмтылыс
ретінде, өзінің елі гүлденуі үшін қолдан келгеннің барлығын жасау қажеттігі ретінде сезінуге
тиіс. Әркім осы қасиетті дамытуға тиіс, әркім осы жеңіс Рухы өз өмірінің, қоғам мен
мемлекет өмірінің бір бөлігі болуы үшін бар қолдан келгенін жасауға тиіс.
Бәсекеге қабілеттілікке тек қоғамның тіршілік әрекетінің барлық салаларын
модернизациялау арқылы ғана қол жеткізілуі мүмкін. Бірақ ең бастысы – жаңаруға үнемі
ұмтылыс ретіндегі модернизация біздің санамыздың ажырамастай бөлігі болып шығуға тиіс.
Бұл – біздің уақыт сынына жауабымыз, өйткені дамуға деген ұмтылыстан айырылған Ұлт
құрдымға кетеді.
Бізге Ұлттың әлеуетін оятуға мүмкіндік беретін интеллектуалдық серпін қажет.
Білімдерге, ғылымға және инновацияларға көзқарасты өзгерту өмірлік маңызды. ХХІ
ғасырда тек интеллектуалды ұлт қана табысқа жетуге үміттене алады.
Тек осылай ғана, дәстүрлерге арқа сүйей отырып, үнемі жетіле және өзіміз үшін
жоғары биіктіктерді анықтап, белгілей отырып, біз ұлттың бірлігін және Ұлттық Рухтың
нығаюын қамтамасыз етеміз.
Осыған қол жеткізу үшін мемлекет, біздің әрқайсымыз және жалпы алғанда бүкіл
қоғам жауапкершілікті бөлісіп, мыналарды:
 ұлттық Рухтың, оның елдің әр азаматының өмірлік бағдарларына әсерін дамытуды
және нығайтуды;
 ұлттық бірлікті нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілді
дамытудың және таратудың басымдылығын;
 Қазақстанның этностарының мәдениетін, дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, тілдерін
дамыту үшін жағдайлар жасауды;
 Ұлттың, мелекеттің, қоғамның және отбасының береке-бірлігіне бағытталған
дәстүрлерді, рухани мен адамгершілік құндылықтарды және дүниетанымдық
ұстанымдарды сақтауды және нығайтуды;
 ұлттық құндылықтар мен игіліктер туралы қам жеуді;
 жас буынды өзара құрмет, патриотизм, Отанға және өз халқына адал қызмет ету
рухында тәрбиелеуді;
 әркімнің өз білімдерін, дағдыларын, қабілеттерін, кәсіпқойлығын және бәсекеге
қабілеттілігін тұрақты жетілдіруін;
 қоғамның тіршілік әрекетінің барлық салаларын одан әрі модернизациялау бойынша
бірлескен дәйекті жұмысты қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды
қолдануға тиіспіз.
3.2. Қордың өндірістік жұмысы
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ жұмысының өнімі – мәдениет пен өнер
саласында әлеуметтік-маңызды және мәдени шаралар өткізу жөніндегі қызметтер. Аталған
қызметтердің негізгі сипаттамалары –олардың дербестігі, қазақстандық өнердің озық
жетістіктерінің тұсаукесері, шетел ұжымдарының және шетел мемлекеттерінің мәдени
орталықтарының өкілдерінің қатысуы, халықаралық деңгей және жалпы алғанда республика
үшін маңыздылығы. Функционалдық атқаратын міндеті – мәдениет пен өнер саласында
сапалы және қол жетімді қызметтер көрсету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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тұрғындарының мәдени деңгейін арттыру және жұртшылықты Қазақстанның бірегей мәдени
мұрасымен таныстыру.
Қоғам қызметтерін тұтынушы болып «ҚР Мәцдениет және өнер істері жөніндегі Комитет»
ММ мен ҚР Мәдениет және спорт министрлігі табылады, қызметтер шарттарға сәйкес және
техникалық сипаттамада аталып өткен шарттарда көрсетіледі.
Барлық әлеуметтік-маңызды, мәдени, қоғамдық-саяси шаралар мемлекеттік сатып алулар
жүргізу арқылы өткізіледі.
3 кесте Жұмыстың бағыттары және нәтиже беретін көрсеткіштері
2016
жоспар

2015
жоспар
(бағалау)

2014
факт

2013
факт

2012
факт

Ақпараттық-насихат шараларын
өткізу нәтижелері бойынша
тұрғындардың бағдарламалық
құжаттар және мемлекеттік саясаттың
негізгі бағыттары туралы хабардар
болуының деңгейі.

2011
факт

Көрсеткіштер
Мамандардың теориялық және
практикалық білімдерін, кәсіби
шеберлігін жетілдіру мақсаттарында,
республикалық мәдениет
ұйымдарының қызметкерлерінің
тағлымдамадан өтуін қамтамасыз ету.
Әлеуметтік маңызы бар және мәдени
шараларды өткізу арқылы,
республика тұрғындарының мәдени,
рухани деңгейін көтеру,
жұртшылықты Қазақстанның бірегей
мәдени мұрасымен таныстыру.
Елдегі әлеуметтік маңызы бар және
мәдени шаралардың жуықтап
алынған саны.
Шетелдегі әлеуметтік маңызы бар
және мәдени шаралардың жуықтап
алынған саны.
Шетелде тағлымдамадан өткен
республикалық мәдениет
ұйымдарының қызметкерлерінің
саны.
Қоғамдық санада Мемлекетті дамыту
стратегиясын және мемлекеттік
саясатты қолдау деңгейі.

2010
факт

Жылдар
Бір.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Бір.

35

29

52

20

20

16

16

Бір.

7

3

9

1

10

6

6

Ад.

20

18

23

26

33

0

30

%

85,00

86,00

87,00

0,00

89,00

89,00

90,00

%

83,00

84,00

85,00

0,00

85,00

85,00

85,00

Өндіріс ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің стратегиялық жоспарының
жеткізілген мақсаттарына, міндеттеріне сәйкес, алдын ала бюджеттік өтінімдер мен сметалар
ұсынған кезде, өкілетті органмен жасалған шарттардың негізінде жоспарланады.
Қызметтердің ықтимал тұтынушылары болып – тікелей басқару органынан өзге, басқа
мемлекеттік органдар, өнер қайраткерлері, мемлекеттік ұйымдардың, театрлардың,
мұражайлардың қызметкерлері және т.с. табылады.
Қордың жұмысы басым бөлігінде бюджеттік бағдарламалар бойынша жұмыстар
орындаумен және қызметтер көрсетумен қамтамасыз етіледі:
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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4 кесте Жұмысты қаржыландыру көздері

№р
/с

1

2

3

4

5

Тапсырыс берушінің
атауы

ҚР ММ Мәдениет
комитеті

Бюджеттік
бағдарламалар
бойынша ЖИЫНЫ
Билеттер сатудан табыс
«ҚР Ұлттық мұражайы»
РММ
04.11.2014 ж. №82 шарт
Хабар АҚ
06.12.2013 ж. №1.0300116 шарт
Битенова Б.К.
20.03.2015 ж. №11/1-1
шарт
Шарттар бойынша
ЖИЫНЫ
төменде келтірілген
арнайы шараларға
дейін
БАРЛЫҒЫ
Өзге шарттардың
үлестік салмағы, %-бен
Тәуелсіздік Сарайында
Жоғарғы Еуразиялық
экономикалық кеңестің
мәжілісінің шараларын
және "АстанаОпера"мен"Салтанат
Сарайы" Опера және
балет театрындағы
мерекелік концертті
«Самұрық-Қазына» АҚнан қаржыландыру
ЖИЫНЫ:

Бюдже
ттік
бағдар
ламан
ың
коды

Шарттардың сомасы (мыңтеңге)

2013

2014 ж.

012

276 294

371 672

013
011
010
109

23 556
40 574

23 469
74 481
86 094

340 424

555 716

2 053

4 226

2015 ж.

Шарттарды
ң сомасы,
оның ішінде

25.12.2015 ж.
орындалған
ы

1 268 675,04

1 158 045 ,04

2 749 182

2 749 182

4 017 857,04

3 907 227,04

4 000

4 000

31.12.2015
ж. дейін
орындауғ
а
110 630

110 630

17 039

484

2 537

21 264

4 000

4 000

0

342 961

576 981

4 021 857,04

3 911 227,04

110 630

0,74

3,69

0,10

0,10

0,00

4 021 857,04

3 911 227,04

110 630

693 500

683 385

2 424 446

Осылайша, шаруашылық шарттар бойынша қызметтердің үлестік салмағы, талданып
отырған кезеңде (2014 ж.)жұмысты жалпы қаржыландырудан максимум 3,69% құрады.
Қор жұмысының келешекте дамуын болжау мәдениет пен қолданбалы шараларға
республикалық бюджеттік бағдарламалар бойынша мемлекеттік тапсырыстың саясатымен
және көлемдерімен, мемлекеттік тапсырысты қаржыландыру көлемдерімен, басқа, дербес
орындалатын жұмыстар мен қызметтер бойынша өз жұмыстарының және қызметтерінің
көлемдерімен анықталатын болады. Қордың алатын табыстарды және пайданы нақты елеулі
арттыруы шаруашылық есеп негізінде қызметтер көрсетуді кеңейткен жағдайда мүмкін
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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болады, бұл болашақта оны диверсификациялық дамыту нұсқасы ретінде қарастырылуы
мүмкін.
3.3.Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеу
100% мөлшердегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуді Қоғам, бұл 20122015 ж.ж. таза табыстан 50% құрайтын бекітілген норматив бойынша жүргізеді. Төлемдер ҚР
Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрықтарымен рәсімделеді.
Соңғы 3 жылдағы мәліметтер кестеде келтіріліп отыр:
3 кестеМемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеу
Осы үшін дивидендтер төленетін
кезең
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл

Төлем датасы
13.08.2013
09.06.2014
29.05.2015

Төлем
тапсырыстарының №№
295
334
304

Теңгемен сома

Мемлекет алдындағы міндеттемелер толығымен орындалып отыр.
Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрықтарының және төлем
көшірмелері Есепке қоса тіркелген.

1 473 500
4 090 000
4 126 000

құжаттарының

3.4.Дебиторлық жәнекредиторлық берешек
01.01.2013 ж. кредиторлық берешек 46 342 мың теңге құрады:
 Жеткізушілер және мердігерлер бойынша – 40 221мыңтеңге;
 Еңбекке ақы төлеу бойынша берешек– 2 792мыңтеңге;
 Өзгеқысқа мерзімдікредиторлық берешек – 3 329мыңтеңге.
Дебиторлық берешек01.01.2013 ж.21мыңтеңге құрады:
 Қызметкерлердің берешегі - 21мыңтеңге.
01.01.2014 ж.кредиторлық берешек 6 491мыңтеңгеқұрады:
 Жеткізушілер және мердігерлер бойынша – 5 476мыңтеңге;
 Еңбекке ақы төлеу бойынша берешек– 110мыңтеңге;
 Өзгеқысқа мерзімдікредиторлық берешек – 905мыңтеңге.
Дебиторлық берешек01.01.2014 ж.212мыңтеңгеқұрады:
 Қызметкерлердің берешегі - 33мыңтеңге;
 Өзгедебиторлық берешек – 179мыңтеңге.
Кредиторлық берешек01.01.2015 ж.17158мыңтеңгеқұрайды:
 Жеткізушілер және мердігерлер бойынша(2015 ж. қараша, желтоқсанында
өткізілген
шаралар
бойынша ҚХА
жанындағы
ғылыми-эксперттік
қамсыздандырудың
мәжілісі,
саяси
экстремизмнің
және
терроризмнің
профилактикасы бойынша республикалық конференция, өңірлік ішкі саясат
басқармалары үшін семинарлар, V Республикалық "Тәуелсіздік толғауы" конкурсы,
Республикалық мемлекеттік нышандар бойынша комиссия, Ел Президентінің
Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын түсіндіру және насихаттау бойынша
республикалық семинар-кеңес және қаржы-шаруашылық жұмысы бойынша өзге
шарттар) - 4 826мыңтеңге;
 Еңбекке ақы төлеу бойынша -294мыңтеңге;
 Іссапар шығындары бойынша -238мыңтеңге;
 Жеке тұлғалар бойынша(2015 ж. қарашлада, желтоқсанда мемлекеттік мәдениет
ұйымдарының кдрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
жөніндегі шараларға қатысқаны үшін артистердің, мәдениет қайраткерлерінің
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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қызметтері, ҚХА жанындағы ғылыми-эксперттік қамсыздандырудың мәжілісі, 2014
жылғы республикалық айтыс, «Жарты түннің екінші қыры» авторлық жұмыстар
көрмесі және т.с.) - 11800 мыңтеңге.
Дебиторлық берешек01.01.2015 ж.9 256 мыңтеңгеқұрайды:
 Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі (шарттың
орындалуын қамтамасыз ету) - 9 221мыңтеңге;
 Қызметкерлердің дебиторлық берешегі – 141 мыңтеңге;
 Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегінің
құнсыздануынарезерв – (-106)мыңтеңге;
Кредиторлық берешек25.12.2015 ж.32 870мыңтеңгеқұрайды:
 Асқар Тоқпановтың 100-жылдығына арналғаншараны өткізу бойынша жеткізушілер
мен мердігерлер бойынша- 1 629 мыңтеңге;
 "Елім менің" Республикалық конкурсышарасын өткізу бойынша жеткізушілер мен
мердігерлер бойынша -144 мыңтеңге;
 Шәмші Қалдаяқовтың Халықаралық фестивалі шарасын өткізу бойынша жеткізушілер
мен мердігерлер бойынша - 473мыңтеңге;
 Драма театрларының республикалық фестивалі шарасын өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -426 мыңтеңге;
 Қуыршақ театрларының «Ортеке» Халықаралық фестивалі шарасын өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -937 мыңтеңге;
 Күйші Тәттімбет Қазанғапұлының 200-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша-908 мыңтеңге;
 "Тәуелсіздік толғауы" республикалық конкурсы шарасын өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша-264 мыңтеңге;
 Жазушы Ілияс Есенберлиннің 100-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша-3377 мыңтеңге;
 Құрманғазы атындағы дәстүрлі орындаушылардың Республикалық конкурсы
шарасын өткізу бойынша жеткізушілер мен мердігерлер бойынша- 157 мыңтеңге;
 Жеткізушілер және мердігерлер бойыншаЖұмабек Тәшеновтың 100 жылдығына
арналған шараны өткізу бойынша -67 мыңтеңге;
 Жеке тұлғалар бойынша"Елім менің" Республикалық конкурсы шарасын өткізу
бойынша -2788 мыңтеңге;
 Күйші Тәттімбет Қазанғапұлының 200-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша
жеке тұлғалар бойынша-520 мыңтеңге;
 Қуыршақ театрларының «Ортеке» Халықаралық фестивалі шаарсын өткізу бойынша
жеке тұлғалар бойынша -360 мыңтеңге;
 Жеке тұлғалар бойынша "Өнеріміз саған, Қазақстан" шарасын өткізу бойынша -4146
мыңтеңге;
 Жеке тұлғалар бойынша Мәлік Ғабдуллиннің 100 жылдығына арналған шараны өткізу
бойынша -1345 мыңтеңге;
 "Тәуелсіздік толғауы" республикалық конкурсы шарасын өткізу бойынша жеке
тұлғалар бойынша-10490 мыңтеңге;
 Асқар Тоқпановтың 100-жылдығына арналғаншараны өткізу бойынша жеке тұлғалар
бойынша -200 мыңтеңге;
 Жазушы Ілияс Есенберлиннің 100-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша жеке
тұлғалар бойынша -80 мыңтеңге;
 Шәмші Қалдаяқовтың Халықаралық фестивалі шарасын өткізу бойынша жеке
тұлғалар бойынша -176 мыңтеңге;
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Жеке тұлғалар бойынша «Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған салтанатты
концерт» шарасын өткізу бойынша -400 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша«ТЮРКСОЙ шараларына қатысуды қамтамасыз ету»
шарасын өткізу бойынша - 489 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша «Жаңа Жылдық Саундтренк» шарасын өткізу бойынша -2846
мың теңге;
Қаржы-шаруашылық жұмысының шарттары бойынша -189 мың теңге;
Еңбекке ақы төлеу бойынша (банкомат карточкасының болмауына орай) -323
мыңтеңге;
Іссапар шығындары бойынша -136 мыңтеңге;

Дебиторлық берешек25.12.2015 ж.6132мыңтеңгеқұрайды:
 Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі (шарттың
орындалуын қамтамасыз ету) - 6164мыңтеңге;
 Есепті тұлғалардың дебиторлық берешегі (2015 жылғы 5 қазанға жағдай бойынша жоқ)– 74 мыңтеңге;
 Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегінің
құнсыздануына резерв – (-106)мыңтеңге.
Талдау кезеңінің (2012-2015 ж.ж.) бүкіл бойында дебиторлық және кредиторлық берешек
Қоғамның активтері мен пассивтеріне (тиісінше, бағалау датасына4,4% және 23,5%) және
Қоғамның жалпы қаржы айналымдарына қатысты салыстырмалы түрде шағын сомаларда
болып отырды.
Талдау нақты емес сомалардың жоқ екендігін көрсетті. Шоттардағы ақшалай қаражаттардың
қалдықтарының шамасы бағалау датасына102 521 мың теңгеқұрайды, бұл ағымдағы
кредиторлық міндеттемелердің қалдығынан (32 870 мың теңге) анағұрлым жоғарырақ.
3.4.Қаржы-экономикалық көрсеткіштер
4 кесте2012-2015ж.ж.Қоғам жұмысының негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері
2012

Көрсеткіштер

Өлш. бір.

Активтер
Пассивтер, барлығы
оның ішінде Өзіндік капитал
оның ішінде Заемдық капитал
ТАБЫСТАР
ШЫҒЫНДАР
Салық салынғанға дейінгі
пайда
Таза пайда
1 акцияға есептелген
дивидендтер
Мемлекеттік пакетке
барлығы есептелгені
Таза табысты бөлу нормативі
Таза табыс бойынша
рентабельділік
Өзіндік капиталдың
рентабельділігі

мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
теңге

2014
есептік
қаржылық
жылдың
факті (факт)

2015
келесі
қаржылы
қ жылға
жоспар

200 257
200 257
59 270
140 987
510 133
509 263

2013
есептік
қаржылық
жылдың
факті
(факт)
119 749
119 749
69 776
49 973
337 318
329 139

136 096
136 096
73 979
62 017
1 214 004
1 205 751

116 807
116 807
68 525
48 282
4 093 371
4 092 232

0
0
0
0
648 367
646 763

870
435

8 179
4 090

8 253
8 253

1 139
570

1 604
802

0,04

0,07

0,141

0,57

0,80

435
50

4 090
50

8 253
50

570
50

802
50

0,17

2,42

0,43

0,49

0,25

0,73

5,86

1,26

0,83

0,00

жоспар
(бағалау
)

2016

жоспар

мыңтеңге
%
%
%
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Бағалау датасына жағдай бойынша2015 жылдың табыстар мен шығындар бойынша
жоспарлы көрсеткіштері мен күтілетін деңгейлері 2014 жылдың қол жеткізілген деңгейінен
анағұрлым жоғарырақ болды. Алайда, 2016 жылға жоспарлық көрсеткіштер 2015 жылдың да,
2014 жылдың да деңгейінен төменірек.
Осылайша, жалпы алғандаҚор жұмысының жоспарлық және есептік көрсеткіштері
айтарлықтай волатильділікке ие. 2016 жылға республикалық бюджет қабылданғаннан кейін
осы жылға жоғарыда келтірілген жоспарлық ниеттерге түзету енгізілу ықтималдығы жоғары.
Қор негізгі ақша ағындарын және қаражаттардың кері ағуын операциялық жұмыста
алады:
7 кесте Ақшалай қаражаттың қозғалысы, мыңтеңге
Көрсеткіштердің атауы

1. Ақшалай қаражаттың келіп түсуі, барлығы (011 бастап 016 дейін
жолдардың қосындысы)
оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер сату
өзге түсім
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер
алынған сыйақылар
өзге түсімдер
2. Ақшалай қаражаттың сыртқа кетуі, барлығы (021 бастап 027 дейін
жолдардың қосындысы)
оның ішінде:
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер
тауарлар мен қызметтер жеткізушілерге берілген аванстар
төлемдереңбекке ақы төлеу бойынша
сыйақы төлеу
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер
табыс салығы және бюджетке өзге төлемдер
өзге төлемдер
3. Операциялық жұмыстанақшалай қаражаттың таза сомасы (жол 010 –
жол 020)
II. Инвестициялық жұмыстан ақшалай қаражаттың қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың келіп түсуі, барлығы (041 бастап 051 дейінгі
жолдардың қосындысы)
оның ішінде:
негізгі құралдарды сату
материалдық емес активтерді сату
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдарды қоспағанда) құралдарының
үлестерін және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сату
басқа ұйымдардың берешек құралдарын сату
еншілес ұйымдарды бақылаудан айырылған кездегі өтем
өзге қаржылық активтерді сату
фьючерстік және форвардтықкелісім-шарттар, опциондар және своптар
алынған дивидендтер
алынған сыйақылар
өзге түсімдер
2. Ақшалай қаражаттың сыртқа кетуі, барлығы (061 бастап 071 дейінгі
жолдардың қосындысы)
оның ішінде:
негізгі құралдар сатып алу
материалдық емес активтер сатып алу
басқа ұзақ мерзімді активтер сатып алу

Есептік кезең
ішінде

Алдындағы
2014 жыл
ішінде

4 000 226

1 293 709

3 044 726

572 755
693 500

955 500

27 453
3 893 288

1 275 781

3 364 225
33 862
37 533

856 051
56 706
51 256

387 709
69 959

106 948
204 819

106 938

17 921

-

-

1 379

1 731

1 379

1 731
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басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдарды қоспағанда) құралдарының
үлестерін және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу
басқа ұйымдардың берешек құралдарын сатып алу
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу
өзге қаржылық активтерді сатып алу
займдар беру
фьючерстік және форвардтықкелісім-шарттар, опциондар және своптар
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар
өзге төлемдер
3. Инвестициялық жұмыстан ақшалай қаражаттардың таза сомасы (жол
040 – жол 060)
III. Қаржылық жұмыстан ақшалай қаражаттың қозғлысы
1. Ақшалай қаражаттың келіп түсуі, барлығы (091 бастап 094 дейінгі
жолдардың қосындысы)
оның ішінде:
акциялар жәнебасқа қаржылық құралдарэмиссиясы
займдар алу
алынған сыйақылар
өзге түсімдер
2. Ақшалай қаражаттың сыртқа кетуі, барлығы (101 бастап 105 дейінгі
жолдардың қосындысы)
оның ішінде:
займдарды өтеу
сыйақы төлеу
дивидендтер төлеу
ұйымның акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер
өзге сыртқа кетулер
3. Қаржылық жұмыстан ақшалай қаражаттың таза сомасы (жол 090 – жол
100)
4. Теңгеге валюталардың айырбастау бағамдарының әсері
5. Ақшалай қаражаттың көбеюі +/- азаюы (жол 030 +/- жол 080 +/- жол
110)
6. Есептік кезеңнің басына ақшалай қаражаттар және олардың
эквивалентері
7. Есептік кезеңнің соңына ақшалай қаражаттар және олардың
эквивалентері

-

1 379

-

1 731

-

-

4 126

4 090

4 126

4 090

-

4 126
114 331

-

12 898

-

4 090
3 432
8 668

115 419

106 751

102 521

115 419

2014-2015ж.ж.ақша қаражаттарының ағынының шамасына тиісінше 3432 және 114 331
мыңтеңге сомадағы бағамдық шығындар әсерін тигізді.
2012 жылдан бастап бағалау датасына дейінгі кезеңдегі қаржылық есептіліктің көрсеткіштері
төменде келтірілген.
5 кесте Қаржылық есептіліккөрсеткіштері(мыңтеңге)
Позициялардың атаулары

2 012

Кезеңдер
2 013
2 014

25/12/15
АКТИВ
I. АЙНАЛЫМНАН ТЫСАКТИВТЕР
Материалдық емесактивтер
1 041
792
543
303
Негізгі құралдар
13 908
9 805
9 228
7 497
Аяқталмағанқұрылыс
0
0
0
0
Ұзақ мерзімдідебиторлық берешек
0
55
0
0
Жеткізушілерге аванстар
0
0
0
0
Ұзақ мерзімдіқаржылықактивтер
0
0
0
0
Инвестициялықмүлік
0
0
0
0
Кейінге қалдырылған салық активтері
0
0
0
0
Өзге ұзақ мерзімді және айналымнан тысактивтер
0
0
0
0
І тарау бойынша ЖИЫНЫ
14 949
10 652
9 771
7 800
II. АЙНАЛЫМДАҒЫАКТИВТЕР
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Қорлар
оның ішінде
шикізатматериалдар және басқа осыған ұқсас
құндылықтар
өсіріліп және бордақыланып отырған малдар
аяқталмаған өндірістегі шығындар
қайта сатуға арналған дайын өнім және тауарлар
тиеп жөнелтілген тауарлар
болашақ кезеңдердің шығындары
өзге қорлар және шығындар
Ағымдағысалық активтері
Қысқа мерзімдідебиторлық берешек
оның ішінде
сатып алушылар және тапсырыс берушілер
Қысқа мерзімдіқаржылықсалымдар
Ақшалай қаражаттар
Жеткізушілерге аванстар
Өзге қысқа мерзімді және айналымдағыактивтер
ІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ
Сатуға арналған активтер
БАЛАНС
Ауытқулар
ПАССИВ
III. КАПИТАЛЖӘНЕРЕЗЕРВТЕР
Жарғылық капитал
Акционерлерден сатып алынған өз акциялары
Қосымша капитал
Эмиссиялықтабыс
Резервтік капитал
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)
ЖИЫНЫ ӨЗІНДІК КАПИТАЛ
IV. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
Займдар және кредиттер
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
Өзге ұзақ мерзімдіміндеттемелер
ІV тарау бойынша ЖИЫНЫ
V. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
Займдар және кредиттер
Кредиторлық берешек:
оның ішінде
жеткізушілер және мердігерлер
ұйым персоналы алдындағы берешек
мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар алдындағы берешек
салықтар мен алымдар бойынша берешек
өзге кредиторлар
Қатысушыларға (құрылтайшыларға) табыстар төлеу
бойынша берешек
Алынған аванстар
Алдағы шығындардың резервтері
Өзге қысқа мерзімдіміндеттемелер
Бағалау міндеттемелері
V тарау бойынша ЖИЫНЫ
ЖИЫНЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
БАЛАНС

391

234

447

21 935

391

234

447

21 935

0

0

0

0

0
21

557
212

663
9 256

413
6 132

21
0
116 440

212
0
106 751

9 256
0
115 419

6 132
0
102 521

14 046
130 898
0
145 847
0

1 343
109 097
0
119 749
0

540
126 325
0
136 096
0

184
131 185
0
138 985
0

58 400
0
0
0
0
1 162
59 562

58 400
0
0
0
0
11 376
69 776

58 400
0
0
0
0
15 539
73 939

58 400
0
0
0
0
12 727
71 127

0
0
0
0

0
0
321
321

0
0
0
0

0
0
0
0

0
46 342

0
47 222

0
17 158

0
32 870

46 342
0
0
0
0

6 491
0
0
39 872
859

17 158
0
0
0
0

32 870
0
0
0
0

0

0

0

0

0
847
39 096
0
86 285
86 285
145 847

0
0
2 430
0
49 652
49 973
119 749

0
2 731
42 268
0
62 157
62 157
136 096

0
2 651
32 337
0
67 858
67 858
138 985

ТАБЫСТАР МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Кезеңдер
Позициялардың атаулары
2012
2013
2014
Жұмыстың әдеттегі түрлері бойынша табыстар және

25/12/15
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шығындар
Тауарлар, өнімдер, жұмыстар, қызметтер сатудан түсім
(нетто (ҚҚС, акциздерді және ұқсас міндетті төлемдерді
алып тастағанда)
Тауарлар, өнім, жұмыстар, қызметтер сатудың өзіндік
құны
Жалпы пайда
Коммерциялықшығындар
Басқарушылықшығындар
Сатылымдардан пайда (шығын)
Өзге операциялықтабыстар
Өзге операциялықшығындар
Операциялықпайда (шығын)
Алуға пайыздар
Төлеуге пайыздар
Басқа ұйымдарға қатысудан табыстар
Өзге операциялықтабыстар
Өзге операциялықшығындар
Сатудан тыстабыстар
Сатудан тысшығындар
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)
Кейінге қалдырылған салық активтері
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
Ағымдағы пайдаға салық
Есептік кезеңнің таза пайдасы (шығыны)
ТП бойынша рентабельділік
ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЖИЫНЫ
1 теңге түсімге шығындар
1 теңге активке шығындар
ТАБЫСТАРДЫҢ ЖИЫНЫ
1 теңге активке табыстар

629 055

333 985

515 161

558 643

279 093

447 827

70 412
0
66 521
3 891
446
2 139
2 198
749
0
0
0
0
0
0
2 947
0
0
0
2 947
0,47
627 303
1,00
4,30
630 250
4,32

54 892
0
48 701
6 191
3 333
1 345
8 179
0
0
0
0
0
0
0
8 179
0
0
0
8 179
2,45
329 139
0,99
2,75
337 318
2,82

67 334
0
60 056
7 278
698 349
697 813
7 814
0
0
0
0
0
494
55
8 253
0
0
0
8 253
1,60
1 205 751
2,34
8,86
1 214 004
8,92

3 576 975

3 196 951
380 024
0
72 944
307 080
128 391
319 813
115 658
0
0
0
0
0
1 338
115 682
1 314
0
0
0
1 314
0,04
3 705 390
1,04
26,66
3 706 704
26,67

НЕГІЗГІАНАЛИТИКАЛЫҚКӨРСЕТКІШТЕР
Позициялардың атаулары
Мүліктің сипаттамасы
Өзіндік капитал
Көздердегі өзіндік капиталдың үлесі
Ұзақ мерзімді капитал
Таза айналымдық капитал, NWC
Заемдықақылы капитал
Барлығы міндеттемелер
Активтердің пайдаланылу көрсеткіштері
Активтердің барлығы
Айналымнан тысактивтер
Ағымдағыактивтер
Таза активтердің құны
Тұрақты активтердің тозу коэффициенті
Активтердің рентабельділігі
Активтерді пайдалану құрылымы:
Материалдық-заттық түрдегі
Үлес.салмақ
Қаржылықактивтер жәнеақша
Үлес.салмақ
Қолда бар активтер
Есеп айырысуларда жүрген активтер
Өтімділіктің сипаттамасы
Жалпы өтімділік коэффициенті
Орташа мерзімді өтімділік коэффициенті (QR)

Бір.

2 012

Кезеңдер
2 013
2 014

мыңтеңге
%
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге

59 562
41%
59562
44613
0
86285

69 776
59%
70097
60304
0
49114

73 939
54%
73939
64168
0
62157

71 127
51%
71127
63327
0
67858

мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
мыңтеңге
%
%

145 847
14 949
130 898
59 562
13%
2,0%

119 749
10 652
109 097
69 776
26%
6,8%

136 096
9 771
126 325
73 939
34%
6,1%

138 985
7 800
131 185
71 127
45%
0,9

мыңтеңге
%
мыңтеңге
%
мыңтеңге
мыңтеңге

14 299
10%
131 548
90%
145 826
21

10 039
8%
109 710
92%
118 925
824

9 675
7%
126 421
93%
126 177
9 919

325 107
234%
-186 122
-134%
132 440
6 545

реттер
реттер

1,52
1,35

2,24
2,19

2,03
2,01

1,93
1,60

25.12.2015
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Абсолюттік өтімділік коэффициенті
Таза айналымдық капитал, NWC
Қаржылық орнықтылықтың сипаттамасы
Жалпы төлемге қабілеттілік коэффициенті
Автономия коэффициенті
Өз өзін қаржыландыру коэффициенті
Бизнес валютасындағы ұзақ мерзімді
кредиттердің үлесі
Пайыздардың өтелу коэффициенті
Рентабельділіктің сипаттамасы
Бүкіл капиталдың рентабельділігі
Өзіндік капиталдың рентабельділігі
Қаржылық тұтқа
Жұмыстың пайдалылығының сипаттамасы
Сатудан түсім (ҚҚС-сыз)
Тазапайда
Бүкіл жұмыстың пайдалылығы
"Беріктік қоры"
Іскерлік белсенділіктің сипаттамасы
Активтердің айналымдылығы
Тұрақты активтердің айналымдылығы
Дебиторлық берешектің айналымы
Кредиторлық берешектің айналымы
Материаллдар қорларының айналымы

реттер
ҚР мың
теңгесі

1,35

2,19

1,86

1,51

44 613

60 304

64 168

63 327

реттер
реттер
%

0,41
0,69
39,43%

0,59
1,42
124,88%

0,54
1,19
50,44%

0,51
1,05
0,00%

%

0,00%

0,27%

0,00%

0,00%

реттер

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

%
%
реттер

2,0%
9,8%
1,45

6,9%
12,5%
1,05

6,1%
11,3%
0,77

0,9%
1,8%
0,90

мыңтеңге
мыңтеңге
%
%

629 055
2 947
0,5%
2,0%

333 985
8 179
2,4%
5,5%

515 161
8 253
1,6%
4,4%

3 576 975
1 314
0,0%
26,4%

реттер
реттер
күндер
күндер
күндер

8,6
0,0
0,0
13,4
0,1

2,5
0,0
0,1
28,9
0,3

4,0
0,0
3,4
8,4
0,2

26,0
0,0
0,8
2,6
1,1

Баланс валютасыталдау кезеңі ішінде 145 847 мыңтеңгеден 391 133 мыңтеңгеге дейін
артты, арту 245 286 мыңтеңге құрайды, бұл бюджеттік қаржыландыру мөлшерлерінің өсуінің
болмағандығына қарамастан, қаржы айналымдарының өскендігін куәлендіріп отыр.
Ұзақ мерзімдіактивтер8 719 мың теңге барлық активтедің шамалы үлесін құрайды,
олардың шамасы 6 230 мың теңгеге қысқарды, ал активтердегі үлестік
салмағы
амортизацияға орай 10,25% бастап 2,23% дейін қысқарды.
Қысқа мерзімдіактивтер130 мың теңгеден 382 414 мың теңгеге дейін өсті, немесе арту
251 516 мың теңге құрады, ал үлес салмағы тиісінше 89,75% бастап 97,77% дейін өсті.

Активтердің 31.12.2013 ж. құрылымы.

Активтердің25.12.2015 ж. құрылымы.

Жалпы алғанда,барлық активтерде ең көп үлес салмақты (90,5%)бағалау датасына79 126 мың
теңге және 274 858 мың теңге құрап отырған ақшалай қаражаттар және өзге айналымдағы
активтер алып отыр.
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Қоғамның шоттарында дәстүр бойынша одан арғы жерде жұмыстардың орындалуына және
бірден-бір тапсырыс беруушімен – өкілетті органдар көрсетіп отырған мемлекетпен
Орындалған жұмыстардың Актіне қол қойылуына қарай шығындауға арналған, бюджеттік
қаржыландыру шоттарындағы қаражаттың қалдықтары көрсетіледі.
Жалпы алғандабаланстың активтеріндебағалау датасына:
 Нақтыдебиторлық берешек 6123 мыңтеңгесомада.
 Материалдықактивтер – негізгі құралдар 7497 мыңтеңгесомада және
материалдыққорлар 21935 мыңтеңгесомада көрсетілген.
Өзге активтер7031 мыңтеңгеқұрайды.
Осылайша, активтердің жалпы шамасына және құрылымына қоғамның руханилығын
дамыту бойынша тиісті мемлекеттік бағдарламаларға бөлінетін бюджеттік қаражат түріндегі,
шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдықтары анықтаушы мәнге ие болады.
Қоғамның пассивтерінде талданып отырған 2012 ж. – 25.12.2015 ж.кезеңінде
шамамен тең рөлді өзіндік капитал және міндеттемелер ойнады.
Жарғылық капиталдың шамасы 2012-2015ж.ж. бойында өзгеріссіз болды және 58400
мың теңгеқұрады. Өзіндік капиталдың өзгеруі балансқа бөлінбеген пайда шамасын біріктіру
есебінен жүрді, оның сомасы бағалау датасына 12 727 мың теңге құрады. Пайдалы
жұмыстың есебінен ол 11 565 мың теңгеге артты. Нәтижесінде Қоғамның өзіндік капиталы
59 562 мың теңгеден 71 127 мың теңгеге дейін артты, ал қаражат көздеріндегі үлестік салмақ
40,84%-дан 51,18%-ға дейін артты.
Осы кезеңде міндеттемелердің шамасы 86 285 мың теңгеден 67 858 мың теңгеге дейін
қысқарды, міндеттемелердің үлестік салмағы 31.12. 2012 ж. жағдай бойынша 59,16%-дан
бағалау датасына48,82% дейін төмендеді, абсолюттік қысқару 18 427 мың теңге құрады.
Бұл кезде, Қоғамның бағалау датасына барлықміндеттемелері қысқа мерзімді болып
табылады. Онымен қоса, Қоғам бағалау датасына жәнебүкіл талданып отырған кезең
бойында ақылы займдарды (банк кредитттерін және т.б.) пайдаланбады.
Өзгерістер динамикасы төменде диаграммада көрсетілген:
Баланстың пассивтерінде, оның ішінде:
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 71 127 мыңтеңгесомада - өзіндік капитал;
 67 858 мыңтеңгесомада міндеттемелеркөрсетілген.
 Ұзақ мерзімдіміндеттемелер Қоғамныңбалансындабағалау датасынажоқ болды.
Пассивтердің құрылуының ерекшеліктері Қоғамның өзіндік капиталының бағалау датасына
есепте төменде көрсетілген шамасының құрылымына себепкер болды:

Осылайша, Қоғамдаталданып отырған кезең ішінде өзіндік капиталдың абсолюттік
шамасының да, таза айналымдық капиталдың (ТАК) да өсуі орын алып отыр.
2012-2015 ж.ж. бойында ТАК таза мәніне қол жеткізіліп отырды, оның шамасы 44613
мың теңгеден 63327 мың теңгеге дейін өсті. 31.12.2014 ж. бастап бағалау датасына дейін
ТАК шамасының біршама (841 мың теңгеге) төмендегенін атап кету керек.
Қоғам2012-2015 ж.ж. барлық жылдар бойына өтімділіктің қаржылық талдауда
теориялық ұсынылатын 1,0 деңгейінен асып түсетін көрсеткіштеріне ие болды:
9 кестеӨтімділік көрсеткіштері
Көрсеткіштің атауы

Өлш.бір.

Жалпы өтімділік коэффициенті (CR)
Орташа мерзімді өтімділік коэффициенті (QR)

реттер
реттер

Кезеңдер
2 012

2 013

2 014

25.12.2015

1,517
1,350

2,236
2,192

2,032
2,006

1,933
1,601
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Абсолюттік өтімділік коэффициенті
Таза айналымдық капитал, NWC

реттер
ҚР мың теңгесі

1,349
44 613

2,188
60 304

1,857
64 168

1,511
63 327

Талданып отырған кезең ішінде жалпы төлемге қабілеттілік коэффициенті 0,41 бастап
0,51 дейін артты. Автономия коэффициенті тиісінше 0,69 бастап 1,05 дейін артты.
Баланстың көрсеткіштері Қоғамның 2012-2015 ж.ж. кезеңінде
Талданып отырған кезең ішінде жалпы төлемге қабілеттілік коэффициенті 0,41 бастап
0,51 дейін өсті. Автономиякоэффициенті тиісінше0,69 бастап 1,05 дейін өсті.
Баланстың көрсеткіштері Қоғамның, бұл кезде қаржылық орнықтылық пен тәуелсіздік
көрсеткіштерін сақтай және біршама жақсарта отырып, активтер мен пассивтер
құрылымының тұрақты көрсеткіштерін қамтамасыз етті.
Жұмыстар мен қызметтерді сатудан түсім, талданып отырған кезең ішінде 5,7 есе
артып, бағалау датасына 3 576 975 мың теңге құрады. Алайда, бұл негізінен алғанда шаралар
өткізуге қатысумен байланысты болды:



Астана қаласында «Барыс» мұз айдыны сарайында 2015 ж. 11 қыркүйекте болған,
«Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты концерт»;
2015 жылдың 20 қыркүйегінен 26 қыркүйегіне дейін Өскемен қаласында өткен, Драма
театрларының XXIII Республикалық фестивалі.

БұрынырақтаҚоғам осыншама ауқымды шараларға қатыспаған болатын.
Қоғамның есебінде бұл кезде жасалған шығындардың көрсетілуіне байланысты,
өзіндік құнның шамасы, салыстырып отыррған кезең ішінде бұл да 5,7 есе артып, 3 196 951
мың теңге құрады.
Солай болса да, Қоғам 2015 жылы негізгі жұмысынан 115 658 мың теңгесомада
операциялық пайданың алынуын қамтамасыз етті, бұл да алдағы жылдардағы операциялық
пайда деңгейінен айтарлықтай жоғары.
2015 жылы жұмыс барысындаҚоғам сондай-ақ қосымша шығындарға ұшыралы және
қосымша табыстар алды, оның ішінде:





115682 мыңтеңгесомаға шығындар («сомалық айырма»);
Валютада курстық операциялардан 128 391 мыңтеңге сомаға табыстар.
Курстық операциялар бойынша 305 253 мыңтеңге сомаға шығындар.
Операциялық жалдау (қойма және кеңсе бөлмесі) бойынша 14 560 мыңтеңге сомаға
шығындар.

Нәтижесінде Қоғам салық салынатын және таза пайданы ағымдағы жылы тек 1314
мыңтеңгесомада алды, талдаудың бүкіл кезеңі ішінде төмендеу 1633 мыңтеңгеқұрайды, ал
алдындағы, 2014 жылдың деңгейімен салыстырғанда төмендеу 6939 мыңтеңгеқұрайды. 2014
жылмен салыстырғандатиісті базалар бойынша есептелінетін рентабельділіктің барлық
көрсеткіштері қысқарды:
10 кестеРентабельділік көрсеткіштері

Таза табыс (пайда) бойынша рентабельділік
Бүкіл капиталдың рентабельділігі
Өзіндік капиталдың рентабельділігі
Акционерлік капиталдың рентабельділігі
Тұрақты активтердің рентабельділігі
Айналымдық активтердің рентабельділігі

Өлш. бір.
%
%
%
%
%
%

-

2 012
0,47%
3,99%
9,76%
9,95%
31,11%
4,44%

2 013
2,45%
6,09%
12,47%
13,81%
50,42%
5,38%

2 014
1,60%
6,38%
11,33%
13,94%
63,77%
5,53%

25.12.2015
0,04%
0,94%
1,79%
2,22%
11,80%
0,81%

Ең сипатты көрсеткіш болып 2014 жылы қол жеткізілген 1,60% деңгейге қарсы
25.12.2015 ж.барлығы 0,04% құраған, Қоғамның таза пайдалылығы бойынша рентабельділік
табылады. Бұл кезде рентабельділіктің салыстырмалы төмен деңгейлерінің басым бөлігінде
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немесе толықтай бюджеттік қаражат есебінен қаржыландырылатын акционерлік қоғамдарға
тән екендігін атап кету қажет. Бұл жағдайда Қоғам осындай ұйым болып табылады және
жоғарырақ рентабельділікті қамтамасыз ету қаржыландыратын орган үшін мақсат болып
табылмайды.
Солай болса да, аталған фактор Қордың жұмысында тұрақтылық жасап отыр,
келешекте бюджеттік бағдарламалардан тысқары ашық нарықтағы тапсырыстардың есебінен
пайданың және рентабельділіктің өсуі мүмкін болады.
Осылайша, Қоғамның бағалау датасына -25.12.2015 ж. қаржылық жағдайы
айталықтай тұрақты деген қорытынды жасауға болады. Дебиторлық және кедиторлық
берешекті талдау дебиторлық берешекті өндіріп алу және кредиторлық берешекті дер кезінде
өтеу жөніндегі жұмыстың жақсы сапасын көрсетті. Бағалау датасына жағдай бойынша,
ақшалай қаражаттың қалдығы 102 521 мың теңгеге тең және 2015/2016 ж.ж. өтпелі кезеңде
бюджеттік бағдарламалар бойынша толық қаржыландыру басталғанға дейін Қордың
ағымдағы қажеттіліктерін қамтамасыз етеді.
Осы қорытынды үшін оң әсерін республикада қоғамның рухани жаңғыруы бойынша
біліктілікпен көрсетілетін қызметтерге сұраныстың болып отырғандығы тигізеді, бұл кезде,
нарықта тікелей аналогтардың болмауы және жұмыстың бұрынырақта жинақталған
тәжірибесі Қоғамның жекешелендіру рәсімін іске асырғаннан кейін де қаржылық
орнықтылығын сақтау келешегін болжайды.

«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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БАҒАЛАУ ӘДІСНАМАСЫ ЖӘНЕ БАПТАРДЫ ТАҢДАУ

IV
4.1.

Бағалаудың ықтимал баптарының және әдістерінің сипаттамасы

Уақытша бос ақшалай қаражатты шоғырландыру және оларды шығындарға инвестициялау
қаржы нарығында құнды қағаздардың айналуы арқылы іске асырылады. Құнды қағаздардың
түрлерінің бірі акция болып табылады. Осылайша, акция компанияның қаржы ресурстарын
қалыптастыру көздерінің бірі болып табылады.
Құқықтық тұрғыдан алғанда, акция иегерінің акционерлік қоғамдағы мүліктің және
табыстардың бір бөлігіне құқықтарын куәлендіретін үлестік құнды қағаз болып табылады.
Заңды тұлғалардың акциялары және акциялар пакеттері бағалау нысандары ретінде
материалдық-заттық түрге ие емес. Олар материалдық емес актив болып та танылмайды.
Акционерлік қоғамға қатысудың нарықтық құндылығы акциялардың иегерінің және/немесе
нақты активтердің иесінің (пайдаланушының) мүліктік потенциалымен, бизнес осыларда
жүретін ұйымдық-құқықтық, өндірістік-технологиялық және қаржылық аспекттердің
жиынтығымен, оның нақты шолынатын келешектегі ықтимал табыстылығымен анықталады.
Акциялардың нарықтық құны бағалаушылар тізіп көрсетілген факторларды жүргізетін
талдаудың негізінде есептік жолмен анықталады.
Нысанның нарықтық құнын есептеу үшін келесі баптарды қолдану мүмкіндігі
қарастырылды:
 Салыстырмалы бап
 Шығындық бап
 Табыстық бап
11 кестеАҚ-дағы акциялар пакетінің нарықтық құнын бағалаудың ықтимал баптарын және әдістерін
шолу
Шығындық бап

Активтер жинақтау
әдісі

Тарату құны әдісі

Салыстырмалы бап

Табыстық бап

Капитал нарығы әдісі
Келісімдер әдісі
Салалық коэффициенттер әдісі
• бағаның пайдаға қатынасы
• бағаның ақша ағынына қатынасы
• бағаның салық төленгенге дейінгі пайдаға қатынасы
• бағаның салық төленгенге дейінгіақша ағынына қатынасы
• бағаның баланстық құнға қатынасы
• капиталдың нарықтық құнының амортизация, пайыздар және
салықтар алынып тасталғанға дейінгі пайдаға қатынасы
(EBDIT)
• капиталдың нарықтық құнының компанияның түсіміне
қатынасы және т.б.

Болашақ ақша
ағындарын дисконттау
әдісі
Табыстарды
капиталдандыру әдісі
Ескерту: ағындар деп
өзіндік капитал үшін,
компанияға үшін,
номиналды немесе нақты
негіздегі, салық төленгенге
дейінгі және төленгеннен
кейінгі ақша ағындары
түсінілуі мүмкін.

Салыстырмалы бапбағаланып отырған активті осыларға қатысты бағалар туралы ақпарат
қол жетімді болып отырған бірдей немесе ұқсас активтермен салыстыру арқылы құн
көрсеткішін алуды қамтамасыз етеді.
Бұл баптың аясында бірінші қадам, осындай ақпараттың орындылығы анық айқындалған
және сындарлы талдауға ұшыратылған деген шартпен, бірдей немесе ұқсас активтерді
жуырдағы сату бағаларын немесе ұсыну бағаларын қарастыру болып табылады. Кей
жағдайларда бағаланып отырған актив пен оның аналогтары арасындағы құқықтық,
экономикалық және физикалық сипаттамалар бөлігіндегі айырмашылықтар байқалады.
Актив пен аналогтар арасындағы, сондай-ақ қолданылып отырған бағалау базасының
негізінде жатқан нақты шарттар мен долбарлар және жүргізіліп отырған бағалау барысында
жасалған өзге долбарлар арасындағы айырмашылықтарды көрсету үшін, кейбір аналогтар
бойынша баға ақпаратына тиісті түзетулер енгізіледі.
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Табыстық бапболашақ ақша ағындарын бірыңғай ағымдағы күрделі құнға келтіру арқылы
құн көрсеткішінің алынуын қамтамасыз етеді.
Бұл бапта актив оны пайдалы пайдалану мерзімінің бойында жасайтын болатын табыс
талданады, ал бағалау нысанының ағымдағы құны болашақ ақша ағындарын дисконттау
(капиталдандыру) арқылы анықталады.Табыстардың ағыны щартқа немесе шарттарға сәйкес
анықталады немесе шарттық емес негізге, мысалға, активтерді пайдаланудан немесе
сақтаудан алынатын күтілетін пайда түрінде шарттық емес негізге ие болады.
Табыстық бап сондай-ақ міндеттемелерді бағалауға қолданылады, бұл ретте оны өтегенге
дейін міндеттемеге қызмет көрсету үшін қажетті ақша ағындары талданады.
Шығындық бапқұн көрсеткішінің осыған сәйкес сатып алушы актив үшін оны сатып алу
арқылы болсын, салу арқылы болсын, пайдалылығы тең активті алу үшін қажетті шығындар
сомасынан көбірек төлемейтін экономикалық принципті пайдалануға арқа сүйей отырып
алынуын қамтамасыз етеді.
Бұл бап ұзақ уақыт қиындататын факторлар және осымен байланысты
ыңғайсыздықтар мен тәуекелдер болмаған кезде, сатып алушы нарықта бағаланып отырған
актив үшін төлейтін баға эквивалентті активті сатып алуға немесе салуға кететін
шығындардан асып кетпейтін болады деп тұжырымдайтын принципке негізделген. Көп
жағдайда қайтарылу немесе ескіру себебімен бағаланып отырған актив, осылар сатып
алынатын немесе тұрғызылатын альтернативалы активтерге қарағанда азырақ тартымды
болып шығады. Егер бұл осылай болса, онда бағалаудың талап етіліп отырған базасына
байланысты альтернативалы активке түзетулер енгізіледі.
 Нәтижелерді келісіп алу
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, сондай-ақ
бағалаушының 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. Бағалаудың баптары мен әдістерін таңдау
 Салыстырмалы бапүш негізгі әдісті қолдануды қарастырады:




капитал нарығы әдісі;
келісімдер әдісі;
салалық коэффициенттер әдісі.
Капитал нарығы әдісіакциялардың қор нарығында қалыптасқан нақты бағаларына
негізделген. Бағалаған кезде бір акцияның құны пайдаланылады. Инвестор әлде ұқсас
компанияға, әлде бағаланатынкомпанияға инвестиция жасай алады. Сондықтан тиісті
түзетулерді қолданған кезде салыстыруға келетін компаниялар туралы мәліметтер бағаланып
отырған кәсіпорынның құнын анықтаған кезде бағдар болып қызмет ете алады. Бұл әдісті
іске асыру үшін салыстыруға келетін кәсіпорындардың тобы бойынша рас және толық
қаржылық және нарықтық ақпарат қажет. Бұл әдістің артықшылығы белгілі бір белгісіздікке
ие болып келетін болжамдық мәліметтерді емес, нақты ақпаратты қолданудан тұрады.
Көбіне көп бұл әдіс акциялардың бақылаушы емес пакеттерін бағалау үшін қолданылады.
Келісімдер әдісі бірігуге немесе немесе қосып алуға ұшыраған компаниялардың
акцияларына бағаларды пайдалануға негізделген. Бағалаған кезде жалпы алғанда
кәсіпорынды немесе бақылаушы пакеттерді сатып алу-сатудың нақты бағалары
қолданылады. Осылайша, бұл әдіс әлде компанияның акцияларына қатысудың 100% үлесін
бағалау үшін, әлде акциялардың бақылаушы пакетін бағалаған кезде қолданыла алады.
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Келісімдер әдісі нарықтағы сұраныс пен ұсыныс тұрғысынан бизнесті сатудың ең ықтимал
бағасын анықтауға мүмкіндік береді. Алайда, мұндай ақпаратты жинау қиынға соғады, бұл
қосарланған бағалардың болуымен көпшілік шамада ушыға түседі.
Салалық коэффициенттер әдісі, немесе салалық қатынастар әдісі, баға мен белгілі бір
қаржылық параметрлер арасындағы ұсынылатын қатынастарды пайдалануға негізделген. Бұл
әдіс кәсіпорындардың құнын жуықтап бағалау үшін қолданылады.
Ағымдағы сәтте мәдени-ағарту мүліктік кешендерін сатып алу-сату келісімдерінің
бағасы турады немесе осындай акционерлік қоғамдардың акцияларын сатып алу-сату
бойынша келісімдердің бағалары туралы КАSE ақпараты республикадағы бағалаушыларға
қол жетімді дереккөздерде жарияланбаған. Сондай-ақ осындай мүліктік кешендерді сатып
алудың-сатудың биржадан тыс белсенді нарығы жоқ,ықтимал сатып алушылар мен
сатушылардың аясы аса тар. Атап өтілген жағдаяттарға орай, аналог компаниялар әдісін
немесе келісімдер әдісін қолдану бұл Есепте мүмкін емес болып отыр.
Осылайша, бұл Есептебағалау нысанына –«Қазақстан халқының рухани даму
қоры» АҚмемлекеттік акциялар пакетіне қатысты тікелей салыстырмалы бапты
қолдануға мүмкіндік болмады.
 Табыстық бапүлестің иесі үшін, инвестицияларды толықтай өтеу және қосымша
пайда табу үшін, табыс табу мүмкіндігі анықтаушы болып табылады деген қағидаға
негізделеді. Тиісінше, үлестің нарықтық құнын есептеген кезде ең адекватты мақсат нарық субъектісінің өзінің болашақта табыс табу 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:
 Тікелей капиталдандыру
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.
Әдістің дәлдігі тікелей капиталдандыру коэффициентінің мәнінің дәлдігімен анықталады.
Оны анықтауға арналған бастапқы ақпарат:
 ұқсас нысандар нарығы;
 келісімдерді кредиттеу және сақтандыру шарттары;
 ілеспелі макроэкономикалық тәуекелдерді бағалау болып табылады.
 Табысты (ақша ағындарын)капиталдандыру
Есептеулердің негізінде дисконттау әдісімен болжанатын инвестициялардың және болашақ
ақшалай түсімдердің көлемдерін бағалау және салыстыру жатыр. Инвестицияларға бір реттік
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пайда емес, уақыт кезеңдерінің белгілі санының бойында сомалардың жиынтығы
күтілетіндіктен, 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 жағдайдаҚоғамтабыстылыққа қатысты жеткілікті тарихи базаға ие. Сонымен бірге,
қазірде бар материалдық-техникалық база кезінде жұмысты және табыстардың көлемін
кеңейту тек бағаның құрамдас бөлігі – оқыту құнын арттыру есебінен ғана нақты мүмкін
болады. Қор басқаша – өзі үшін елеулі қосымша капиталдық салымдарсыз табыстылықты
қаншама болсын елеулі арттыра алмайды.Бағалау датасына жуырдағы 3 жыл ішінде осы
тәріздес салымдарды жүргізу туралы ақпарат Бағалаушыда болмады.
Қоғамның бюджеттік қаржыландыру жағдайларындағы жұмысы сатудан түсімдердің
көрсеткіштері мен өзіндік құн арасындағы тығыз корреляцияны білдіреді. Мысалға, 2015
жылы осындай жағдайларда, түсімнің өскендігіне қарамастан, жалпы алғанда талдау
кезеңінде де, 2014 жылмен салыстырғанда да Қоғамның пайдалылығының өсуі қамтамасыз
етілмеді:
12 кесте Пайдалылық көрсеткіштерінің өзгеруі

Позициялардың атаулары
Жұмыстың әдеттегі түрлері бойынша табыстар және
шығындар
Тауарлар, өнімдер, жұмыстар, қызметтер сатудан түсім
(нетто (ҚҚС, акциздерді және ұқсас міндетті төлемдерді
алып тастағанда)
Тауарлар, өнім, жұмыстар, қызметтер сатудың өзіндік
құны
Жалпы пайда
Коммерциялықшығындар
Басқарушылықшығындар
Сатылымдардан пайда (шығын)
Өзге операциялықтабыстар
Өзге операциялықшығындар
Операциялықпайда (шығын)
Алуға пайыздар
Төлеуге пайыздар
Басқа ұйымдарға қатысудан табыстар
Өзге операциялықтабыстар
Өзге операциялықшығындар
Сатудан тыстабыстар
Сатудан тысшығындар
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)
Кейінге қалдырылған салық активтері
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
Ағымдағы пайдаға салық
Есептік кезеңнің таза пайдасы (шығыны)
ТТ бойынша рентабельділік

Кезең
ішіндегі
абсолюттік
өзгеріс

2015 ж. 2014
ж. өзгерісі

Кезең
ішіндегі
реттермен
өзгеріс

2 947 920

3 061 814

5,7

2 638 308

2 749 124

5,7

309 612
0
6 423
303 189
127 945
317 674
113 460
-749
0
0
0
0
1 338
115 682
-1 633
0
0
0
-1 633
0

312 690
0
12 888
299 802
-569 958
-378 000
107 844
0
0
0
0
0
844
115 627
-6 939
0
0
0
-6 939
-2

5,4
1,1
78,9
287,9
149,5
52,6
0,0

0,0
0,0
-0,6

-0,6
-0,9
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ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЖИЫНЫ
1 теңге түсімге шығындар
1 теңге активке шығындар
ТАБЫСТАРДЫҢ ЖИЫНЫ

3 078 087
0
22
3 076 454

2 499 639
-1
18
2 492 700

4,9
0,0
5,2
4,9

Жалпы алғанда2012-2015 ж.ж. кезеңінде, Қоғамның табыстары мен шығындары туралы
мәліметтерді қоспағанда, барлық көрсеткіштер, олармен салыстырғанда, айтарлықтай төмен
өзгергіштікке ие болды:

Барлық шығындардың өсуі (5,91 есе) түсім көлемдерінің өсуінен (5,69 есе) біршама
озып отыр. Қызметтердің қазіргі рентабельділігі кезінде өзіндік капитал массасының өсуі
бүкіл кезең ішінде барлығы 19% құрады.
Бюджеттік үнемдеу режимі және жалпы алғанда Есепті дайындау датасына болып
отырған,
макроэкономикалық
факторлардың
әсерімен
жалпы
алғандаҚазақстанэкономикасының даму қарқындарының баяулауы жағдайларында осындай
жұмыстар мен қызметтер нарығына қатысушылармен шарттар бойынша да, мемлекеттік
тапсырыстар бойынша да жұмыстар мен қызметтерді орындаудан да табыстылықтың өсу
мүмкіндіктерін болжау үшін объективтік шектеуді де атап өту керек.
Бағалау датасынаҚоғам 2012-2016 ж.ж. Даму жоспарын басшылыққа алады.
Бағалаудатасынабюджеттік қарджыландырудың мөлшерлерін және үлесін болжауға
арналған құжаттық негіздемелерге ие болмай отырып, Қоғамның осындай қызметтерінің
және табыстылығының көлемдерін тіптен жуырдағы 2-3 жыл шегіндегі азды көпті рас
болжамын орындау мүмкін емес. Онымен қоса, қаржылық талдауда көрсетілгеніндей, осы
жылға республикалық бюджет түпкілікті қабылданғаннан кейін 2016 жылға бар болып
отырған жоспардың түзетілу ықтималдығы жоғары болып отыр.
Осылайша, Бағалаушы ұзартылған құнды есептеуге негізделген бағалау әдістерін
қолдану мүмкіндігіне ие болмады.
Бағалаушы сондай-ақҚоғамның қаржылық жағдайы және жұмысы туралы
қорытындыларды, жекелей алғанда:
 2013-2015 ж.ж. бойына жұмыстардың және қызметтердің төмен рентабельділігін;
 еркін нарықта табыста табудағы практикалық тәжірибенің жоқтығын;
 ұлттық валютаның еркін бағамы жағдайларында осыларды алдағы жылдарға
болжау қиынға соғатын, валюта бағамдарының ауытқуларына орай, «өзге»
операциялық және сатудан тысқары табыстар мен шығындардың жоғары
волатильділігін назарға алды.
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Бағалау әдіснамасы тұрғысынан бұл акциялардың құны дәл осы нарықтық ортадағы
бизнестің пайдалылығының қазіргі деңгейін сайма-сай көрсеткен кездегі, табыстардың қол
жеткізіліп те қойған деңгейін капиталдандыруға мүмкіндік бермейді.
Сонымен қатар, алдағы жылдары жұмыс көлемдерінің және Қоғам алатын табыстардың
елеулі төмендеуіне де, олардың елеулі арту ықтималдығына да көрсетіп отырған себептер
жоқ.
Осылайша, бұл жағдайда бұған объективті алғышарттар болған кезде Қоғамның 20122015ж.ж. кезеңдегі қаржылық есептілігінде көрініс тапқан, тарихи алынған табыстарды ғана
капиталдандыру әдісін қолдануға болар еді.
Жүргізілген алдын ала есептеулер нақты қол жеткізілген деңгей кезінде Қоғамның
ағымдағы табыстарын капиталдандырудың Қоғамның мүліктік кешенінің нақты құнынан
анағұрлым төмен екендігін көрсетті.
Бағалаушы «Қазақстан халқының даму қоры»АҚ акцияларының мемлекеттік
пакетін бағалау үшін табыстық бапты қолданудың дұрыс еместігі туралы
қорытындыға келді.
Шығындық бапкез келген АҚ-да шығындарды және жиынтығында оның нарықтық
потенциалын қалыптастыратын мүлікті жинақтау процестері: жылжымайтын мүлікке,
жабдыққа, айналымдық капиталға салымдар, жұмыстың алдындағы кезеңдеріндегі пайда
болып отыратындығына негізделген. Екінші бір бөлігі ағымдағы табыстар мен шығындар
түрінде кезеңнің қаржылық нәтижелеріне жатады. Онымен қоса, есептілікте көрінісін
алмайтын, бірақ бизнестің табыстылығына әсер ететін факторлар – бедел-абырой, мерей,
бәсекелестердің алдындағы географиялық-өткізу аспектіндегі, шикізат көздеріне қатысты
және т.б. артықшылықтарәрекет 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.
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.
Бұл жағдайда, мүліктік потенциалдың бүкіл жиынтығын есептеу негізінде, Қордың
акциялар пакетін бағалау үшін шығындықбапты қолданудың осындай мүмкіндігі бар.
Қоғамжұмыс істеген жылдары ішінде белгілі бір мүліктік база жасады.Жұмыстың
қаржылық-экономикалық аспекттері салыстырмалы тұрақтандырылған.
Мұндай потенциалдың жалпылама сипаттамасы болып активтердің – құрылу датасына
негізгі және айналымдық құралдардың, қаражаттың бар болуы табылады. Саланы
қаржыландырудың қазіргі сипатын ескере отырып, Қоғамның жинақталған капиталы
мемлекеттің бұларда қажетті және жеткілікті ғылыми-техникалық база жасауға тарихи
шығындарын басым бөлігінде көрсетіп отырады.
Осылайша, шығындық бап қолайлы бап ретінде қарастырылады.Шығындық бапты
таңдау сонымен қатарқазақстандық бағалау стандарттарының оны тікелей аналогтары жоқ
және нарықта сирек сатылатын және сатып алынатын бірегей, сирек нысандарды бағалауға
басым қолдану туралы ережелеріне сәйкес келеді.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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Қоғамның акциялар пакетін бағалау үшін шығындық баптың әдістерін қолдану
мүмкін болады және мақсатқа лайықты.
4.3. Тарау бойынша қорытынды
«Қазақстан халқының даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі мемлекеттік акциялар
пакетінің нарықтық құнын бағалаған кезде Бағалаушы шығындық бапты қолданды.

«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
мемлекеттік акциялар пакетінің нарықтық қорын бағалау туралы № 2015–1/15–17 Есеп
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V

НАРЫҚТЫҚ ҚҰНДЫ ШЫҒЫНДЫҚ БАППЕН ЕСЕПТЕУ

5.1. Бағалау әдісін таңдау
Бағалау барысында мемлекеттің, бірден-бір акционердің немесе Қордың өзінің шолынатын
кезеңде жұмысты тоқтату ниеті туралы айғақтар анықталмады. Бағалаушы тарату құны
әдісін қолданудан бас тартты және «Қазақстан халқының даму қоры» АҚакциялар пакетінің
нарықтық құнын есептеу үшін таза активтер әдісін таңдап алды.
5.2. Таза активтер әдісінің негіздері
Әдісті қолданудың реттілігі:
1. Активтерді талдау жүргізіледі және олардың баланстық құнын бағалау датасына
нарықтық құн көрсеткішіне дейін түзетудің мақсатқа лайықтылығы анықталады.
2. Қаржылық есептіліктің мәліметтерінің негізінде міндеттемелердің нарықтық құны
анықталады, бұл кездесондай-ақ жүргізілген талдаудың нәтижелері бойынша
түзетулер жасалуы мүмкін.
3. Активтердің түзетілген жиынтығы мен міндеттемелердің түзетілген мөлшері
арасындағы айырмашылық ретінде, таза активтердің мәні анықталады.
Есептеуге қатысатын активтер:
 айналымнан
тысактивтер
(материалдық
емесактивтер,
негізгі
құралдар,
аяқталмағанқұрылыс, материалдыққ құндылықтарға табысты салымдар, ұзақ
мерзімдіқаржылықсалымдар, өзге айналымнан тысактивтер);
 оларды одан кейін сату үшін сатып алынған үлестерді с атып алуға нақты
шығындардың сомасындағы құнды және қатысушылардың (құрылтайшылардың)
жарғылық капиталға жарналар бойынша берешегін қоспағанда, айналымдағыактивтер
(қорлар, сатып алынған құндылықтар бойынша қосылған құн салығы, дебиторлық
берешек,
қысқа
мерзімдіқаржылықсалымдар,
ақшалай
қаражаттар,
өзге
айналымдағыактивтер).
Есептеуге қабылданатын пассивтер:
 займдар мен кредиттер бойынша ұзақ мерзімдіміндеттемелержәне өзге ұзақ
мерзімдіміндеттемелер;
 займдар мен кредиттер бойынша қысқа мерзімдіміндеттемелер;
 кредиторлық берешек;
 қатысушыларға (құрылтайшыларға) табыстар төлеу бойынша берешек;
 алдағы шығындардың резервтері;
 өзге қысқа мерзімдіміндеттемелер.
5.3. Бағалау нысанының нарықтық құнын бағалау
Нарықтық құнды шығындық баптың таза активтер әдісімен есептеу үшін бастапқы
баланстың батарын түзетудің мақсатқа лайықтылығы анықталды және осының негізінде
Қоғамның 25.12.2015 ж.бағалау балансы дайындалды.
Қысқа мерзімдіактивтер
Ақшалай қаражаттар және олардың эквивалентерібағалау датасынабаланста102 521
мыңтеңге құрайды. Абсолюттік өтімділікке ие және бағалау балансын түзету мақсаттарында
түзетілмейді.
Қысқа мерзімдісауда және өзгедебиторлық берешек6 132мыңтеңге құрайды, оның ішінде:

Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі (Сатып
алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегінің орындалуын
қамтамасыз ету (шарттың орындалуын қамтамасыз ету) - 6164мыңтеңге;

Есепті тұлғалардың дебиторлық берешегі(2015 ж. 5 қазанға жағдай бойыншажоқ
болып отыр)– 74 мыңтеңге;

Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегінің
құнсыздануына резерв – (-106)мыңтеңге.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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Қаржы активінің құнсыздануы туралы мәселені қарастырған кезде назарға алынатын негізгі
фактор оның мерзімі өткен мәртебесі болып табылады. Барлық сомалардың алынуы нақты
болғандықтан, түзетулер енгізілмейді.
413 мың теңге сомадаағымдағысалық активтеріесеп айырысулардағы уақытша активтер
ретінде пайда болған, бюджетпен одан арғы өзара есеп айырысулар кезінде номиналды
берешек бойынша, қайта есептеулерсіз есепке алынуға тиіс. Тиісінше, бағалау балансында
түзетілмейді.
184 мың теңгесомада өзге қысқа мерзімдіактивтеродан әрі бұлар да салық органы есепке
алуға тиісті, резидент емес үшін төленген салық болып келеді.
Қорларбағалау датасына21 935мыңтеңге құрайды.Басқарушылық және жалпы
шаруашылық мақсатында қолданылатын мүлікпен көрсетілген. Қызметтер көрсету
барысында пайдаланылуға тиіс тауар қоры болып табылады. Сату және сатып алу құны
арасындағы қорлар бойынша барлық ауытқулар, осы арқылы Қоғамның капиталдануына
әсерін тигізе отырып, пайдалар мен шығындардың шотында көрсетіледі. Осылайша, ТМҚ
есепкен алу және өндіріске есептен шығару жүйесі шығындарды жұмыс нәтижелеріне
жатқызудың теңбе-теңдігін қамтамасыз етеді және тікелей баланс бабы бойынша қорлардың
құнын түзету қажеттігі жоқ болып отыр. Онымен қоса, Қордың ақпараты бойынша, өтімсіз
тауар-материалдық қорлар жоқ. Бағалау балансында қорлардың 21 935 мың теңгесомада
баланстық құны қабылданды.
Ұзақ мерзімдіактивтер
Жылжитын мүлік түріндегі негізгі құралдар– қаржылық есептілік мәліметтеріне
сәйкесбаланстық құны бағалау датасына 7 497 мың теңгеқұрады.Бағалау балансы үшін құн
Нысанды нарықтық базада бағалаудың қарастырылған рәсіміне сәйкес түзетілді.
Осы Есепке қосымшада жылжитын мүлікке қатысты:
 Есептеулердің әдіснамасын және бағалау баптары мен әдістерін талдауды
негіздеу.
 Мүліктің бағалау датасына нарықтық құнын есептеу жеке келтірілген.
2015 жылғы 25 желтоқсанға жағдай бойынша негізгі құралдарды нарықтық құн бойынша
бағалау нәтижесі 13 839 709 теңгеқұрайды.
Нәтиже, дөңгелектеу ережелерімен, бағалау балансына «Негізгі құралдар» жолы
бойынша13 840 мың теңге сомада енгізілді.
Материалдық
емесактивтер303
мыңтеңгесомада–
баланстабухгалтерияның
бағдарламалық қамтамасыз етуімен көрсетілген. Қордың жалпы жұмысының бөлінбейтін
активі болып табыла отырып, нарықтық айналымға ие емес. Қалдық (баланстық) құн
бойынша қабылданады.
Ұзақ мерзімдіміндеттемелер
Ұзақ мерзімдіміндеттемелерҚоғамның балансындабағалау датасынажоқ.
Қысқа мерзімдіміндеттемелер
Қысқа мерзімдікредиторлық берешекбаланс мәліметтері бойыншабағалау датасына67
858мыңтеңге құрайды.
Оның ішінде «Өзге қысқа мерзімдіміндеттемелер» бабы бойынша мыналар қарастырылды:
ҚҚС төлеу бойынша 24 324 мыңтеңге;
ЖТС төлеу бойынша 2 538 мыңтеңге;
Әлеуметтік аударымдар 272 мыңтеңге;
Міндетті зейнетақы жарналарына жарналар аудару бойынша 921 мыңтеңге;
Кедендік алым 4 282 мыңтеңге.
ЖИЫНЫ: 32 337 мыңтеңге.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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Келтірілген міндеттемелердің орындалуы Қордың жұмысын қаржыландыру
жүйесімен, бюджеттік қаржыландыру шоттарындағы өтпелі қалдықтармен қамтамасыз
етіледі. Бағалау датасына мерзімі өтіп кеткен міндеттемелер жоқ.
















Негізгі кредиторлық берешекбағалау датасына32 870мыңтеңге құрайды:
Асқар Тоқпановтың 100-жылдығына арналғаншараны өткізу бойынша жеткізушілер
мен мердігерлер бойынша - 1 629 мың теңге;
"Елім менің" Республикалық конкурсышарасын өткізу бойынша жеткізушілер мен
мердігерлер бойынша -144 мың теңге;
Шәмші Қалдаяқовтың Халықаралық фестивалі шарасын өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша - 473мыңтеңге;
Драма театрларының республикалық фестивалі шарасын өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -426 мыңтеңге;
Қуыршақ театрларының «Ортеке» Халықаралық фестивалі шарасын өткізу
бойынша жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -937 мыңтеңге;
Күйші Тәттімбет Қазанғапұлының 200-жылдығына арналған шараны өткізу
бойынша жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -908 мыңтеңге;
"Тәуелсіздік толғауы" республикалық конкурсы шарасын өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -264 мыңтеңге;
Жазушы Ілияс Есенберлиннің 100-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -3377 мыңтеңге;
Құрманғазы атындағы дәстүрлі орындаушылардың Республикалық конкурсы
шарасын өткізу бойынша жеткізушілер мен мердігерлер бойынша - 157 мыңтеңге;
Жұмабек Тәшеновтың 100-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша
жеткізушілер мен мердігерлер бойынша -67 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша "Елім менің" Республикалық конкурсы шарасын өткізу
бойынша -2788 мыңтеңге;
Күйші Тәттімбет Қазанғапұлының 200-жылдығына арналған шараны өткізу
бойынша жеке тұлғалар бойынша -520 мыңтеңге;
Қуыршақ театрларының «Ортеке» Халықаралық фестивалі шаарсын өткізу
бойынша жеке тұлғалар бойынша -360 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша "Өнеріміз саған, Қазақстан" шарасын өткізу бойынша-4146
мыңтеңге;










Жеке тұлғалар бойынша Мәлік Ғабдуллиннің 100 жылдығына арналған шараны
өткізу бойынша -1345 мыңтеңге;
"Тәуелсіздік толғауы" республикалық конкурсы шарасын өткізу бойынша жеке
тұлғалар бойынша-10490 мыңтеңге;
Асқар Тоқпановтың 100-жылдығына арналғаншараны өткізу бойынша жеке
тұлғалар бойынша -200 мыңтеңге;
Жазушы Ілияс Есенберлиннің 100-жылдығына арналған шараны өткізу бойынша
жеке тұлғалар бойынша -80 мыңтеңге;
Шәмші Қалдаяқовтың Халықаралық фестивалі шарасын өткізу бойынша жеке
тұлғалар бойынша -176 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша «Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған салтанатты
концерт» шарасын өткізу бойынша -400 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша «ТЮРКСОЙ шараларына қатысуды қамтамасыз ету»
шарасын өткізу бойынша - 489 мыңтеңге;
Жеке тұлғалар бойынша «Жаңа Жылдық Саундтренк» шарасын өткізу бойынша2846 мыңтеңге;



Қаржы-шаруашылық жұмысының шарттары бойынша-189 мыңтеңге;
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Еңбекке ақы төлеу бойынша (банкомат карточкасының болмауына орай)-323



мыңтеңге;
Іссапар шығындары бойынша -136 мыңтеңге;

3 Тараудың 4 тармағында көрсетілгеніндей, қысқа мерзімді кредиторлық берешек
бюджеттік қаржыландыру есептеріндегі өтпелі қалдықтармен қамтамасыз етілген және
толығымен нақты болып табылады.
Бағалау балансы үшін Қоғамның 67 858 мың теңгесомада жалпы кредиторлық
берешегінің шамасы қабылданды.
Осылайша, Бағалаушы қажетті түзетулер жүргізді, әлде Қоғамның жұмысын және
қаржылық есептілігін талдау барысында олардан бас тартуды негіздеп берді. Осының
негізінде 2015 жылғы 25 желтоқсанға жағдай бойыншабағалау балансы дайындалды және
активтердің түзетілген нарықтық құны мен міндеттемелердің нарықтық құны арасындағы
айырма ретінде, Қоғамның активтерінің нарықтық таза құны анықталды.
13 кестеБағалау балансы, мың теңгемен
Позициялардың атаулары
АКТИВ
АЙНАЛЫМНАН ТЫСАКТИВТЕР
Материалдық емесактивтер
Негізгі құралдар
Аяқталмағанқұрылыс
Ұзақ мерзімдідебиторлық берешек
Жеткізушілерге аванстар
Ұзақ мерзімдіқаржылықактивтер
Инвестициялықмүлік
Кейінге қалдырылған салық активтері
Өзге ұзақ мерзімді және айналымнан тысактивтер
І тарау бойынша ЖИЫНЫ
АЙНАЛЫМДАҒЫАКТИВТЕР
Қорлар
оның ішінде
шикізат,материалдар және басқа осыған ұқсас
құндылықтар
Ағымдағысалық активтері
Қысқа мерзімдідебиторлық берешек
оның ішінде
сатып алушылар және тапсырыс берушілер
Қысқа мерзімдіқаржылықсалымдар
Ақшалай қаражаттар
Жеткізушілерге аванстар
Өзге қысқа мерзімді және айналымдағыактивтер
ІІ тарау бойынша ЖИЫНЫ
ЖИЫНЫ АКТИВТЕР
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІМІНДЕТТЕМЕЛЕР
Займдар және кредиттер
Кредиторлық берешек:
оның ішінде
жеткізушілер және мердігерлер

Алынған аванстар
Алдағы шығындардың резервтері
Өзге қысқа мерзімдіміндеттемелер

Есептікбаланс

Бағалаушының
түзетуі

Бағалау
балансы

303
7 497
0
0
0
0
0
0
0
7 800

0
6 343
0
0
0
0
0
0
0
6 343

303
13 840
0
0
0
0
0
0
0
14 143

21 935

0

21 935

21 935

0

21 935

0
0

0
0

0
0

0
0
102 521
0
413
131 185

0
0
0
0
0

0
0
102 521
0
413
131 185

138 985
0

6 343
0

145 328
0

0
32 870

0
0

0
32 870

32 870
0
2 651
32 337

0
0
0
0

32 870
0
2 651
32 337
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Бағалау міндеттемелері
ЖИЫНЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
ТАЗААКТИВТЕР

0
67 858
71 127

0
0
6 343

0
67 858
77 470

Олардың құрамында операциялық емес активтер болмаған жағдайда, таза активтердің
есептелінген құны акционерлік капиталдың бүкіл шамасын нарықтық бағалауға және
Қоғамның 100% мөлшердегі акциялар пакетінің нарықтық құнына эквивалентті және 77
470мыңтеңге құрады.
Шығындық бап бойынша қорытындылар:
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ100% мөлшердегі мемлекеттік акциялар
пакетінің шығындық баптың таза активтер әдісімен есептелінген нарықтық құны 2015
жылғы 25 желтоқсанға 77 470 000 ҚР теңгесін құрады.
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VI

ҚОРЫТЫНДЫ

Табыстық бапменшікті ұзақ уақыт иеленуге және табыс алуға мүдделі ықтимал сатып
алушы үшін ең қолайлы болып табылады. Алайда, Қоғам басым бөлігінде бюджеттік
бағдарламалар бойынша жұмыстардан табыс алуға бағдар алып отырған, төмен
рентабельділік және еркін нарықта белсенді іс-қимылдың болмауы жағдайларында,
табыстық бап акциялардың осы топтамасының нарықтық құнын анықтау үшін қолданыла
алмады.
Еркін нарықта
осындай нысандардың акцияларын сату туралы ақпараттың
болмауымен байланысты, салыстырмалы бап та қолданылмады.
Бағалаудың нәтижесі шығындық бапта алынған мәнмен анықталады.
100% акциялар пакетінің бағаланып отырғандығынабайланысты, өтімділікке жеңілдіктер
және бақылау үшін сыйақы қолданылмайды.
Нәтижесінде, барлық жорамалдарды, шектеуші жағдаяттарды және долбарларды,
қазақстандық және халықаралық бағалау стандарттарын ескере отырып, «Қазақстан
халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі мемлекеттік акциялар пакетінің
шығындық баптың таза активтер әдісімен есептелінген нарықтық құны 2015 жылғы
25 желтоқсанға:
 77 470 000 (Жетпіс жеті миллион төрт жүз жетпіс мың) ҚР теңгесін құрады..
Бағалау нысанының құнын тиянақты талдау және жан-жақты есептеулер мұның
жекелеген бөліктері жеке-жеке емес, тек жиынтығында ғана, Есепте бар барлық долбарларды
және шектеуші жағдайларды көкейге ала отырып түсінік беретін, дайындалған Есептің
мәтінінде және қосымшаларында келтірілген.
Егер бағалау туралы есепті жасау датасынан осындай бағалау нысанымен келісім
жасау датасына дейін немесе ашық офертаны ұсыну датасына дейін алты айдан аспайтын
уақыт өткен болса, бағалау нысанының бағалау туралы есепте көрсетілген жиынтық шамасы
бағалау нысанымен келісім жасау мақсаттары үшін ұсынылатын баға болып таныла алады.

Құн бойынша ұсыныс
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ сатудың бастапқы бағасын 78 000 000 ҚР
теңгесімөлшерінде белгілеу ұсынылады.
Сауда-саттықтың түрі және сату шарттары бойынша ұсыныстар:
Қолданыстағы 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 № 920 қаулысымен
бекітілген “Жекешелендіру нысандарын сату ережелері” (бұдан әрі -Ережелер),
жекешелендіру нысандарын аукцион, тендер және конкурс түріндегі сауда-саттықта екі
кезеңді рәсімдер арқылы сатудан тәртібін реттейді.
Ережелердің 12 тармағының 2) шағын тармағымен Мемлекеттік меншік нысандарын
жекешелендіру мәселелері бойынша Комиссияның (бұдан әрі - Комиссия) өкілеттігіне
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