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«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ жарғылық капиталының
100% мөлшеріндегі мемлекеттік акциялар пакетінің нарықтық құнын
бағалау туралы
ЕСЕПКЕ АТҚАРУШЫ ТҮЙІНДЕМЕ
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, «РОСТservice» ЖШС«Қазақстан халқының рухани даму қоры»АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша –
Қоғам, Қор, Баланс ұстаушы) мемлекеттік акциялар пакетінің нарықтық құнын бағалауды
орындады.
1. Қоғамның тарихы және құрылу датасы
Қорзаңды тұлғаны қайта құру арқылы құрылған. Ізашары – «Қазақстан Республикасында
мәдениетті және өнерді қолдау Мемлекеттік Қоры» (Қазақстан Республикасы Үкіметінің
1998 жылғы 31 желтоқсандағы № 1394 қаулысы).
2. Тұрған орны туралы мәліметтер және жалпы ақпарат
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ:
2008 ЖЫЛҒЫ 29 ЖЕЛТОҚСАНДА АСТАНА Қ. ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНДЕ №32673-1901-АҚ
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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

3. Құқықтық ақпарат
«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 100% мөлшердегі
мемлекеттік акциялар пакетінің нарықтық қорын бағалау туралы № 2015–1/15–17 Есеп
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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. Артықшылық беретін акциялар шығару жүргізілген жоқ.
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 қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ-нан ұсынылған анықтамаға сәйкес, Қоғам
шығарған акциялар пакеті шектеуде, блоктауда тұрған жоқ, сенімді басқаруға берілген
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., Шұбары тұрғын массиві, Тайбеков к., 62.
4. Жылжитын және жылжымайтын мүлік
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, Шұбары 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.
«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.
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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5. Қоғам жұмысын ұйымдастыру
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.
Қоғам жұмысының негізгі өнімі – мәдениет және өнер саласында әлеуметтік-маңызды
және мәдени шараларды өткізу бойынша қызметтер.
Қоғам қызметтерінің тұтынушысы болып ҚР Мәдениет және спорт министрлігі табылады,
қызметтер шарттарға сәйкес және техникалық спецификацияда ескерілген шарттарда
көрсетіледі. Барлық әлеуметтік-маңызды, мәдени, қоғамдық-саяси шаралар мемлекеттік
сатып алуларды жүргізу арқылы өткізіледі.
Жұмыс ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің стратегиялық жоспарының жеткізілген
мақсаттарына, міндеттеріне сәйкес, алдын ала бюджеттік өтінімдер мен сметалар ұсыну
кезінде, өкілетті органмен жасалған шарттардың негізінде жоспарланады.
Қызметтердің ықтимал тұтынушылары болып, тікелей басқару органынан өзге, басқа
мемлекеттік органдар, өнер қайраткерлері, мемлекеттік ұйымдардың, театрлардың,
мұражайлардың және т.с. қызметкерлері табылады.
Қордың жұмысы басым дәрежеде бюджеттік бағдарламалар бойынша жұмыстар
орындаумен және қызметтер көрсетумен қамтамасыз етіледі:
№р/с

1

2

Тапсырыс
берушінің
атауы

ҚР ММ
Мәдениет
комитеті

бюджеттік
бағдарламалар
бойынша
ЖИЫНЫ
Билеттер сатудан
табыс
«ҚР Ұлттық
мұражайы»

Бюджеттік
бағдарлама
ның 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

31.12.201
5 ж. дейін
орындауғ
а
110 630

110 630

17 039
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3

4

5

РММ
04.11.2014 ж.
№82 шарт
Хабар АҚ
06.12.2013 ж.
№1.03-00116
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"Салт
анат Сарайы"
Опера және
балет
театрындағы
мерекелік
концертті
«СамұрықҚазына» АҚ-нан
қаржыландыру
ЖИЫНЫ:

484

4 000

4 000

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 жұмысты жалпы қаржыландырудан максимум 3,69% құрады.

7. Дивидендтер төлеу
100% мөлшердегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуді Қоғам, бұл
2012-2015 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:
КестеАкциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеу
Осы үшін дивидендтер төленетін Төлем датасы
Төлем

Теңгемен сома

«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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кезең
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл

13.08.2013
09.06.2014
29.05.2015

тапсырыстарының
№№
295
334
304

1 473 500
4 090 000
4 126 000

Мемлекет алдындағы міндеттемелер толығымен орындалып отыр.
8. Дебиторлық және кредиторлық берешек
25.12.2015ж. кредиторлық берешек 32 870мыңтеңге құрайды:

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;

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;
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ 100% мөлшердегі
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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 мыңтеңге;

Қаржы-шаруашылық жұмысының шарттары бойынша -189 мыңтеңге;

Еңбекке ақы төлеу бойынша (банкомат карточкасының болмауына орай) 323 мыңтеңге;

Іссапар шығындары бойынша -136 мыңтеңге;
Дебиторлық берешек25.12.2015 ж.6132мыңтеңге құрайды:

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

Есепті тұлғалардың дебиторлық берешегі (2015 жылғы 5 қазанға жағай
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.
9. Қаржы-экономикалықкөрсетіштер
Қоғам жұмысының негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері:
2012

Көрсетіштер

Өлш. бір.

Активтер
Пассивтер, барлығы
оның іш.Өзіндік капитал
оның іш. 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

2013
есептік
қаржы
жылының
факті

2014
есептік
қаржы
жылының
факті

2015
кезекті
қаржы
жылына
жоспар

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

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

4 090

8 253

570

802

50

50

50

50

50

0,17

2,42

0,43

0,49

0,25

0,73

5,86

1,26

0,83

0,00

жоспар
(баға)

2016

жоспар

мыңтеңге
%
%
%

Қоғамныңбағалау датасына-25.12.2015 ж. қаржылық жағдайы айтарлықтай тұрақты.
Дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау дебиторлық берешекті өндіріп алу және
кредиторлық берешекті дер кезінде өтеу бойынша жүгізілген жұмыстардың жақсы
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сапасын көрсетті. Бағалаудатасына 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 қорытындыны жасауға республикада қоғамды рухани жаңғырту бойынша
біліктілікпен көрсетілетін қызметтерге деген сұраныстың болуы оң әсерін тигізіп отыр,
бұл ретте, нарықта тікелей аналогтардың болмауы және бұрынырақта жинақталған жұмыс
тәжірибесі жекешелендіру рәсімі жүргізілгеннен кейін де Қоғамның қаржылық
орнықтылығын сақтап қалу келешегін жорамалдайды.
10. Нысанның нарықтық құнын есептеу нәтижесі
Табыстық бап меншікті ұзақ иеленуге және табыс алуға мүдделі, ықтимал сатып
алушы үшін ең қолайлы бап болып табылады. Алайда, Бағалаушы Қоғамның қаржылық
жағдайы туралы қорытындыны, жекелей алғанда:
 2013-2015 ж.ж. бойында жұмыстар мен қызметтердің төмен рентабельділігін;
 еркін нарықта табыстар табуда практикалық тәжірибенің болмауын;
 басым бөлігінде ұлттық валютаның еркін бағамы жағдайларында осыларды
алдағы жылдарға болжау қиынға соғатын, валюта бағамдарының ауытқуына
орай, «өзге» операциялық және сатудан тыс табыстар мен шығындардың
жоғары волатильділігін назарға алды.
Бағалау нәтижесішығындық бапта алынған мәнмен анықталды.
Акциялардың 100% пакетін бағалауға байланысты пакеттің жеткіліксіз өтімділігіне
жеңілдік және бақылау үшін сыйақылар қолданылмады.
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 77470000 (Жетпіс жеті миллион төрт
жүз жетпіс мың) ҚР теңгесін құрады.

11. Сауда-саттықтың түрі және сату шарттары бойынша ұсыныстар:
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Қоғамның жұмысын кешенді тексеріп қараудың
және талдаудың нәтижелері бойынша жекешелендірудің келесі түрін және шарттарын
ұсыну мақсатқа лайықты болып көрініп отыр:
«Қазақстан халқының рухани даму қоры» АҚ мүліктің кешенін 78 000 000
теңгемөлшердегі бастапқы бағамен сату бойынша коммерциялық тендер өткізу.

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

8

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

