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ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ 
БІРЫҢҒАЙ ОПЕРАТОРЫ

2020 жылы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасы бойынша 
өзінің тұрғын үй блогын оңтайлан-
дыруды жүргізді.

«Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ қайта 
ұйымдастырылды. Оған Бәйтерек 
девелопмент» АҚ және «Тұрғын үй 
құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ 
қосылды.

Жүргізілген қайта ұйымдастыру 
нәтижесінде қызмет оңтайланды-
рылды, Холдинг ішіндегі қайталана-
тын функциялар алынып тасталды 
және жалпы әкімшілік шығыстар 
төмендетілді.

2021 жылдың басында «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
атауы «Қазақстан Тұрғын үй Компа-
ниясы» АҚ болып өзгерді.

Құрылған Тұрғын үй құрылысының 
бірыңғай операторы ел халқын 
сапалы және жайлы тұрғын үймен 
қамтамасыз етудің өсуіне бағыт-
талған мемлекеттік шараларды 
одан әрі іске асыруды, оның ішінде 
құрылыс саласына қолдау көрсету, 
тұрғын үй және ипотекалық кредит 
беру нарығындағы сұраныс пен ұсы-
ныстың теңгерімді өсуі үшін жағдай-
лар жасау арқылы қамтамасыз етуді 
қамтамасыз етеді.
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«Нұрлы жер» бағдар-
ламасы бойынша 

281,2 млрд тең-
геге ЖАО облигация-
лары сатып алынды;

120,7 млрд. тең-
геге (747 мың м2, 8 
847 пәтер) құрылысты 
аяқтауға 30 кепілдік 
берілді.

54,9 млн теңге 
сомаға ипотекалық 
қарыздар бойынша 
талап ету құқығы 
сатып алынды.

«Орда» бағдарламасы 

бойынша 15,8 млрд 
теңгеге 1 240 ипо-
текалық қарыз берілді.

«Орда» бағдарламасы 

бойынша 15,8 млрд 
теңгеге 1 240 ипоте-
калық қарыз берілді.

Денсаулық сақтау 
және білім беру 
саласының қызмет-

керлеріне 5,8 млрд 

теңгеге 491 пәтер 
сатып алу құқығымен 
жалға берілді.

2020-2021 жылдарға 
арналған Жұмыспен 
қамтудың жол картасы 

бойынша 677,1 
млрд теңге обли-
гациялары сатып 

алынды (6 495 
жоба іске асырылды, 

239 мың адам 
жұмысқа орнала-
стырылды);

ЭКСПО-2017 

аумағында 970 млн 

теңгеге 25 пәтер 
мен 130 көлік 
орны сатылды.

2020 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
БОЙЫНША НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Ақпараттық технологиялар мен аналитиканы дамыту
ЖАО порталында Жұмыспен қамту-
дың 2020-2021 жылдарға арналған 
Жол картасы бойынша объек-
тілердің, жалға берілетін тұрғын үй 
және ИКИ бойынша объектілердің 
мониторингі бойынша функциялар 
әзірленді.

«Нұрлы жер» бағдарламасы бой-
ынша қазақстандық өндірушілерге 
құрылыс материалдарына қажет-
тілік және коммерциялық ұсы-
ныстар жіберу мүмкіндігі туралы 
ақпарат беру үшін құрылыс мате-
риалдарына қажеттіліктердің www.
stroimaterial.kz онлайн-витринасы 
әзірленді.

Тұрғын үй ұсынысын 
қолдау

Әлеуметтік 
бағдарланған және 
дағдарысқа қарсы 

бағдарламалар

Тұрғын үйге 
сұранысты қолдау
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР МЕН 
СЕРІКТЕСТЕР,
2020 жылы «Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» ИҰ» АҚ-на 20 жыл 
толды. Осы уақыт ішінде Компания 
өзін қойылған міндеттерді шешуге 
стратегиялық тұрғыдан келетін және 
нысаналы нәтижелерге қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін тиімді қаржы 
операторы ретінде танытты. Елімізде 
ҚИК базасында мемлекеттің тұрғын 
үй саясатын іске асыруда басты 
жолсерікке айналатын Тұрғын үй 
құрылысының бірыңғай операторы 
құрылғаны кездейсоқ емес.

Мемлекет Басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаевтың «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ-ның тұрғын үй-құрылыс бло-
гын трансформациялау жөніндегі 
тапсырмасын орындау аясында 
өткен жылы Компанияға «Бәйтерек 
девелопмент» АҚ мен «Тұрғын үй 
құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ 
қосылды. Осылайша, ҚИК функция-
лары тұрғын үй құрылысын қолдау-
мен толықтырылды.

Азаматтар үшін тұрғын үйдің қол-
жетімділігі Қазақстанның әлеу-
меттік-экономикалық дамуының 
маңызды факторы болып табылады. 
Мемлекет тұрғын үй мәселесін 
шешуде халықты қолдауға бағыт-
талған іс-шаралардың кең тізбесін 
жүргізеді

«Қазақстан Тұрғын үй 
Компаниясы» АҚ  
Директорлар кеңесінің төрағасы

Тимур Жанке
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Пайдалануға берілген тұрғын үйдің 
айтарлықтай өсуіне, сондай-ақ 
соңғы жылдары тұрғын үй құрылы-
сына инвестициялардың ұлғаюына 
қарамастан, ел бойынша тұрғын үй 
қоры қалыпты өсуді көрсетті. Бірін-
шіден, бұл ескі тұрғын үй қорының 
кетуіне байланысты, оның едәуір 
көлемі тұрғын үй қорының өсу дина-
микасына теріс әсер етеді.

Қазақстанда қолжетімді баға сег-
менттерінде тұрғын үй құрылысын 
қолдау және ынталандыру, сон-
дай-ақ сұранысты қолдау бойынша 
қосымша шараларды қолдану қажет-
тігі сақталуда.

2020 жылы «Қазақстан Тұрғын үй 
Компаниясы» АҚ-ның 2021-2023 
жылдарға арналған Даму стратеги-
ясы қабылданды. Жаңа стратегия 
шеңберінде бірыңғай оператор 
тұрғын үй нарығының теңгерімді 
дамуын қамтамасыз ете отырып, 
қазақстандықтар үшін тұрғын үй 
мәселесін кешенді шешуге шоғыр-
ландырылады. Бұдан басқа, мемле-
кеттік бағдарламаларды тиімді іске 
асыру үшін «ҚТК» АҚ жаңа ақпа-
раттық технологияларды белсенді 
енгізіп, талдау құралдарын қолдана 
бастайды. Әлеуметтік бағдарланған 
және дағдарысқа қарсы бағдарлама-
ларды іске асыру жекелеген страте-
гиялық бағыт болып табылады.

Компанияның иелігінде мынадай 
құралдар мен тетіктердің кең тізбесі 
бар:ипотекалық қарыздар беру 
және ипотекалық талап ету құқықта-
рын сатып алу, кейіннен сатып алу 
арқылы жалға берілетін тұрғын үй 
беру, мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде құрылыс салушыларға 
кредит беру және жеке құрылыс 
салушылардың кредиттері мен 
ипотекалық қарыздарды субсиди-
ялау, тұрғын үй құрылысын қаржы-
ландыру және инвестициялық 
жобаларды іске асыру, тұрғын үй 
құрылысының аяқталуына кепілдік 
беру сияқты құралдар мен тетік-
тердің кең тізбесі бар.

Компания қызметінің қазіргі бағыт-
тарымен қатар жаңа жоспарлар 
әзірлеуде. Атап айтқанда, «ҚЖК» АҚ 
тұрғындар үшін жайлы өмір сүру 
ортасын құру үшін кешенді құрылы-
стың пилоттық жобасын және ескі 
тұрғын үйлерді реновациялау 
жобаларын іске асыруды жоспарлап 
отыр.

Біздің алдымызда ауқымды міндет-
тер тұр және мен таңдап алынған 
Даму стратегиясы мен кәсіби менед-
жмент бізге алға қойған мақсат-
тарымыздың бәріне қол жеткізуге 
көмектеседі деп сенемін..
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР, 
СЕРІКТЕСТЕР ЖӘНЕ ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздердің назарларыңызға 
«Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» ИҰ» АҚ-ның 2020 жылғы жыл-
дық есебін ұсынуға қуаныштымыз.

Бұл жыл көптеген адамдар, ком-
паниялар, мемлекеттер үшін және 
жалпы әлем үшін беріктікті тек-
серу болды. Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы үшін бұл жыл тұрғын 
үй құрылысының бірыңғай операто-
рына ауқымды трансформациямен 
есте қалды. Жаңа форматта және 
жаңа атаумен Қазақстандық тұрғын 
үй компаниясы бүкіл Қазақстан аза-
маттарының мүддесі үшін тұрғын үй 
мәселесін кешенді шешу бойынша 
жұмыс істейтін болады.

«ҚТК» АҚ жұмысының ірі блогы 
жылжымайтын тұрғын үй нарығын-
дағы ұсынысты қолдау болып табы-
лады. Компания кредиттік тұрғын 
үй құрылысын жергілікті атқарушы 
органдардың облигацияларын 
сатып алу арқылы қаржыланды-
рады. 2020 жылы облигацияларды 
сатып алу көлемі 101,2 млрд теңгені 
құрады. Сонымен қатар, 2020 жылы 
Компания мұқтаж азаматтарды 
тұрғын үймен қамтамасыз етуге 
бағытталған «Шаңырақ» пилоттық 
әлеуметтік жобасы бойынша 180 
млрд теңге сомасына кредиттік 
тұрғын үй құрылысын қаржылан-
дырды. Аталған жоба аясында 15 
мыңнан астам пәтердің құрылысы 
жүргізілуде.

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарма төрағасы

Әділ Мұхамеджанов
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Үлескерлердің мүдделерін қорғау 
үшін Компания тұрғын үй ғима-
раттарының құрылысын аяқтауды 
ұйымдастыру бойынша кепілдік-
тер береді. 2020 жылы 15 кепілдік 
берілген нысан немесе 4 922 пәтер 
пайдалануға берілді.

Тұрғын үйге сұранысты ынталан-
дыру және қолдау үшін «ҚТК» АҚ 
коммерциялық банктерден ипоте-
калық қарыздар бойынша талап ету 
құқығын сатып алады және ипоте-
калық бағалы қағаздар шығарады 
– бұл елде берілетін ипотекалық 
кредиттердің көлемін ұлғайтуға 
мүмкіндік береді. 2020 жылға Компа-
ния 225 млрд. теңге сомаға талап ету 
құқығын сатып алды.

Компания «Орда» бағдарламасы 
бойынша серіктес банктер арқылы 
өз ипотекалық қарыздарын беруді 
жалғастыруда. Іске асыру кезінде 
жалпы сомасы 26 млрд. теңгеге 2 045 
қарыз берілді, оның ішінде өткен 
жылы 15,8 млрд теңге сомасына 1 
240 шарт берілді. Пандемия және 
карантиндік іс-шаралар жағдайында 
кредит беру нарығындағы күрделі 
жағдайға қарамастан, осы өнім бой-
ынша берілген қарыздар саны 2019 
жылмен салыстырғанда 2020 жылы 
158% - ға артты.

Компания жұмысының әлеумет-
тік маңызды бағыты «Нұрлы жер» 
бағдарламасы аясында сатып алу 
құқығымен жалға берілетін тұрғын 
үй беру болып қала береді. Осы 
бағыт бойынша халықтың әлеуметтік 
осал топтарынан жергілікті атқа-
рушы органдарда кезекте тұрғандар, 
сондай-ақ денсаулық сақтау және 
білім беру қызметкерлері тұрғын 
үймен қамтамасыз етіледі. 2020 
жылдың соңында Біріккен компани-
яның жалдау портфелінің көлемі 159 
млрд теңгені құрады – бұл 21 мыңнан 
астам жалға алушы.

2020 жылы карантин және төтенше 
жағдай кезінде көптеген қазақстан-
дықтар жұмысынан айрылып, табы-
старының төмендеуіне тап болды. 
Азаматтарды қолдау үшін Жұмыспен 
қамтудың 2020-2021 жылдарға 
арналған Жол картасы іске қосылды, 
ол халықтың нәтижелі жұмыспен 
қамтылуын сақтауға көмектеседі. 
Осы бағдарлама аясында Компа-
ния аймақтық инфрақұрылымдық 
жобаларды ЖАО облигацияларын 
сатып алу арқылы қаржыландырады. 
Бір жыл ішінде 677,1 млрд теңге ЖАО 
облигациялары сатып алынды, бұл 
қаражатқа 240 мыңға жуық адамды 
жұмысқа орналастыруды қамтама-
сыз еткен 6 495 инфрақұрылымдық 
жоба аяқталды.

Мемлекеттік тұрғын үй саясатын іске 
асырудың тиімділігін арттыру үшін 
Компания цифрлық технология-
ларды дамыту бойынша жұмыс жүр-
гізуде. Атап айтқанда, «Нұрлы жер» 
ахуалдық орталығы мен «Нұрлы 
жер» бағдарламасы және Жұмыспен 
қамту жол картасы шеңберінде 
Компания қаржыландыратын салы-
нып жатқан жылжымайтын мүлік 
объектілеріне мониторинг жүргізу 
үшін ЖАО порталын одан әрі дамыту 
жалғасуда.

Кеңейтілген жаңа форматта 
Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 
азаматтар үшін тұрғын үйдің қол-
жетімділігін арттыру бойынша ел 
үшін стратегиялық міндетті шешуді 
жалғастырады.

Мен клиенттерге, серіктестерге, 
Жалғыз акционерге және ел 
Үкіметіне сенім білдіргендері үшін, 
басқару командасы мен компания 
қызметкерлеріне - жоғары кәсібилігі 
және 2020 жылы қол жеткізген нәти-
желері үшін алғыс айтамын.
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НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР

2021 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР

2020 жылдың ішінде «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» 
АҚ оған «Бәйтерек девелопмент» 
АҚ және «Тұрғын үй құрылысына 
кепілдік беру қоры» АҚ қосу 
жолымен қайта ұйымдастырылды. 
2021 жылғы қаңтарда тұрғын үй 
құрылысының бірыңғай операторы 
– «Қазақстан Тұрғын үй Компани-
ясы» АҚ жаңа атауын алды.

2020 ЖЫЛ 
 
ҚАҢТАР

Компания 2020-2025 жылдарға 
арналған «Нұрлы жер» мемлекет-
тік тұрғын үй-коммуналдық даму 
бағдарламасы аясында (үміткерлер 
санатын кейіннен кеңейте отырып) 
«Білім беру және денсаулық сақтау 
саласының қызметкерлеріне сатып 
алу құқығымен жалға беру» бағыты 
бойынша білім беру және денса-
улық сақтау салаларының қыз-
меткерлеріне жалдамалы тұрғын 
үйлерді сатуды бастады.

Компания халықаралық жылжы-
майтын мүлік менеджменті 
қауымдастығының (ХЖММҚ) 
мүшесі болды, оның мақсаты 
Еуропа мен Азияның посткеңестік 
елдерінде тұрғын үйді басқарудың 
кәсібилігін қолдау болып табы-
лады.

АҚПАН

ҚИК пен Жапонияның тұрғын үйді 
қаржыландыру агенттігі екі елдің 
ипотекалық нарығын дамыту бой-
ынша бірлескен шаралар туралы 
келісті. Меморандумға қол қою 
Қазақстан делегациясының 2020 
жылғы 5 ақпанда Токиоға жұмыс 
сапары шеңберінде өтті. Меморан-
дум тұрғын үйді қаржыландыру 
нарығын басқаруға мүмкіндік 
беретін қаржы құралдары туралы 
ақпарат алмасу саласындағы ынты-
мақтастықты көздейді, сондай-ақ 
екі елдің Компаниялары арасын-
дағы тәжірибе алмасу бойынша 
ынтымақтастықтың негізгі сала-
лары мен әдістерін бекітеді.

Moody’s халықаралық рейтингтік 
агенттігі «Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» ИҰ» АҚ эмитентінің 
ұлттық және шетел валюталарын-
дағы ұзақ мерзімді және қысқа 
мерзімді рейтингтерін «Baa3», 
сондай-ақ Эмитенттің ұлттық шкала 
бойынша рейтингін Aa1.kz.болжам 
«Тұрақты» деңгейінде растады.

 2020
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СӘУІР

Компанияның ресми сайтында 
Қазақстанда енгізілген ТЖ байла-
нысты «Төтенше жағдай» атты жаңа 
бөлім жұмыс істей бастады. Ол 
пайдаланушыларға ыңғайлы болу 
үшін арнайы жасалған. Бұл бөлімде 
бізге жиі келіп түсетін барлық 
сұрақтар жинақталған.

Қолданыстағы әдістермен қатар 
Компания Kaspi.kz төлем жүйесінің 
көмегімен шарттар бойынша 
төлемдердің кез келген түрлерін 
енгізуді іске қосады. 8 сәуірден 
бастап ипотекалық шарттар мен 
жалға беру шарттары бойынша 
ай сайынғы төлемдерді мобильді 
қосымша және сайт Kaspi.kz. 
арқылы төлеуге болады барлық 
төлемдер клиенттер үшін комисси-
ясыз жүргізіледі.

МАМЫР

Компанияға халықаралық шкала 
бойынша — BBB+, «Негативный» 
болжам,  ұлттық шкала бойынша 
- AA(RU), «АКРА» АҚ рейтингтік 
агенттігінен — «Негативный» бол-
жам кредиттік рейтингі берілді.

МАУСЫМ

Moody’s халықаралық рейтингтік 
агенттігі «Қазақстан Ипотекалық Ком-
паниясы» ИҰ» АҚ эмитентінің ұлттық 
және шетел валюталарындағы 
ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
рейтингтерін «Baa3» деңгейінде, сон-
дай-ақ Эмитенттің ұлттық шкаласы 
бойынша рейтингін Aa1.kz. «Тұрақты» 
болжамы бойынша растады.

ШІЛДЕ

«Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ға 
«Бәйтерек девелопмент» АҚ 
қосылды.

ТАМЫЗ

«Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
KASE-ге KZ2C00004349 облигаци-
яларын орналастырып, 480,0 млн 
теңге тартты. 
Компания қала әкімдігімен әлеу-
меттік пәтер алушылар санатын 
кеңейту туралы келісімге қол 
қойды. Енді «Нұрлы жер» бағдар-
ламасы аясында қолжетімді тұрғын 
үйге білім беру және денсаулық 
сақтау саласының қызметкер-
лерінен басқа әлеуметтік қызмет-
керлер, полиция қызметкерлері, 
мәдениет және спорт қайраткер-
лері үміткер бола алады.
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ҚАЗАН

Fitch Ratings Қазақстан ипотека-
лық компаниясының шетелдік 
және ұлттық валютадағы эмитент 
дефолтының ұзақ мерзімді рей-
тингін (ЭДР) «Тұрақты» болжаммен 
«ВВВ –» деңгейінде растады. Шетел 
валютасындағы қысқа мерзімді ЭДР 
«F3» деңгейінде расталды. Fitch 
сондай-ақ Компанияның айналы-
стағы басым борыштық міндетте-
мелерінің ұзақ мерзімді рейтингін 
«ВВВ – »деңгейінде растады.
«Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
KASE-ге KZ2C00006823 он екі жыл-
дық облигацияларын орналасты-
рып, 100 млрд теңге тартты.
«Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
KASE-ге KZ2C00006831 он екі жыл-
дық облигацияларын орналасты-
рып, 100,0 млрд теңге тартты.

ҚАРАША

«Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ға 
«Тұрғын үй құрылысына кепілдік 
беру қоры» АҚ қосылды. Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясына сон-
дай-ақ Қордың үлестік құрылысты 
аяқтау бойынша кепілдіктер беру 
жөніндегі функциялары да өтті.

Әділ Мұхамеджанов «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
Басқарма төрағасы болып жаңа 
мерзімге сайланды.

ЖЕЛТОҚСАН

«Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
KASE-ге KZ2C00007094 он екі жыл-
дық облигацияларын орналасты-
рып, 100 млрд. теңге тартты.

«Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінен 
17 жыл мерзімге 478,5 млн теңге 
сомаға кредиттік қарыз тартты. 
Осы қарыз шеңберінде 2020-2025 
жылдарға арналған «Нұрлы жер» 
тұрғын үй-коммуналдық даму 
бағдарламасы шеңберінде сатып 
алу құқығымен нысаналы жалға 
берілетін тұрғын үй берілетін 
болады.

 2020
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КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» Ипотекалық ұйымы» акционер-
лік қоғамы Тұрғын үй құрылысын 
ұзақ мерзімді қаржыландыру және 
ипотекалық кредиттеуді дамыту 
тұжырымдамасын іске асыру мақса-
тында Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының қау-
лысына сәйкес 2000 жылы құрылды. 
Компания қызметі мемлекеттік 
тұрғын үй саясатын іске асыруға 
бағытталған посткеңестік кеңістік-
тегі алғашқы ипотекалық ұйымдар-
дың бірі болды.

2020 жылы «Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» ИҰ» АҚ оған «Бәйтерек 
девелопмент» АҚ және «Тұрғын үй 
құрылысына кепілдік беру қоры» 
АҚ қосу жолымен қайта ұйымдасты-
рылды. Қайта ұйымдастырудан кейін 
Компания тұрғын үй құрылысының 
бірыңғай операторы болып, 2021 
жылғы қаңтарда атауын «Қазақстан-
дық тұрғын үй Компаниясы» АҚ етіп 
өзгертті.

«Тұрғын үй құрылысына кепілдік 
беру қоры» АҚ 2016 жылы бұрын қол-
даныста болған «Қазақстанның ипо-
текалық кредиттерге кепілдік беру 
қоры» АҚ негізінде құрылды. Қордың 
міндеті үлестік құрылыс объектісінің 
аяқталуына кепілдік беру арқылы 

үлескерлердің құқықтары мен мүд-
делерін қорғау бойынша пәрменді 
тетік құру болды.

«Бәйтерек девелопмент» АҚ (2014 
жылға дейін – «Стресті активтер 
қоры» АҚ) жергілікті атқарушы 
органдардың мемлекеттік бағалы 
қағаздарын сатып алу арқылы кре-
диттік тұрғын үй құрылысын қаржы-
ландыру, сондай-ақ кредиттік тұрғын 
үй құрылысының барысын монито-
рингтеу бағыты бойынша 2020-2025 
жылдарға арналған «Нұрлы жер» 
тұрғын үй-коммуналдық даму мем-
лекеттік бағдарламасының қаржы 
операторы функциясын жүзеге 
асырды. Компания қызметінің басқа 
бағыттары құрылыс саласындағы 
инвестициялық жобаларды іске 
асыру және 2009-2010 жылдардағы 
дағдарысқа қарсы шаралар шең-
берінде басталған іс-шараларды 
және ЭКСПО-2017 жобаларын аяқтау 
болып табылады.

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 
АҚ өз қызметіне біріккен компания-
лар жұмысының негізгі бағыттарын 
енгізді, сондай-ақ қабылданған 
2021-2023 жылдарға арналған даму 
стратегиясына сәйкес бірқатар жаңа 
бағыттарды әзірлейді.

15



ДАМУ ТАРИХЫ

2000 жыл Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Компанияның 
құруы

2002 жыл Алғашқы ипотекалық облигацияларды шығару

2004 жыл Өңірлік желі құру

2004–2007 
жылдар

Қазақстан Республикасының Тұрғын үй құрылысын дамы-
тудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

2011–2014 
жылдар

Алматы қаласында Қолжетімді тұрғын үйді ипотекалық 
кредиттеудің арнайы бағдарламасын іске асыру

2012 жыл «Қолжетімді тұрғын үй-2020» мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру

2013 жыл Компанияның акцияларын «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдинг» АҚ басқаруына беру

2014 жыл Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын 
іске асыру

2016 жыл «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске 
асыру

2018 жыл Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ипотекалық қары-
здарын қайта қаржыландыру бағдарламасын іске асыру

2018 жыл «Орда» ипотекалық өнімінің іске қосылуы

2020 жыл Компанияны қайта құру. Тұрғын үй құрылысының бірыңғай 
операторын құру. «Бәйтерек девелопмент» АҚ және 
«Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ қосылуы.

2021 жыл Атауының «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ-ға өзге-
руі.
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СТРАТЕГИЯСЫ
МИССИЯСЫ:

ПАЙЫМДАУЫ: 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫН ҚОЛЖЕТІМДІ ЖӘНЕ САПАЛЫ 
ТҰРҒЫН ҮЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫН ҚОЛЖЕТІМДІ ТҰРҒЫН 
ҮЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ 
ДАМУ ИНСТИТУТЫ.



ҚЫЗМЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
БАҒЫТТАРЫ

1-бағыт.  ТҰРҒЫН ҮЙ ҰСЫНЫСЫН ҚОЛДАУ

МАҚСАТЫ:  Жеке секторды ынталандыру арқылы тұрғын үй 
құрылысының көлемін ұлғайту және құрылыс салушыларға 
қызмет көрсетудің «бірыңғай терезесі» болу.

Міндеттері:
1)  ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы тұрғын үй құрылысын қаржы-

ландыру;

2)  тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға кепілдік беру;

3)  жеке құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау;

4)  инвестициялық жобаларды қаржыландыру;

5)  сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй нарығын дамыту;

6)  шағын аудандарды кешенді салудың мастер-девелоперы;

7)  ескі тұрғын үйлерді реновациялау.

2-бағыт.  ТҰРҒЫН ҮЙГЕ СҰРАНЫСТЫ ҚОЛДАУ

МАҚСАТЫ:  Қазақстан азаматтары үшін тұрғын үйдің 
қолжетімділігін арттыру.

Міндеттері:
1)  ипотекалық талап ету құқықтарын сатып алу және секьюритилендіру;

2)  агент-банктер арқылы ипотекалық қарыздар беру;

3)  «Нұрлы жер» бағдарламасы шеңберінде сатып алу құқығымен жалға 
берілетін тұрғын үй беру.
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3-бағыт.  АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
АНАЛИТИКАНЫ ДАМЫТУ

МАҚСАТЫ: Компания өнімдерін цифрландыру және аналитиканы 
дамыту.

Міндеттері:
1)  «Нұрлы жер» ахуалдық орталығы;

2)  құрылыс материалдары нарығы;

3)  тұрғын үй порталы.

4-бағыт.  ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАНҒАН ЖӘНЕ ДАҒДА-
РЫСҚА ҚАРСЫ БАҒДАРЛАМАЛАР

МАҚСАТЫ: Жұмыс орындарын құру және бөлінген қаражаттың 
уақтылы қайтарылуын қамтамасыз ету.

Міндеттері:
1)  Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол картасы шең-

берінде ЖАО облигацияларын сатып алу;

2)  ЭКСПО-2017 жобаларына және өзге де жылжымайтын мүлік объек-
тілеріне бөлінген қаражатты қайтару;

3)  «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дан және «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ-дан қаражатты қайтару.1

1 Rомпанияға жеке құрылыс салушылардың несиелерін субсидиялау құралын «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-дан беру 2021 жылға жоспарланып отыр
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КОМПАНИЯНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
КАРТАСЫ

МИССИЯСЫ:

КЛИЕНТТЕР

ҚАРЖЫ

ІШКІ БИЗНЕС-
ПРОЦЕСТЕР

ҰЙЫМДАСТЫ- 
РУШЫЛЫҚ 
МҮМКІНДІКТЕР

ПАЙЫМДАУЫ:

Қазақстан халқын 
қолжетімді және 
сапалы тұрғын үймен 
қамтамасыз ету

Қазақстан халқын 
қолжетімді тұрғын 
үймен қамтамасыз ету 
жөніндегі негізгі даму

Тұрғын үй ұсынысын қолдау

• ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы 
тұрғын үй құрылысын қаржыландыру

• Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға 
кепілдік беру

• Жеке құрылыс салушылардың кредиттерін 
субсидиялау

• Инвестициялық жобаларды қаржыландыру
• Сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй 

нарығын дамыту
• Шағын аудандардың кешенді 

құрылысының шебер-девелопері
• Ескі тұрғын үйді жөндеу

Корпоративтік бизнес-процестерді 
оңтайландыру

Корпоративтік 
мәдениетті құру

Қаржылық тұрақты болу

Үздік жұмыс 
беруші болу
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КОМПАНИЯНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
КАРТАСЫ

Операциялық шығындарды оңтайландыру

Тұрғын үйге сұранысты 
қолдау

• Ипотекалық талап ету 
құқықтарын сатып алу 
және секьюритилендіру

• «Орда» бағдарламасы 
бойынша агент-банктер 
арқылы ипотекалық 
қарыздар беру

• «Нұрлы жер» 
бағдарламасы 
шеңберінде сатып 
алу құқығымен жалға 
берілетін тұрғын үй 
беру

Тұрғын үй саясатын 
әзірлеу және шағын 
аудандарды кешенді 
салудың мастер-
девелопері болу

Ақпараттық 
технологиялар мен 
аналитиканы дамыту

• «Нұрлы жер» 
ахуалдық 
орталығы(зерттеу 
және талдау)

• Құрылыс 
материалдарын 
сату

• Тұрғын үй 
порталы (My Home 
Portal)

Қазақстан халқының 
үйлесімді өмірін 
қамтамасыз ету үшін 
қоғамдастықтарды 
дамыту және әлеуметтік 
объектілер құру 
бойынша мемлекеттік 
органдармен және 
ЖАО-мен өзара іс-қимыл 
жасау

Жаңа құзыреттер мен 
әлеуетті құру

Әлеуметтік бағдарланған 
және дағдарысқа қарсы 
бағдарламалар

• Жұмыспен қамтудың 2020-
2021 жылдарға арналған 
Жол картасы шеңберінде 
ЖАО облигацияларын 
сатып алу

• ЭКСПО-2017 
жобаларына бөлінген 
қаражатты қайтару

• «Қазақстан Халық 
банк» АҚ-дан және 
«Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ-дан 
қаражатты қайтару

Стейкхолдерлермен тиімді 
қатынастар орнату

Сандық технологиялар, 
деректерді талдау

Тұрғын үй бағасы/
сапасының ең жақсы 
қатынасы

Клиенттерге қызмет көрсетудің «Бірыңғай терезесі» болу
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МІНДЕТТЕРІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Қаржы ресурстарын басқару 
тиімділігін арттыру және қаржылық 
орнықтылықты қамтамасыз ету үшін 
компания операциялық шығы-
старды оңтайландыру, өтімділікті 
және қаржылық тәуекелдерді 
басқару жүйелерін жетілдіру, 
сондай-ақ инвестициялық тар-

тымдылықты ұлғайту, оның ішінде 
компанияның кредиттік рейтингін 
арттыру/ұстап тұру, қорландыру-
дың оңтайлы көздерін іздеу және 
Компанияның стратегиялық бағыт-
тарын іске асыру үшін қолда бар 
ресурстарды пайдалану мүмкіндігі 
бойынша жұмыс жүргізетін болады.

ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ

Компания тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесі және компа-
ния тәуекелдерін барынша азайту 
үшін алдын алу шаралары саласын-
дағы үздік тәжірибелерді енгізетін, 
сондай-ақ тәуекелдерді басқару 
процесін жүзеге асыру кезінде жүй-

елі және дәйекті тәсілді қамтамасыз 
ететін болады.

Компанияға тән тәуекелдерді сәй-
кестендіру және бағалау бойынша 
қызметкерлерді ақпараттандыру, 
оқыту және ынталандыру бойынша 
іс-шаралар жүргізілетін болады.

КАДР САЯСАТЫ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ДАМУ

Жаңа стратегиялық бағыттарды 
іске асыру үшін Компания кәсіби 
команда құрады және қала 
құрылысы, сәулет және инжиниринг, 
жобаларды басқару саласында, сон-
дай-ақ болжамды талдау және үлкен 
деректерді өңдеу (data science, big 
data) саласында құзыретін дамыта-
тын болады.

Персоналмен және сыртқы ізде-
нушілермен жұмыс істеудің қазіргі 
заманғы тәсілдері енгізіледі, сон-
дай-ақ Компания қызметкерлерінің 
әлеуетін ашу және олардың идеяла-

рын іске асыру үшін қолайлы орта 
мен тиімді корпоративтік мәдениет 
құрылады. «ҚТК» АҚ өз саласында 
үздік жұмыс беруші болуға ұмтыла-
тын болады.

Корпоративтік даму шеңберінде 
икемділікті қамтамасыз ету және 
стратегиялық бағыттарды іске асыру 
үшін ұйымдастырушылық қайта құру 
және бизнес-процестердің реинжи-
нирингі жүргізілетін болады.
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2023 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТТІҢ 
ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Компания қызметінің тиімділігін бағалау мақсатында тұрақты негізде қызметтің 
мынадай түйінді көрсеткіштерін пайдалану арқылы қойылған мақсаттарға қол 
жеткізуге мониторинг және талдау жүргізетін болады:

№ Қызметтің негізгі көрсеткіші 2023 жылға арналған 
нысаналы мәні

1-стратегиялық бағыт: Тұрғын үй ұсынысын қолдау

Мақсаты: жеке секторды ынталандыру жолымен тұрғын үй құрылысының 
көлемін ұлғайту және құрылыс салушыларға қызмет көрсетудің «бірыңғай 
терезесі» болу

1.
2023 жылы Қазақстан Республикасында 
Қолжетімді тұрғын үй құрылысына компа-
нияның қосқан үлесі

13%2 

2.
Компания құралдары есебінен түрғын үйді 
іске қосу көлемі (2021 жылдан бастап кому-
лятивті) 

3 084 тыс. м2

1-міндет.  ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы тұрғын үй құрылы-
сын қаржыландыру.

3.
Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін 
ЖАО-ның бағалы қағаздарын сатып алу 
(2021 жылдан бастап кумулятивті)

328,6 млрд теңге

2-міндет.  Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға кепілдік беру

4.
2023 жылға берілген кепілдік міндеттеме-
лердің көлемі (2021 жылдан бастап кумуля-
тивті)

291,6 млрд теңге

2 «ЖАО бағалы қағаздарын сатып алу» және «жеке құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау» құралдары бойынша 
Компания тұрғын үйді уақтылы енгізуді қамтамасыз етпейді, Компания 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» тұрғын 
үй-коммуналдық даму мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ЖАО бағалы қағаздарын уақтылы сатып алуды және жеке құрылыс 
салушылардың кредиттерін уақтылы субсидиялауды қамтамасыз етеді..
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№ Қызметтің негізгі көрсеткіші 2023 жылға арналған 
нысаналы мәні

3-міндет.  Субсидирование кредитов частных застройщиков

5.
Жеке құрылыс салушылардың субсидияла-
натын кредиттерінің көлемі (2021 жылдан 
бастап кумулятивті)

60 млрд теңге

4-міндет.  Сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй нарығын дамыту

6. Жылжымайтын мүліктің инвестициялық 
қорын (ЖМИҚ) құру)3 

100 пәтерден кем 
емес немесе  
6 мың м2

5-міндет.  Шағын аудандарды кешенді салу шебері-девелопер 

7. Шағын ауданды кешенді салу (пилоттық 
жоба) кемінде 50 мың м2

6-міндет.   Ескі тұрғын үйді жөндеу

8. Ескі тұрғын үйді қалпына келтіруді қаржы-
ландыру 5 млрд теңге

2-стратегиялық бағыт: Тұрғын үйге сұранысты қолдау

Мақсаты: Қазақстан азаматтары үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру

1-міндет.   Ипотекалық талап ету құқықтарын сатып алу және секьюрити-
лендіру 

9. Талап ету құқықтарын сатып алу көлемі (2021 
жылдан бастап кумулятивті) 18,6 млрд теңге

2-міндет.   «Орда» бағдарламасы бойынша агент-банктер арқылы ипоте-
калық қарыздар беру

10. Агент-банктер арқылы ипотекалық қары-
здар беру (2021 жылдан бастап кумулятивті) 41,4 млрд теңге

3 Қазақстан Республикасының заңнамасына тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда...
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№ Қызметтің негізгі көрсеткіші 2023 жылға арналған 
нысаналы мәні

3-міндет.  «Нұрлы жер» бағдарламасы шеңберінде сатып алу құқығымен 
жалға берілетін тұрғын үй беру

11. Кейіннен сатып алу құқығымен пәтерлерді 
жалға беру

2021 жылы 19,2 
млрд теңге

3-стратегиялық бағыт: Ақпараттық технологиялар мен талдауды 
дамыту

Мақсаты:  Компания өнімдерін цифрландыру және аналитиканы дамыту

1-міндет.   Құрылыс материалдарын сату

12. Құрылыс материалдарының нарығын құру 2021 жылы

4-стратегиялық бағыт: Әлеуметтік бағдарланған және дағдарысқа 
қарсы бағдарламалар

Мақсаты: Жұмыс орындарын құру және бөлінген қаражаттың уақтылы 
қайтарылуын қамтамасыз ету

1-міндет.  Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол кар-
тасы шеңберінде ЖАО облигацияларын сатып алу

13.

Инфрақұрылымдық жобаларды қаржы-
ландыру және жұмыс орындарын құруды 
қамтамасыз ету үшін ЖАО-ның бағалы 
қағаздарын сатып алу (2020 жылдан бастап 
кумулятивті), мың бірлік .

2020-2021 жылдары 

700 млрд. теңге

Компанияның стратегиялық бағыттары шеңберіндегі қызметтің түйінді 
көрсеткіштері 

14. ROA 2,10%

15. Жалпы активтерден кредиттік және инве-
стициялық портфельдің үлесі 88

16.
Есепті жылдағы қарыз алудың жалпы 
құрылымындағы мемлекеттік емес қарыз 
алу көздерінің үлесі

100%

17 Клиенттердің қанағаттануы База + 3 т.т.
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2020 жылы жаһандық экономика 
үлкен сын-қатерге - COVID-19 
коронавирустық инфекциясының 
пандемиясына тап болды. Меди-
цина қызметкерлерінің ауруға 
шалдыққан адамдарға және қауіпті 
адамдарға көмектесуге бағытталған 
күш-жігерінен басқа, бүкіл әлем 
елдері халықты қорғау үшін виру-
стың таралуын және адамдардың 
одан әрі жұқтырылуын болдырмау 
үшін карантиндік шаралар өткізді. 
Қарқындылық пен ұзақтықтың 
әртүрлі деңгейлеріндегі каран-
тиндер іскерлік белсенділіктің 
айтарлықтай төмендеуіне, жаһан-
дық экономиканың төмендеуіне, 
жұмыс орындарының жоғалуына 
және бүкіл әлемдегі адамдардың 
кірістерінің төмендеуіне әкелді. 
Сонымен бірге, сарапшылардың 
пікірінше, халықтың қорғалмаған 

топтарынан адамдар қатты зардап 
шекті. ХВҚ өзінің қаңтар айындағы 
болжамында 2020 жылдың қорытын-
дысы бойынша әлемдік экономи-
каның төмендеуі 3,5% құрайды деп 
күтеді.

Бұл үрдістер Қазақстан экономи-
касына теріс әсерін тигізді. 2020 
жылдың наурызында елде төтенше 
жағдай енгізіліп, мемлекет жыл 
бойы халықтың өмірі мен денсау-
лығын қорғау бойынша кең ауқымды 
іс-шаралар өткізді.

Қазақстанның ЖІӨ 2020 жылы 2,6% 
– ға қысқарды - бұл экономиканың 
1998 жылдан бергі алғашқы қысқа-
руы. Қызмет көрсету саласы қатты 
зардап шекті, ол 5,6%- ға төмен-
дегенін көрсетті. Ал нақты сектор 
экономикаға қолдау көрсетті - өсім 
2% - ды құрады.

Дереккөз: ҚР СЖЖРА Ұлттық 
статистика бюросы 

ВВП Динамикасы Инфляция

МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ШОЛУ
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Құрылыс саласы өткен қиын жылда 
экономикалық белсенділіктің негізін 
құрады. Саланың өсуі бір жылда 11% 
- дан асты. Мұндай серпін көбінесе 
«Нұрлы жер» тұрғын үй-комму-
налдық дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы сияқты экономиканы 
қолдаудың мемлекеттік бағдарлама-
лары шеңберінде инфрақұрылым-
дық жобаларды іске асыру есебінен 
қамтамасыз етілді.

2021 жылы Дүниежүзілік Банк пен 
ХВҚ әлемдік экономиканың тиісінше 
4,2% - ға және 5,2% - ға аздап қал-
пына келуін болжайды. Дүниежүзілік 
банк пен ХВҚ болжамдарына сәйкес 
Қазақстанның ЖІӨ-нің 2021 жылға 
өсуі тиісінше 2,5% және 3% - ды 
құрайды.

Сонымен бірге, Қазақстан Республи-
касы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР 
ҰБ) дезинфляциялық стратегиясы 
2021 жылы инфляцияны кейіннен 
3-5% - ға дейін төмендете отырып, 
4-6% нысаналы дәліз шеңберінде 
ұстап тұруға бағытталатын болады 
деп күтілуде. Инфляциялық про-

цестерді басқару Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі мен ҚР ҰБ 
бірлескен күш-жігерімен жүзеге 
асырылатын болады. Елдегі баға 
тұрақтылығын қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар ұзақ мерзімді 
орнықты экономикалық өсу үшін 
қажетті жағдайлар жасауға ықпал 
ететін болады. Ақша-кредит саяса-
тының негізгі құралы инфляцияның 
нақты және болжамды деңгейіне 
және басқа параметрлерге байланы-
сты белгіленетін базалық мөлшер-
леме болып қала береді.

ҚР ҰБ пайыздық саясаты инфляци-
ялық процестерді реттеу және кре-
диттік ресурстардың қолжетімділігі 
бөлігінде ақылға қонымды тең-
герімді қамтамасыз ету мақсатында 
нақты мәнде базалық мөлшерлемені 
экономикалық өсудің ұзақ мерзімді 
қарқынынан аспайтын деңгейде 
қолдауға бағытталатын болады. 
Ақша-кредит саясаты теңгенің еркін 
өзгермелі айырбас бағамы жағдай-
ында жүзеге асырылатын болады.
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ҚР Ұлттық статистика бюросының 
деректеріне сәйкес, 2017 жылдан 
бастап 2020 жылға дейінгі кезеңде 

Қазақстандағы халық саны 5% - ға 

өсіп, 18,9 млн адамды құрады. Бұл 
ретте, 2017-2020 жылдары қала халқы 
үлесінің қалыпты өсуі байқалады.

2020 жылы пайдалануға берілген 

тұрғын үйдің жалпы ауданы 15,3 
млн м2 құрады, бұл 2017 жылдың 
көрсеткішінен 38% - ға артық. 

2020 жылы тұрғын үйдің басым 
бөлігін жеке құрылыс салушылар 

пайдалануға берді – 83,5% (12,8 
млн м2). Мемлекеттік көздер есебі-

нен тұрғын үйдің 16,5% - ы (2,5 млн 
м2) пайдалануға берілді.

2020 жылы елдің тұрғын үй қоры 

373,3 млн м2 құрады, бұл 2017 

жылдың көрсеткішінен 7,4% - ға 
артық. Жеке тұрғын үй қоры 2017-
2020 жылдардағы жалпы көрсет-
кіштің 98% - ын құрады. 

Пайдалануға берілген тұрғын үй 
санының айтарлықтай өсуіне және 
тұрғын үй құрылысына инвестици-
ялардың ұлғаюына қарамастан, ел 
бойынша тұрғын үй қоры шамалы 
өсуді көрсетті.

ТҰРҒЫН ҮЙ-ҚҰРЫЛЫС СЕКТОРЫНА ШОЛУ

ҚР халық санының динамикасы, 
млн адам

Пайдалануға берілген тұрғын 
үй алаңы, млн ш. м.

Дереккөз: ҚР СЖжРА Ұлттық 
статистика бюросы
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Бұл 15 жыл бұрын тұрғын үйлердің 
70% - дан астамы салынғандықтан, 
тұрғын үй қорының табиғи кетуінің 
өсуіне байланысты.

2017 жылдан бастап 2020 жылға дей-
інгі кезеңде елдегі жалдамалы қыз-
меткерлердің номиналды орташа 
айлық жалақысының жиынтық өсімі 
32,7% құрады.

2020 жылы бастапқы тұрғын үй 
бағасының өсуі байқалды. 2019 
жылмен салыстырғанда баға 4,8%-ға 
өсті. 2020 жылы бастапқы тұрғын үй 
бағасының айтарлықтай өсуі келесі 
қалаларда тіркелді:

• Павлодар қ. - 30,8%;
• Қарағанды қ. - 22,5%;
• Ақтөбе қ. - 16,4%;
• Көкшетау қ. - 16,1%;
• Орал қ. - 13,9%.

Тұрғын үй қоры, млн м2

Ұқсас үрдіс қайталама тұрғын үй 
нарығында байқалады. 2020 жылы 
қайталама нарықтағы 1 м2 бағасы 
2019 жылмен салыстырғанда 14%-ға 
өсті. Өңірлер тұрғысынан бағалар 
мынадай қалаларда айтарлықтай 
өсті:

• Павлодар қ. – 37,4%;
• Шымкент қ. – 27,9%;
• Орал қ. – 25,5%;
• Қарағанды қ. – 24,6%;
• Өскемен қ. - 24,5%;
• Семей қ. – 19,5%;
• Қостанай қ. – 19,4%.

Дереккөз: ҚР СЖжРА Ұлттық 
статистика бюросы

Қ Р 2017-2020 жылдардағы 
қайталама тұрғын үйдің 1 ш. м. 
бағасы
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ҚР СЖжРА Ұлттық статистика 
бюросының деректері бойынша 
2020 жылдың қорытындысы бой-
ынша ЖАО-да кезекте тұрғандар-
дың саны 550 812 адамды құрайды, 
оның ішінде: бюджеттіктер (210 
550), жалғыз тұрғын үйі авариялық 
жағдайда деп танылған азаматтар 
(2 988), жетім балалар (61 368), ҰОС 
мүгедектері мен қатысушылары 
(200), көп балалы аналар (56 120) 
және халықтың әлеуметтік-осал топ-
тары (219 586).

 Осылайша, қол жетімді баға сег-
менттерінде тұрғын үй-құрылыс 
секторын қолдау және ынталандыру, 
сондай-ақ сұранысты қолдау бой-
ынша қосымша шаралар қажет.

2016-2020 жылдардағы 
Қазақстан Республикасындағы 
бастапқы тұрғын үйдің 1 ш. м. 
бағасы

Тұрғын үй инвестициясы, трлн 
теңге

Халық табысының өсу қарқыны 
және тұрғын үй бағасы

2017 2018 2019 2020

1,0

1,2

1,4

2,0

Дереккөз: ҚР СЖжРА Ұлттық 
статистика бюросы

31



ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІНЕ ШОЛУ

Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз 

етілуі 2020 жылы 1 адамға 22,6 м2 

құрады, ал БҰҰ-ның әлеуметтік стан-

дарты бір адамға 30 м2 құрайды.

Мысалы, АҚШ және Германия 
сияқты дамыған елдерде тұрғын 
үймен қамтамасыз етілу деңгейі 

тиісінше бір адамға 70 м2 және 

50 м2 құрайды.

Стандартты тұрғын үйді сатып алуға 
қажетті уақыт мөлшерін анықтай-
тын тұрғын үйге қол жетімділік 
индекстері бар - HPI индексі 
(Housing price-to-income ratio) және 
халықтың ипотека HAI индексі 
(Housing Affordability Index)  арқылы 
стандартты тұрғын үйді сатып алу 
мүмкіндігі.

БҰҰ стандарттарына сәйкес, егер 
пәтер сатып алу үшін орташа ауданы 

мен құны 3 жылдан аз болса,

қол жетімді – 3 жылдан 4 
жылға дейін, 

қол жетімді емес – 5 жылдан 
астам уақыт қажет болса, тұрғын үй 
қол жетімді болып саналады.

 HPI индексінің есептеулеріне сәй-
кес ауданы 54 м2 стандартты пәтерді 
сатып алу үшін Қазақстанның бір 
жұмыс істейтін азаматына бүкіл 
табысы тұрғын үй сатып алуға  

бағытталған жағдайда 6,9 жыл 
(HPI1) қажет болады.

Тұрғын үймен қамтамасыз етілу,                
1 адамға м2

Тұрғын үйге қолжетімділікті 
салыстыру: ҚР және БҰҰ 
стандарттары, жылдар

Дереккөз: ҚР СЖжРА Ұлттық 
статистика бюросы
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Сол пәтерді сатып алу үшін орташа 
статистикалық қазақстандық отба-

сына (3 адам) 4,1 жыл (HPI 2) 
қажет болады, егер барлық табыс 
тұрғын үй сатып алуға жұмсалатын 
болса. Алайда, бірде-бір орташа 
отбасы барлық кірісті бірнеше жыл 
бойы пәтер сатып алуға бағыттай 
алмайды. Егер отбасы жылына отба-
сының жиынтық ақшалай табысы-
ның 1/3 бөлігін, яғни қалыпты өмір 
сүру жағдайларын сақтай отырып, 
тұтынушылық шығындарды шегере 
отырып бағыттай алады деп болжа-
сақ, онда орташа отбасы стандартты 

пәтер сатып алу үшін 9,0 жыл 
(HPI3) алады.

Сондай-ақ, тұрғын үйге қол 
жетімділік индексі бар HAI (Housing 
Affordability Index) бұл отбасының 
ипотека арқылы стандартты тұрғын 
үй сатып алу қабілетін анықтайды.
Индекс мәні неғұрлым үлкен болса 
(100-ден көп болуы керек), ипотека 

бойынша қолданыстағы шарттарға 
сәйкес табыс деңгейі бар отбасы 
үшін тұрғын үй неғұрлым қолжетімді 
болады.

«7-20-25» тұрғын үйдің қолжетімділі-
гін арттыру бойынша ипотекалық 
бағдарламаның шарттарын қол-
дана отырып, HAI индексін есептеу 
халықтың жан басына шаққандағы 
орташа табысы бойынша децильді 
(10 пайыздық) топтар бөлінісінде 
«7-20-25» бағдарламасының шарт-
тары еліміздің азаматтарының тек 
20% – ы, яғни табысы жоғары халық 
тобы үшін ғана қолжетімді екенін 
көрсетті:

ҚР стандартты пәтерді сатып 
алу үшін қажетті жылдар саны

Дереккөз: ҚР СЖжРА Ұлттық 
статистика бюросы

33



Децили 
(1-ең кедей халық тобы және 10-ең 

бай халық тобы)

HAI көрсеткіші 
(2020 ж. жағдай 

бойынша)

Тұрғын үйдің 
қолжетімділігі

1 28,5  Қолжетімсіз

2 35,6  Қолжетімсіз 

3 40,7  Қолжетімсіз

4 45,8  Қолжетімсіз

5 51,8  Қолжетімсіз

6 58,7  Қолжетімсіз

7 67,7  Қолжетімсіз

8 80,1  Қолжетімсіз

9 100,0  Қолжетімді

10 168,8  Қолжетімді

Дереккөз: «ҚТК» АҚ есептері

Осыған ұқсас есептер «Орда» және 
«Отбасы Банк» АҚ бағдарламалары-
ның («Нұрлы жер», «Әскери өнім» 
және «Өз үйім» бағдарламалары, 
16 бағалау көрсеткішімен және 
«Бақытты отбасы» 3 жыл ішінде 50% 
жинақталған жағдайда) шарттары 
бойынша жүргізілді. 

HAI индикаторының есептеулері 
халықтың табысы бойынша децильді 
(10 пайыздық) топтар бөлінісінде 
«Орда» және Отбасы Банк («Нұрлы 
жер» және «Өз үйім» бағдарлама-
лары) бағдарламасының шарттары 
Біздің ел азаматтарының тек 10%-ы 
үшін ғана, ал «Отбасы Банк» АҚ 
(«Бақытты отбасы») бағдарламасы-
ның шарттары біздің ел азаматтары-
ның тек 20% - ы, яғни табысы жоғары 
халық тобы үшін ғана қолжетімді 
екенін көрсетті.
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ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕУ 
НАРЫҒЫНА ШОЛУ
2020 жылы 1,2 трлн теңге сомаға 

116,5 мың ипотекалық қарыз 
берілді, оның ішінде «Отбасы Банк»5 
609,4 млрд теңгеге 51,9 мың қарыз 
берді және «7-20-25»/»Баспана Хит» 
бағдарламалары бойынша 631,6 
млрд теңгеге 64,6 мың қарыз берілді.  

Ипотекалық қарыздарды берудің 
жалпы көлеміндегі «Отбасы Банк» 

АҚ үлесі 2020 жылы 49% -ды, «7-20-
25»/ «Баспана Хит» бағдарламалары 

бойынша қарыздардың үлесі-51% - 
ды құрайды.

Қазақстан Республикасы Ұлт-
тық банкінің деректеріне сәйкес, 
01.01.2021 жылғы жағдай бойынша 
Қазақстан Республикасының жиын-
тық ипотекалық портфелі 2 426 млрд 
теңгені құрады, оның ішінде:

1. «Отбасы Банк» АҚ – 1 368 млрд 
теңге (56,4%);

2. ЕДБ (Отбасы банкті шегергенде) 
- 995 млрд теңге – 41%);

3. Ипотекалық ұйымдар - 63 млрд 
теңге (2,6%).

357
290

67

525

360

119
46

818

527

62

229

1241

609
632

2017 2018 2019 2020

Всего выдано Ипотеки БВУ

Выдача Отбасы Банк

Выдача БВУ по собственным программам

Выдача БВУ по программам «7-20-25",

«Баспана-Хит»

Cтандартты пәтерді сатып алу 
үшін қажетті жылдар саны

Негізгі ипотекалық өнімдер 
бөлінісінде беру серпіні, млрд 
теңге

Дереккөз: ҚР ҰБ

35



2020 жылдың басынан бастап ипо-

текалық жиынтық портфель 16%-ға 
ұлғайды. «Отбасы Банк» АҚ-ны 
есепке алмағанда, ЕДБ ипотекалық 

портфелінің өсуі негізінен «7-20-
25» және «Баспана Хит» 
бағдарламалары есебінен 28% - ды 

құрады, бұл ретте «Отбасы 
Банк» АҚ портфелі 36% - ға 
ұлғайды.

«Отбасы Банк» АҚ-ны қоса алғанда, 
ЕДБ жиынтық ипотекалық портфелі 

01.01.2021 жылғы жағдай бойынша 2 
363,1 млрд теңгені құрады. 
Көрсеткіштің өсуі 2020 жылдың 
басынан бастап 33% - ды құрады.

2020 жылы халыққа 1 241 млрд 
теңгеге ипотекалық кредит 
берілді, бұл өткен жылдың көр-
сеткішінен 52%-ға жоғары. Соңғы 
5 жылда ЕДБ берген ипотекалық 
кредиттердің көлемі шамамен 6 есе 
өсті.

2020 жылы берілген ипотекалық 
кредиттер бойынша сыйақының 
орташа мөлшерлемесі 7,9% - ды 
құрады, бұл 2019 жылғы көрсет-
кіштен 0,2% - ға төмен.

2017 2018 2019 2020

10,0% 9,7%

8,1%

7,9%

Қазақстан Республикасының 
жиынтық ипотекалық 
портфелінің көлемі, млрд теңге

Азаматтарға тұрғын үй салуға 
және сатып алуға Банктер 
берген кредиттер бойынша 
орташа алынған сыйақы 
мөлшерлемесі, %

Дереккөз: ҚР ҰБ 
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ҚЫЗМЕТ 
СЕГМЕНТТЕРІ 
БОЙЫНША 
НӘТИЖЕЛЕР



ТҰРҒЫН ҮЙДІ ІСКЕ ҚОСУ 
КӨЛЕМІ
20 жыл ішінде «ҚТК» АҚ-ның қаржыландыруы есебінен жалпы ауданы 6,5 млн 
м2 жылжымайтын мүлік объектілері пайдалануға берілді , оның ішінде тұрғын 
үйдің жалпы ауданы 6,4 млн м2 (89 340 пәтер) құрайды.

Объём введенного жилья, квартир

Пайдалануға берілген жылжымайтын мүлік объектілерінің алаңы, 
мың ш. м.

Дереккөз: “ҚТК” АҚ

БАРЛЫҒЫ: 89 340 пәтер

БАРЛЫҒЫ: 6,5 млн м2
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ТҰРҒЫН ҮЙ ҰСЫНЫСЫН ҚОЛДА

ЖАО ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ АРҚЫЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫСЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

«ҚТК» АҚ жұмысының негізгі мақ-
саты қазақстандықтар үшін қол-
жетімді тұрғын үй санын арттыру 
болып табылады. Осы бағыт шең-
берінде «Нұрлы жер» бағдарла-
масы бойынша Компания жергілікті 
атқарушы органдардың (ЖАО) 
облигацияларын сатып алу арқылы 
«Отбасы банк» АҚ салымшылары 
үшін кредиттік тұрғын үй құрылысын 
қаржыландырады.

 Мемлекеттік бағалы қағаздарды 
сатудан түскен қаражат Қазақстан-
ның барлық өңірлерінде тұрғын үй 
құрылысына жұмсалады.

ЖАО облигацияларын сатып алуды 
қаржыландыру көзі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қоры 
болып табылады, оның қаражатынан 
2016-2020 жылдары осы мақсаттарға 

457 млрд теңге, оның ішінде 
2020 жылы 180 млрд теңге бөлінді. 
Қаржыландыру револьверлік 
негізде жүзеге асырылады. 

2020 жылы «Нұрлы жер» бағдарла-
масы аясында Компания өңірлерде 
Қолжетімді тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру үшін жалпы сомасы 

101,2 млрд теңгеге ЖАО облига-
цияларын сатып алды.

Бұдан басқа, 2020 жылы төтенше 
жағдай кезеңінде МБҚ сатып алу 
тетігі арқылы Компания «Шаңырақ» 
пилоттық жобасы бойынша 180 млрд 
теңге сомасына кредиттік тұрғын 
үй құрылысын қаржыландырды. 
«Шаңырақ» жобасының қатысушы-
лары тұрғын үйге мұқтаж ретінде 
әкімдікте есепте тұрған азаматтар 

Мемлекеттік бағалы қағаздарды 
сатып алу ЖАО, млрд теңге.

Пайдалануға берілген тұрғын 
үй, пәтерлер саны

Дереккөз: “ҚТК” АҚ
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болып табылады. 2020 жылдың 

соңында осы қаражат есебінен 15 
мыңнан астам пәтер салынды 

(жалпы ауданы 888,8 мың м2). 
Пәтерлердің жартысына жуығы 
(7,6 мың) 2020 жылы пайдалануға 
берілді.

Қабылданған шаралар мұқтаж 
азаматтарды тұрғын үймен қамта-
масыз етіп қана қоймай, кәсіпкерлік 
белсенділікті, құрылысты, шамамен 

15 мың жұмыс орнын құруды 
қамтамасыз ете отырып, экономи-
каның дамуына оң әсер етеді. Бұл 
ретте барлық қаражат қайтарымды 
болып табылады. 

Барлығы 2016-2020 жылдары «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша кре-
диттік тұрғын үйді қаржыландыру 
шеңберінде «ҚТК» АҚ ЖАО обли-

гацияларын 597,8 млрд теңгеге 

сатып алуды жүзеге асырды. 46,4 
мыңға жуық пәтер пайдалануға 
берілді (шамамен 2,98 млн м2).

2021 жылы жұмыстың осы бағыты 

бойынша жалпы сомасы 109,6 
млрд теңгеге ЖАО МБҚ сатып 
алуды қамтамасыз етуді жоспарлап 
отырмыз.

Тұрғын үйдің қолжетімділігін мони-
торингілеу, халықтың өмір сүруіне 
қолайлы жағдай жасау және қабыл-
данатын шаралардың тиімділігін 
айқындау маңызды міндеттер болып 
табылады. Сондықтан, Компания 
жылжымайтын мүлік және тұрғын үй 
құрылысы нарығы бойынша талда-
малық зерттеулер жүргізу үстінде, 
сондай-ақ халықтың қажеттіліктерін 
ескере отырып қаржыландырыла-
тын объектілерге техникалық талап-
тар қоятын болады.

Бөлінген қаражатты уақтылы қайта 
инвестициялауды және мемлекеттік 
бағдарламалардың индикаторларын 
орындауды қамтамасыз ету мақса-
тында Компания мемлекеттік орган-
дар үшін қаражатты бөлу жөнінде 
ұсыныстар қалыптастыратын болады 
және қаражатты игерудің, сондай-ақ 
жылжымайтын мүлік объектілерін 
салу және өткізу қарқынының 
цифрлық мониторингін қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ, біз ҚР ҰҚ құрылы-
сын қаржыландыру және қаражатын 
сыртқы қарыздармен араластыру 
сомасын ұлғайту мүмкіндігін қара-
стырамыз.

МАҚСАТЫ: Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін 2023 жыл-
дың соңына дейін 328,6 млрд теңге сомасына ЖАО облигацияла-
рын сатып алу (2021 жылдан бастап кумулятивті).

Дереккөз: “ҚТК” АҚ

Пайдалануға берілген тұрғын 
үйлер, мың. м2

1 177,0
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ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНА ҮЛЕСТІК ҚАТЫСУҒА КЕПІЛДІК 
БЕРУ

Үлескерлердің құқықтары мен мүд-
делерін қорғауды қамтамасыз ету 
мақсатында компания кепілдік беру 
жағдайы басталған кезде тұрғын үй 
құрылысын аяқтауға және тұрғын үй 
құрылысына үлестік қатысу туралы 
шарттар бойынша үлескерлерге 
тұрғын ғимараттағы үлестерін 
беруге кепілдіктер береді.

«ҚТК» АҚ келесі оқиғалар орын 
алған кезде кепілдік беру жағдайы-
ның басталу фактісін мойындайды:

• тұрғын ғимаратты пайдалануға 
беру мерзімін бұзу;

• ақшаны мақсатсыз пайдалану;
• заңды күшіне енген сот 

шешімімен белгіленген құрылыс 
салушының дәрменсіздігі.

Кепілдік беру жағдайы басталған 
кезде Компания қаржыландырылуы 
құрылыс салушылардың кепілдік 
жарналары есебінен қалыптастыры-
латын және кепілдік беру жағдайын 
реттеуге байланысты шығыстарды 
жабуға ғана арналған резерв қара-
жатынан жүзеге асырылатын объ-
ектінің құрылысын аяқтау бойынша 
міндеттеме қабылдайды.

«Тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу туралы» ҚР Заңында құрылыс 
салушы мен уәкілетті компанияға 
қаржылық тұрақтылық пен тәжіри-
бесінің болуы бойынша біліктілік 
талаптары белгіленген. «ҚТК» 
АҚ инжинирингтік компаниялар 
арқылы үлескерлер ақшасының мақ-
сатты пайдалануын және құрылыс 
барысын бақылау және мониторинг 
механизмдерін қолданады.

Заңнамаға сәйкес, құрылыс салушы 
үлескерлердің ақшасын тартуға ниет 
білдірген кезде келесі тәсілдердің 
бірін пайдалана алады:

1)  тұрғын үй құрылысының бірыңғай 
операторының кепілдігін алу;

2) жобаға банктік қаржыландыру 
арқылы қатысуды көздейді;

3) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) 
қаңқасы тұрғызылғаннан кейін 
үлескерлердің ақшасын тарту.

Құрылыс салушы екінші не үшінші 
тәсілді пайдаланған кезде үлескер-
лердің ақшасын тартуға жергілікті 
атқарушы органдардың рұқсаты 
талап етіледі. Осы үш тәсіл қазіргі 
уақытта Қазақстандағы үлестік 
құрылыс жүйесін қалыптастырады.
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Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру тетігі

2020 жылдың қорытындысы 
бойынша компания Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Шымкент, Қарағанды, Аты-
рау қалаларында 120,7 млрд теңге 
сомаға тұрғын үй құрылысын аяқта-

уға 30 кепілдік берді. Шамамен 

8 847 қазақстандық отбасы үшін (747 
мың м2) пәтерлер құрылысы кепіл-
дендірілді. Үлестік құрылыс нарығын 
Компанияның кепілдіктерімен қамту 

29% құрады.

2020 жылы Компания кепілдігі 

есебінен 388,3 мың м2 (4 840 
пәтер) пайдалануға берілді. 

Бұдан басқа, 2020 жылдың ішінде 
заңнамаға кепілдік жарнаның 
мөлшерлемесін бір пайызға дейін 
төмендету бөлігінде өзгерістер 
енгізілді.

«Баспана Хит» бағдарламасына 
енгізілген толықтырулардың арқа-
сында Тұрғын үй құрылысының 
Бірыңғай операторының кепілді-
гін алған құрылыс объектілерінде 
тұрғын үй сатып алу үшін ипотеканы 
ресімдеуге мүмкіндік туды. 

 2020
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2020 жылы білім алмасу бағдарла-
масы (БАБ) шеңберінде HUG (Korean 
Housing and Urban Guarantee 
Corporation) бірлесіп тұрғын үй 
құрылысын кепілдендіру тетігінің 
тиімділігін арттыру бойынша зертте-
улер жүргізілді.

Кепілдік беру тетігін одан әрі жетіл-
діру құрылыс салушыларды баға-
лаудың рейтингтік жүйесін әзірлеу 
мен енгізуді, кепілдік беру жағдайын 
реттеудің қосымша тетігін енгізуді 
қоса алғанда, алынған ұсынымдарды 
ескере отырып жоспарланады..

МАҚСАТЫ: 2023 жылдың соңына дейін 291,6 млрд теңге сомасын-
да берілген кепілдік міндеттемелердің көлемі.

Компания кепілдігінің есебінен 
тұрғын үйді іске қосу, мың ш. м

Компания кепілдігінің есебінен 
тұрғын үйді іске қосу, мың ш. м.

726

3 624

4 840

2018 2019 2020

70 8,

265 6,

388,3

2018 2019 2020 Дереккөз: “ҚТК” АҚ
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ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ

САТЫП АЛУСЫЗ ЖАЛҒА БЕРІЛЕТІН ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫН 
ДАМЫТУ

Жеке жалға берілетін тұрғын үйді институционализациялау және дамыту үшін 
Компания жылжымайтын мүліктің инвестициялық қорларын (ЖМИ) құра-
тын болады. Атап айтқанда, тұрғын және тұрғын емес жылжымайтын мүлікке 
(бизнес-орталықтар, СОО, қонақ үйлер және т.б.) инвестиция салатын ЖМИ, 
сондай-ақ «Нұрлы жер»бағдарламасы шеңберінде ЖАО-да кезекте тұрғандар 
үшін жеке әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үй пулын қалыптастыруды қамта-
масыз ету үшін ЖЗҚ құрылатын болады.

МАҚСАТЫ: 2023 жылдың соңына дейін кемінде 100 пәтер немесе 6 
мың м2 тұрғын үй параметрлерімен жылжымайтын мүліктің инве-
стициялық қорын құру (Қазақстан Республикасының заңнамасына 
тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда).
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру
Бұдан әрі өзінің инвестициялық 
жобаларын іске асыру шеңберінде 
Компания тұрғын үй құрылысын, 
оның ішінде «Нұрлы жер» бағдар-
ламасы бойынша «Отбасы банк» АҚ 
салымшылары үшін қаржыланды-
ратын болады, сондай-ақ «Отбасы 
банк» АҚ-мен үлестік құрылыс бой-
ынша бірыңғай өнім құру мүмкінді-
гін қарастырады.

Қаржыландыру көлемі «Отбасы 
банк» АҚ салымшыларымен және 
тиісті келісімдер мен меморан-
думдар жасалатын мемлекеттік 
органдармен жобалардың сұра-
нысы мен келісілуі ескеріле отырып 
айқындалатын болады.

Сондай-ақ, Компания «Нұрлы жер» 
бағдарламасы аясында тұрғын үй 
құрылысын ҚР ҰҚ қаражаты есебі-
нен қаржыландыратын болады.

Жобаларды қаржыландыру жекеше 
әріптестерге қорландыру мөлшер-
лемесін төмендету үшін МҚҰ-ның 
тартылған қаражатын компанияның 
меншікті қаражатымен микширлеу 
есебінен, бірақ кейіннен жобалар-
дың қаржылық көрсеткіштеріне бай-
ланысты өтеумен жүзеге асырылуы 
мүмкін.

«КТК» АҚ урбанистік жобаларды іске 
асыру мүмкіндігін де қарастыратын 
болады.

Әлеуметтік бағытталған жобалар
Компания ЖАО, ЖОО немесе 
әлеуметтік объектілерді басқаруға 
маманданған кәсіби оператор-ком-
паниялардың қатысуымен әлеу-
меттік бағдарланған жобаларды 
қаржыландыратын болады, атап 
айтқанда:

• білім беру объектілері;
• әлеуметтік инфрақұрылым объ-

ектілері;
• денсаулық сақтау объектілері;
• басқа урбанистік нысандар 

(саябақтар, скверлер, ойын 
алаңдары, субұрқақтар және 
басқа да қоғамдық кеңістіктер/
нысандар).

Әлеуметтік бағдарланған жоба-
ларды қаржыландыруды Компания 
теңгерімінен жылжымайтын мүлік 
объектілерін кепілді сатып алу шар-
тымен жүзеге асыру болжанып отыр. 
Қаржыландыру көздері Компания-
ның меншікті қаражаты, сондай-ақ 
қоса қаржыландырудың түрлі тетік-
терін қоса алғанда, МҚҰ қаражаты 
болуы мүмкін.
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АУДАНДАРДЫҢ КЕШЕНДІ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ МАСТЕР-
ДЕВЕЛОПЕРЫ

«ҚТК» АҚ тұрғындардың жайлы 
өмір сүру ортасын құру үшін шағын 
аудандардың кешенді құрылысын 
жобалау және іске асыру бойынша 
мастер-девелопер рөлін атқарады.

Кешенді құрылыс шеңберінде 
Компания тұрғын үй, балабақшалар, 
мектептер, емханалар, саябақтар, 

бизнес-орталықтар, СОО және т. б. 
салуды қамтамасыз етеді.

Халықтың қажеттіліктерін талдау 
негізінде өмір сүруге арналған 
мінсіз шағын ауданды жобалау үшін 
талаптар/стандарттар қойылатын 
болады.

МАҚСАТЫ: Шағын ауданды кешенді салу (пилоттық жоба) 2023 
жылдың соңына дейін кемінде 50 мың м2 тұрғын үй салу

ЕСКІ ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖӨНДЕУ

2020 жылы Қазақстанда 69 мыңнан астам адам тұратын 3,5 мыңға жуық тұрғын 
үй апатты жағдайда болды.

Халық үшін тұрғын үйдің жайлылығын арттыру мақсатында «ҚТК» АҚ Мем-
лекеттік бағдарламалар, өзінің инвестициялық жобалары және ЖАО-мен 
жекелеген келісімдер шеңберінде тозған тұрғын үйді реновациялауды қаржы-
ландыратын болады. Ескі тұрғын үйді жөндеуді қаржыландыру тәртібі Компа-
нияның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

МАҚСАТЫ: 2023 жылдың соңына дейін 5 млрд. теңге сомасына 
ескі тұрғын үйді реновациялауды қаржыландыру. 
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ТҰРҒЫН ҮЙГЕ СҰРАНЫСТЫ ҚОЛДАУ

ИПОТЕКАЛЫҚ ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҚТАРЫН САТЫП АЛУ ЖӘНЕ 
СЕКЬЮРИТИЛЕНДІРУ

Тұрғын үйге сұранысты ынталан-
дыру және қолдау үшін «ҚТК» АҚ 
коммерциялық банктерден ипо-
текалық қарыздар бойынша талап 
ету құқықтарын сатып алуды және 
ипотекалық бағалы қағаздарды 
шығаруды қамтамасыз етеді.

Бұл механизм банктердің ипотека-
лық несиелендіру көлемін кеңейтуге 
ықпал етеді, өйткені босатылған 
қаражат жақын арада жаңа қарыз 
алушыларға ипотекалық несие 
беруге бағытталуы мүмкін. Соңғы 
қарыз алушы үшін мұндай мәміле 
ешқандай өзгеріс әкелмейді: ол 

сонымен бірге бастапқы тіркеу өткен 
банкке ай сайынғы жарналарын 
енгізуді жалғастыруда.

2020 жылдың соңында Компания 
барлығы 225 млрд.теңгеден астам 
сомаға ипотекалық қарыздар бой-
ынша талап ету құқықтарын сатып 
алды. Атап айтқанда, 2020 жылы-15 
шарт бойынша 54,9 млн теңге сома-
сына.

Дереккөз: “ҚТК” АҚ

МАҚСАТЫ: 2023 жылдың соңына дейін 18,6 млрд теңге 
мөлшерінде талап ету құқықтарын сатып алу көлемі (2021 жылдан 
бастап кумулятивті).

2018 жылдан бастап жинақтала 
отырып сатып алынған талап 
ету құқықтарының көлемі, бірлік

2018 жылдан бастап 
жинақталған талап ету 
құқықтарының көлемі, млрд 
теңге
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«ОРДА» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША АГЕНТ-БАНКТЕР 
АРҚЫЛЫ ИПОТЕКАЛЫҚ ҚАРЫЗДАР БЕРУ

«Орда» ипотекалық бағдарламасы 
орта және орта деңгейден жоғары 
табысы бар, жайлылығы жоғары 
(бастапқы немесе қайталама) тұрғын 
үй сатып алғысы келетін жеке тұлға-
лардың тұрғын үй жағдайларын жақ-
сартуға бағытталған (тұрғын үйдің 
құны 25 млн теңгеден жоғары).

«Орда» ипотекалық бағдарлама-
сын іске асыру мақсатында «Jysan 
bank» АҚ-мен, «Банк Центр Кредит» 
АҚ-мен, «Еуразиялық банк» АҚ-мен, 
«BI Capital» ЖШС-мен ынтымақта-
стық туралы келісімдер жасалды.

Бұл қалай жұмыс істейді?
1. Қарыз алушы пәтерді таңдап, 

құжаттарды серіктес банкке 
береді

2. Банк «ҚТК» АҚ-ға өтініш береді
3. «ҚТК» АҚ қарыз алушының 

төлем қабілеттілігін бағалайды
4. «ҚТК» АҚ шешімді банкке жібе-

реді
5. Қарыз алушы пәтер алады.

Бағдарлама басталғаннан бері 
2020 жылдың соңына қарай жалпы 

сомасы 26 млрд. теңгеге 2 043 
қарыз, 2020 жылы – 15,8 млрд. теңге 
сомаға 1 215 шарт берілді. Дүни-
ежүзілік пандемияға және кредит 
беру нарығындағы күрделі жағдайға 
қарамастан, «ҚТК» АҚ берген қары-
здар саны 2019 жылмен салысты-
рғанда 2020 жылы 158% - ға артты

МАҚСАТЫ: агент банктер арқылы 2023 жылдың соңына дейін 
41,4 млрд теңгеге ипотекалық қарыз беру (2021 жылдан бастап 
кумулятивті).

2018 жылдан бастап 
жинақталған берілген 
ипотекалық қарыздар саны, 
бірлік

Берілген ипотекалық 
қарыздардың көлемі,2018 
жылдан бастап жинақталған, 
млрд теңге

Дереккөзі: “ҚТК” АҚ”
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«НҰРЛЫ ЖЕР» БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ САТЫП АЛУ 
ҚҰҚЫҒЫМЕН ЖАЛҒА БЕРІЛЕТІН ТҰРҒЫН ҮЙ БЕРУ

Жалға берілетін тұрғын үйді сату «ҚТК» АҚ-ның жасалған келісімдерге сәйкес 
жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрғандарды, сондай-ақ мемлекеттік/
мемлекеттік емес заңды тұлғалардың (оның ішінде оларға ведомстволық 
бағынысты ұйымдардың) қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз етуге 
бағытталған әлеуметтік маңызы бар қызмет саласы болып табылады. Тұрғын 
үй кейіннен сатып алу құқығымен 20 жылға дейінгі мерзімге жалға беріледі.

Бағдарлама қатысушылары

ЖАО-да кезекте тұрғандар Мемлекеттік/мемлекеттік емес заңды тұлғалар-
дың қызметкерлері

• көп балалы отбасылар;
• толық емес отбасылар;
• мүгедек балалары 

бар немесе оларды 
тәрбиелеуші отбасылар;

• жетім балалар, 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
балалар;

• қандастар;
• мемлекеттік қызметшілер, 

әскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік 
органдардың 
қызметкерлері, 
бюджеттік ұйымдардың 
қызметкерлері;

• 1-2 топтағы мүгедектер.

• Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі мен Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің меншікті қызметкер-
лері мен ведомстволық бағынысты 
ұйымдарының қызметкерлері,

• ынтымақтастық туралы келісімдер 
бар әкімдіктер жанындағы Білім 
басқармасы мен Денсаулық сақтау 
басқармасының өз қызметкерлері мен 
ведомстволық бағынысты ұйымдары-
ның қызметкерлері.

• Мемлекеттік/мемлекеттік емес заңды 
тұлғалармен жасалған келісімдерге 
сәйкес сатып алу құқығымен жалға 
берілетін тұрғын үй берілуі мүмкін 
басқа мемлекеттік/мемлекеттік емес 
заңды тұлғалардың (оның ішінде 
оларға ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың) қызметкерлері.
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Осы бағытты іске асыруға 163,3 
млрд. теңге мөлшерінде, оның 
ішінде Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қоры (115 млрд. теңге) және 
республикалық бюджет (19,1 млрд 
теңге) қаражатынан жеңілдікті кре-
диттер алу, сондай-ақ «Қолжетімді 
тұрғын үй-2020» бағдарламасы шең-
берінде Компанияның жарғылық 
капиталын 29,2 млрд.теңгеге ұлғайту 
есебінен қаржыландыру көзделген.

2019 жылы Компания Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігімен және Білім және 
ғылым министрлігімен, сондай-ақ 
Маңғыстау, Қостанай, Қарағанды 
облыстарының әкімдіктерімен (Ден-
саулық сақтау басқармасы мен Білім 
басқармасының қызметкерлеріне 
тұрғын үй сату) Денсаулық сақтау 
және білім беру салаларының қызмет-
керлеріне сатып алу құқығымен жалға 
берілетін тұрғын үй беру жөнінде 
келісімдер жасасты. 2020 жылы сон-
дай-ақ Нұр-Сұлтан және Ақтөбе қала-
ларының әкімдіктерімен, Мәдениет 
және спорт министрлігімен, Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігімен 
келісімдерге қол қойылды.

«ҚТК» АҚ 2014 жылдан бастап 2020 
жылға дейінгі кезеңде жалпы 
сомасы 197,5 млрд теңгеге тұрғын 
үйді сатып алу құқығымен жалға 
алуға 22 062 шарт, 2020 жылы – 6,2 
млрд теңге сомаға 543 шарт жаса-
сты.

Бағдарлама еліміздің 20-дан астам 
қаласын, соның ішінде Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Қызы-
лорда, Ақтау, Орал, Қостанай, Петро-
павл, Қарағанды, Павлодар, Семей, 
Өскемен, Тараз және т.б. қалаларды 
қамтыды.

Компания бұдан әрі «Нұрлы жер» 
бағдарламасы шеңберінде Білім 
беру және Денсаулық сақтау салала-
рының қызметкерлеріне, сондай-ақ 
Компанияның ішкі құжаттарына 
сәйкес ЖАО-мен және мемлекеттік 
ұйымдармен жасалған Меморан-
думдарға сәйкес басқа да қызмет-
керлерге сатып алу құқығымен 
жалға берілетін тұрғын үй беруді 
қамтамасыз етеді. Қаржыландыру 
қаржы нарығында қарыздарды тарту 
және Компанияның түсетін жалдау 
төлемдерін қайта инвестициялау 
жолымен жүргізілетін болады.

МАҚСАТЫ: 2021 жылы 19,2 млрд теңге сомасына кейіннен сатып 
алу құқығымен пәтерлерді жалға беру. 
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«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
Компания ипотекалық қарыздар 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау бойынша 
қаржы агенті болып айқындалды.

Бағыт бойынша жұмыс істеген 
уақытта (2017 жылдың басынан 
бастап 2018 жылдың маусымына 

дейін) «ҚТК» АҚ жалпы сомасы 36,2 
млрд теңгеге 3 473 субсидиялау 
шартын жасасты.

Бағдарламаға қатысуға 7 Банк: «АТФ 
Банк» АҚ, «Центр Кредит Банк» АҚ, 
«Отбасы Банк» АҚ, «Нұрбанк» АҚ, 
«Цеснабанк» АҚ, «Сбербанк» АҚ ЕБ, 
«Банк ВТБ» АҚ ЕБ қосылды.

«7-20-25» бағдарламасының 
бекітілуіне байланысты осы бағыт 
тоқтатылды, Компания қызметін 
жасалған шарттар бойынша бұрын 
қабылданған міндеттемелерге қаты-
сты ғана жүргізеді.

ИПОТЕКАЛЫҚ ҚАРЫЗДАР БОЙЫНША СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕ-
МЕСІНІҢ БІР БӨЛІГІН СУБСИДИЯЛАУ

Төленген субсидиялар көлемі, 
млрд теңге

Дереккөзі: “ҚТК” АҚ
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
МЕН АНАЛИТИКАНЫ ДАМЫТУ

«НҰРЛЫ ЖЕР» АХУАЛДЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Тұрғын үй саясатын іске асыруды 
мониторингілеу мақсатында ком-
пания «Нұрлы жер» ахуалдық 
орталығын және «Нұрлы жер» 
бағдарламасы және 2020-2021 жыл-
дарға арналған Жұмыспен қамту 
жол картасы шеңберінде қаржы-
ландырылатын салынып жатқан 
жылжымайтын мүлік объектілерін 
мониторингтеу үшін ЖАО порталын, 
сондай-ақ деректерді толтыруға 
арналған мобильді қосымшаны 
әзірледі

Бұл шешімдер компанияға ЖАО 
МБҚ сатып алу жөніндегі қаржы опе-
раторы ретінде, сондай-ақ мүдделі 
мемлекеттік органдарға:

1. заманауи техникалық бақылау 
құралдарын (камералар, дрон-
дар, планшеттер және т. б.) қол-
дана отырып, салынып жатқан 
объектілерді қашықтықтан 
мониторингілеу;

2. қаражатты игеру және тұрғын 
үйді өткізу мониторингі;

3. ықтимал ауытқулары бар объек-
тілерді енгізу күнінің болжамы;

4. жасанды зердені пайдалана 
отырып, ЖАО-дан фото -, бейне 
ағыны мен ақпаратты талдау;

5. Деректерді талдау негізінде 
іс-шаралар әзірлеуді қамтиды.

Жүйенің жұмыс принципі
ЖАО порталдағы жеке кабинет 
арқылы өңірлерде жылжымайтын 
тұрғын үй объектілерін салу барысы, 
дайын тұрғын үйді қаржыландыру 
және өткізу көлемі туралы өзекті 
ақпаратты орналастырады. Құрылыс 
барысы туралы ақпаратты ЖАО 
қызметкерлері/техникалық қадаға-
лау/құрылыс салушы да объектінің 
өзінде мобильді қосымшадан енгізе 
алады.

ЖАО-дан алынған ақпарат нақты 
уақыт режимінде интерактивті 
ахуалдық орталықта визуалданады. 
Бүгінгі таңда «Нұрлы жер» бағдар-
ламасы шеңберінде Компанияның 
қызметі туралы барлық қажетті 
ақпаратты көрсететін 30-дан астам 
интерактивті виджеттер әзірленді 
(ЖАО облигацияларын сатып алу/
өтеу, тұрғын үйді өткізу көлемі, 
тұрғын үйді салу/пайдалануға беру 
көлемі).

Объектілерді бейнебақылау каме-
раларымен жарақтандыру объект 
құрылысының жалпы прогресі мен 
серпініне, сондай-ақ жұмыс күші мен 
техника қозғалысына қашықтықтан 
мониторинг жүргізуге мүмкіндік 
береді.
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Алдын ала бағалау бойынша ахуал-
дық орталықты әзірлеу ЖАО-ның 
бір қызметкері үшін есепті дайын-
дау уақытын аптасына 16 сағаттан 6 
сағатқа дейін, сондай-ақ Компания-
ның бір қызметкері үшін есептілікті 
тексеру және өңдеу уақытын 
аптасына 16 сағаттан 1 сағатқа дейін 
қысқартуға мүмкіндік берді. Сон-
дай-ақ, айына 68 болатын есептер 
үшін қағаз тасымалдағыштарды 
пайдалану тоқтатылды.

2020 жылы жүргізілген 
жұмыс
2020 жылы «Нұрлы жер» ахуалдық 
орталығында 2020-2021 жылдарға 
арналған Жұмыспен қамту жол 
картасы шеңберінде жалға берілетін 
тұрғын үй құрылысын монито-
рингтеу және сатып алу, сондай-ақ 
инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым құрылысын мони-
торингтеу үшін порталдар құрылды. 
Бұл порталдарды өнеркәсіптік пай-
далануға енгізу 2021 жылы жүзеге 
асырылады.

Одан әрі дамыту
Компания осы шешімдерді келесі 
бағыттарда дамытуды жалғасты-
рады:

1. «компьютерлік көруді» қолдана 
отырып, құрылыстың зияткерлік 
мониторингі;

2. Компанияның өндірістік көрсет-
кіштерінің деректер қоймасын 
қалыптастыру;

3. Машиналық оқыту алгоритм-
дерін қолдана отырып, дерек-
терді предиктивтік талдау;

4. мемлекеттік дерекқорлармен 
интеграциялау;

5. тұрақты талдамалық зерттеулер 
жүргізу (оның ішінде жылжы-
майтын мүлік нарығы және 
тұрғын үй құрылысы бойынша).

Осы міндетті іске асыру үшін Компа-
ния предиктивті талдау және үлкен 
деректерді өңдеу (data science, big 
data), жобаларды басқару, сондай-ақ 
тұрғын үй нарығын зерттеу және 
талдау саласындағы құзыреттілікті 
дамытатын болады.
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ЖАҢА БАҒЫТТАР:

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ МАРКЕТПЛЕЙСІ

Тұрғын үй құрылысының өзіндік 
құнын төмендету және қазақстан-
дық құрылыс материалдарын 
өндірушілерді қолдау мақсатында 
«Нұрлы жер» ахуалдық орталығының 
базасында құрылыс материалдары-
ның маркетплейсі құрылады, онда 
құрылыс саласына қатысушылар 
тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер туралы ақпаратты орна-
ластыра, сондай-ақ мәмілелер жасай 
алады.

Бірінші кезеңде Қазақстан Тұрғын 
үй компаниясы құрылыс материал-
дарына деген қажеттіліктің www.
stroimaterial.kz  онлайн-витринасын 
жасады «Нұрлы жер» бағдарламасы 
бойынша қазақстандық құрылыс 
материалдарын өндірушілер қажет-
тіліктермен танысып, қажет болған 
жағдайда тіркеуден өткеннен кейін 
құрылыс компанияларына коммер-
циялық ұсыныстар жібере алады. 
Жеке кабинеттердегі құрылыс ком-

паниялары материал өндірушілер-
ден келіп түскен коммерциялық 
ұсыныстар туралы хабарлама алады. 
Қазіргі уақытта витрина тестілік 
режимде іске қосылды, оның 
функционалдық және жүктемелік 
тестілеуі жүргізілуде.

Дамудың екінші кезеңінде 
онлайн-порталда құрылыс саласына 
қатысушылар арасында электрон-
дық шарттар жасасу функциясы 
және құрылыс материалдарының 
жеткізілуін бақылау функциясы 
енгізіледі, офтейк-қызмет қатысушы-
ларды сүйемелдейді және вери-
фикациялайды және мәмілелерді 
бақылайды.

Маркетплейсті «Атамекен» ҰКП отан-
дық өндірушілер тізілімімен, мемле-
кеттік ақпараттық жүйелермен және 
құрылыс материалдары бойынша 
өзге де жеке онлайн-платформалар-
мен интеграциялау жоспарлануда.

МАҚСАТЫ: 2021 жылы құрылыс материалдарының нарығын құру. 
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ТҰРҒЫН ҮЙ ПОРТАЛЫ

«ҚТК» АҚ Қазақстан азаматтарына кешенді қызмет көрсету үшін тұрғын үй 
порталын құрады.

Тұрғын үй порталы мынадай функцияларды қамтитын болады:

Үлестік құрылыс объек-
тілері туралы ақпарат Сатудан кейінгі  сервис Resale market Сандық ипотека/ ипотекалық 

өнім агрегаторы

Үлестік құрылыс объек-
тілерінің базасын құру

Компанияға, ЖАО-ға 
және ЕДБ-ға кепілдік-
тер берілген объек-
тілерді тексеру

Салынып жатқан 
үлестік құрылыс объек-
тілерінің мониторингі

Салынып жатқан 
объектілердің (пәтер-
лердің) саны

Сатуға болатын пәтер-
лер саны

ИБП-мен кері байланыс

Техперсонал қызмет-
теріне өтінімдер

ИБП рейтингін құру

ИБП жұмысын бағалау

ПИ жұмысының сапа-
сына шолу

Тұрғындардың өмір сүру 
жағдайларына қанағатта-
нуы туралы сауалнама

ТК өзекті мәселелерін 
талқылауға арналған 
жеке кабинеттер

ТК жаңалықтары

Мемлекеттік қолдау 
құралдары ұсынылған 
тұрғын үй дерекқорын 
құру

Мемлекеттік бағдарла-
малар бойынша беріл-
ген тұрғын үйді сату мен 
өткізуді реттеу

Мемлекеттік тұрғын үй 
иелерінің «Жабық» клу-
бын құру

Клуб қатысушыларына 
немесе ЖАО-да кезекте 
тұрғандарға сату, жалға 
беру, құқықтарын  беру 
мүмкіндігі 

Сандық ипотека жүйесін 
құру

Ипотекалық салмаларды 
электрондық тіркеу

Тұрғын үйге қол 
жетімділік сатысына сәй-
кес ипотекалық қарыздар 
каталогы

ЕДБ ипотекалық қарызда-
рының каталогы

Ипотекалық қарыз 
алушыларға қызмет 
көрсетудің «Бірыңғай 
терезесі»

«Отбасы банк» АҚ-мен 
виртуалды интеграция
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ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАНҒАН 
ЖӘНЕ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ 
БАҒДАРЛАМАЛАР

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ 2020-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
ЖОЛ КАРТАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖАО ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН СА-
ТЫП АЛУ

Өңірлерді дамыту және халықты 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 
мақсатында Компания 2020-2021 
жылдарға арналған Жұмыспен 
қамту жол картасы шеңберінде 
ЖАО облигацияларын сатып алу 
жолымен инфрақұрылымдық жоба-
ларды қаржыландыруды жүргізеді.

Жол картасы 2020 жылдың наурыз 
айында дағдарысқа қарсы шара 
ретінде іске қосылды. 2020 жылғы 
пандемия кезеңінде Қазақстандағы 
күрделі әлеуметтік-экономикалық 
жағдай кезеңінде бағдарламаны іске 
асыру халықты нәтижелі жұмыспен 
қамтуға көмектесті.

Компанияның ЖАО облигация-
ларын сатып алуы әкімдікке өңір 
үшін маңызды инфрақұрылымдық 
жобаларды қаржыландыруға және 
бұл ретте жұмыс орындарын құруға 
және халық үшін табыс көздерін 
қолдауға көмектеседі.

Осы мақсатта 2020 жылы Компани-
яға Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінен 700 млрд теңге 
көлемінде қаражат бөлінді. Жалпы 
сомасы 677,1 млрд теңгеге ЖАО 
облигациялары сатып алынды. Осы 
қаражатқа жыл ішінде 6 495 жобаны 
іске асыру аяқталды, оларға 239 
мыңға жуық адам жұмысқа орнала-
стырылды.

МАҚСАТЫ: Инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру және 
жұмыс орындарын құруды қамтамасыз ету үшін 2020-2021 жылда-
ры ЖАО-ның 700 млрд теңге сомасына бағалы қағаздарын сатып 
алу (2020 жылдан бастап кумулятивті).

 2020

56

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



ЭКСПО-2017 ЖОБАЛАРЫНА ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН 
МҮЛІК ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ БӨЛІНГЕН ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУ

2014 жылы Компания Нұр-Сұлтан 
қаласындағы ЭКСПО-2017 халықа-
ралық мамандандырылған көрмесі 
үшін көппәтерлі тұрғын үй кешені 
(КТК) мен СОО құрылысын қаржы-
ландырды.

Компания ЭКСПО-2017 аумағын-
дағы объектілердің құрылысына 

91,1 млрд теңге инвестици-

ялады, оның ішінде 76,1 млрд 
теңге – Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қорының қаражаты және 15 
млрд теңге – «Mega Silk Way» СОО 
құрылысын қосымша қаржылан-
дыру үшін «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ-нан қарыз.

2016 жылғы желтоқсанда жалпы 

ауданы 110,7 мың м2 42 тұрғын үй 

және жалпы ауданы 140,4 мың м2 
«Mega Silk Way» СОО пайдалануға 
берілді.

Қаржыландыру көлемі

№ Объектінің 
атауы

Жобалау 
компаниясының 

атауы

Жобаның 
жалпы 

құны, млрд 
теңге

Компания 
инвестиция-

ларының сомасы, 
млрд теңге

1. Тұрғын үйлер

ТОО «Люкс недви-
жимость Group» 23,3 19,9

ТОО «BI Group 
Corporation» 23,6 19,9

2. «Mega Silk 
Way» ССО ТОО «Mega Plaza» 64,7 51,2

БАРЛЫҒЫ: 111,6 91,1

2017 жылғы ақпанда пайдалануға 
берілген пәтерлер «Астана ЭКСПО-
2017» ҰК» АҚ-ға шетелдік делегация-
ларға қатысушылардың көрме өтетін 
уақытта тұруы үшін жалға берілді. 
2017 жылғы ақпан-қараша ара-
лығында уақытша тұру 25 776 көрме 
қатысушыларына берілді.

Құрылысқа бөлінген қаражатты 
қайтару мақсатында 2018 жылғы 
маусымнан бастап Компания 1 300 
пәтерден, 1 300 тұрақ орнынан және 

33 тұрғын емес үй-жайлардан тұра-
тын жылжымайтын мүлікті МТЖ-да 
өткізуді жүргізуде. 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компания 40,1 млрд теңге сомаға 1 
300 пәтер мен 912 тұрақ орнын іске 
асырды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Компания 40,1 
млрд теңге сомаға 1 300 пәтер мен 
912 тұрақ орнын іске асырды.

Дереккөз: «ҚТК» АҚ
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ЭКСПО-2017 аумағында жылжымайтын мүлікті сату

Көрсеткіші 2018 2019 2020 Итого

Пәтерлер, дана 142 1 133 25 1 300

Тұрақ орындары, дана 102 680 130 912

Тұрғын емес үй-жайлар, 
дана 0 2 2 4

Іске асыру сомасы, млрд 
теңге 3,9 35,2 0,97 40,1

СОО құрылысына Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық қорынан 36,2 
млрд теңге көлемінде қаражат 
бөлінді. Бұдан басқа, Компа-
ния «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ-нан 15,0 млрд теңге көлемінде 
қарыз алды. 2018 жылы Компания 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
алдындағы қарызды толық мерзімі-
нен бұрын өтеуді жүзеге асырды.

2018 жылы Компания «Mega Plaza» 
ЖШС-нің 7 млрд теңге мөлшерін-
дегі міндеттемелерін сақтай оты-
рып, «ҚДБ» АҚ алдындағы қарызды 
мерзімінен бұрын толық өтеуді 
жүзеге асырды.

Қазақстан Республикасында 
төтенше жағдайдың енгізілуіне 

байланысты 2020 жылы «Mega 
Plaza» ЖШС негізгі борышты төлеу 
бойынша 2020 жылғы 1 қыркүйекке 
дейін және сыйақы төлеу бойынша 
2021 жылғы 1 маусымға дейін кейінге 
қалдырылды. 2020 жылдың соңын-
дағы жағдай бойынша «Mega Plaza» 
ЖШС берілген кейінге қалдыру бой-
ынша қаражатты мерзімінен бұрын 
қайтаруды жүзеге асырды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша СОО-ға 1-үлесті (ҚР 
ҰҚ қаражаты) және 2-үлесті (Компа-
ния қаражаты) сатып алу кестесіне 
сәйкес Компания 7,45 млрд теңгені 
уақтылы қайтаруды жүзеге асырды. 
2021 жылы СОО-дағы 1 үлесті 0,3 
млрд теңгеге сатып алу күтілуде.

СОО-дағы үлесті сатудан түскен қаражатты қайтару көлемі, млрд теңге.

Көрсеткіші 2018 2019 2020 Остаток

1-үлес  (ҚР ҰҚ қаражаты) 0,05 0,2 0,2 35,8

2-үлес (Компания қаражаты) 1,65 2,6 2,75 0

Қаражатты қайтару көлемі 1,7 2,8 2,95 35,8

МАҚСАТ: Компания 2034 жылға дейін 36,2 млрд теңге сомасына 
«Mega Silk Way» СОО үлесін сатудан және 2036 жылға дейін 
39,9 млрд теңге сомасына ЭКСПО-2017 жылжымайтын мүлік 
объектілерін (тұрғын үй және машина орны) сатудан түскен 
қаражатты уақтылы қайтаруды қамтамасыз етеді.

Дереккөз: «ҚТК» АҚ

Дереккөз: «ҚТК» АҚ
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«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-ДАН ЖӘНЕ «ҚАЗАҚСТАН-
НЫҢ ДАМУ БАНКІ» АҚ-ДАН ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУ

«ҚТК» АК өңдеу өнеркәсібі сала-
сындағы кәсіпкерлік субъектілерін 
қолдауға және жылжымайтын мүлік 
нарығындағы проблемаларды 
шешуге арналған дағдарысқа қарсы 
шаралар шеңберінде «Қазақстан-
ның Даму Банкі» АҚ (2024 жылы өтеу 
мерзімімен 20 млрд теңге) және 
«Қазақстан Халық банкі» АҚ (2029 
жылы өтеу мерзімімен 18,2 млрд 
теңге) 2009-2010 жылдары бөлінген 
қаражатты уақтылы қайтару монито-
рингін қамтамасыз етеді.

2020 жылдың соңында қаражатты 
қайтару 2,2 млрд теңгені («ҚДБ» АҚ) 
және 6,9 млрд теңгені («Қазақстан 
Халық банкі» АҚ) құрады.
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2020 жылы Компания «ТҚКБ» АҚ мен 
«Бәйтерек девелопмент» АҚ қосылу 
жолымен қайта ұйымдастыруды 
жүзеге асырды, соның нәтижесінде 
Компанияның активтері ұлғайды 
және қызметтің жаңа функциялары 
мен бағыттары пайда болды. Негізгі 
қаржылық көрсеткіштерге әсер 
еткен ұйым қызметінің ауқымында 
айтарлықтай өзгеріс болды. 

2021 жылғы 1 қаңтарда Компанияның 
активтері 1,4 трлн теңгені құрады. 
Активтер құрылымының 63%-ы 
қаржы активтеріне (оның ішінде 
«Нұрлы жер» және «Жұмыспен қамту 
жол картасы» бағдарламалары бой-
ынша ЖАО облигациялары) тиесілі.

Міндеттемелердің мөлшері - 1,2 трлн 
теңге. Міндеттемелер құрылымын-
дағы негізгі үлесті Қазақстан Респу-
бликасының Қаржы министрлігінен 
және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 
алынған қарыздар (34%), сондай-ақ 
Компанияның шығарылған бағалы 
қағаздары (63%) алады.

2020 жылдың қорытындысы бой-
ынша Компанияның табысы 70,2 
млрд теңгені, таза пайдасы 6,1 млрд 
теңгені құрады. Кірістердің негізгі 
бөлігін қаржы құралдары бойынша 
кірістер (43%), қаржыландырудан 
түскен кірістер (31%) және өнімді 
сатудан, орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтерден түскен 
кірістер (22%) құрайды.

 Шығыстар құрылымында ең үлкен 
үлесті сыйақы түріндегі шығыстар 
(37%) және қаржы құралдары бой-
ынша шығыстар (23%) алады.

ОП және У көрсеткіштері, млрд 
теңге

Баланс көрсеткіштері, млрд 
теңге

Дереккөз: “ҚТК” АҚ
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Активтердің құрылымы 2020 ж., 
%

2020 жылдың соңындағы 
міндеттемелердің құрылымы

Дереккөз: “ҚТК” АҚ
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Негізгі қаржылық көрсеткіштер

Қаржылық көрсеткіштер 2016 2017 2018 2019 2020

EDITDA, млрд теңге 11,8 10,5 12,8 18,2 32,2

EBITDA margin, % 109,6 85,2 92,6 118,6 51,5

NI margin, % 15,0 21,3 24,6 39,3 8,6

Меншікті капитал / қарыз капиталы, 
% 26,5 32,7 30,9 34,7 17,0

ROA, % 1,2 1,5 1,8 3,2 0,7

ROE, % 6,3 6,7 7,7 13,1 4,5

Таза табыс, млрд теңге 3,1 3,6 4,6 8,6 6,1

Қызметтің рентабельділігі, % 19,1 29,6 35,7 71,9 9,8

МІК  орташа өлшенген кірістілігі,% 12,0 9,6 11,5 9,3 9,6

Қарыз / меншікті капитал, % 4,0 3,3 3,3 2,9 5,8

Қарыз / EBITDA, % 16,5 18,2 16,1 11,2 32,4

Дереккөз: «ҚТК» АҚ 
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ҚАРАЖАТТАРДЫ ТАРТУ

Дереккөз: “ҚТК” АҚ

2020 жылы орналастырылған 
облигациялардың құрылымы

Халықты қолжетімді тұрғын үймен және қаржылық орнықтылықпен қамтама-
сыз ету жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды тиімді іске асыру үшін «ҚТК» 
АҚ қорландыру көздерін әртараптандыруға ұмтылады

2020 жылы Компания 880,5 млрд 
теңге сомасына меншікті облига-
цияларды орналастыруды жүзеге 
асырды. Меншікті облигацияларды 
орналастырудан алынған негізгі 
сома Мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде жергілікті атқарушы 
органдардың облигацияларын 
сатып алуға бағытталды.

Жаңа стратегиялық бастамалар 
шеңберінде 2021 жылы жергілікті 
нарықта 471,3 млрд теңге сомасына 
меншікті облигацияларды орнала-
стыруды жүзеге асыру, сондай-ақ 
шамамен 10,5 млрд ресей рублі 
сомасына Ресей рублімен қарыз 
алуды тарту жоспарлануда.
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«ҚТК» АҚ ұзақ мерзімді перспективада мүдделі тараптардың кең ауқымы үшін 
теңгерімді тұрақты дамуға және құндылықтар жасауға бағытталған. Компания 
өз қызметінің қоршаған ортаға, экономикаға, қоғамға әсерін тиімді басқаруға 
ұмтылады және мүдделі тараптардың мүдделерін ескере отырып шешімдер 
қабылдайды.

Орнықты даму саласындағы мін-
деттерді шеше отырып, Компания 
өзінің миссиясына, Компанияның 
Даму Стратегиясының ережелеріне 
сүйенеді, сондай-ақ орнықты даму 
саласындағы халықаралық стандарт-
тарда бекітілген халықаралық мінез-
құлық нормалары мен қағидаттарын 
пайдаланады.

Компания орнықты даму саласын-
дағы халықаралық стандарттарды 
пайдалануды өз қызметінің үздік 
халықаралық тәжірибеге сәйкестігін 
қамтамасыз етудің және орнықты 
даму саласындағы мақсаттар мен 
міндеттерге қол жеткізудің қажетті 
шарты ретінде қарайды.

«ҚТК» АҚ-да Тұрақты даму саясаты 
жұмыс істейді. Оның ережелерін 
Компанияның барлық қызметкер-
лері өз қызметін жоспарлау және 
жүзеге асыру, ішкі құжаттарды әзір-
леу, ақпаратты тарату және комму-
никацияның өзге түрлері кезінде 
мүдделі тараптармен өзара іс-қи-
мылды қозғайтын бөлігінде сақтауға 
жатады..

Ұзақ мерзімді даму аясында Компа-
ния алдында келесі міндеттер тұр:

• Компания қызметінде тұрақты 
даму қағидаттарын біріктіру;

• тұрақты дамудың үш құрамдас 
бөлігі тұрғысынан қызметті тал-
дау және тәуекелдерді бақылау;

• жүйелі жұмысты ұйымдастыру 
есебінен тұрақты дамуды 
басқару сапасын арттыру;

• тұрақты даму саласындағы қыз-
мет нәтижелері туралы тұрақты 
хабарлауды қоса алғанда, Ком-
панияның мүдделі тараптармен 
тиімді өзара іс-қимыл тетіктерін 
құру.

Компания ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму 
үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әле-
уметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз 
етеді. 
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«ҚТК» АҚ-ның Тұрақты даму саласындағы мақсаттары

Компания өз қызметі шеңберінде «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Корпоративтік басқару кодексінде бекітілген Тұрақты даму қағидаттарын бас-
шылыққа алады: ашықтық, есептілік, айқындық, әдеплық мінез-құлық, мүдделі 
тараптардың мүдделерін сақтау, заңдылық, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу.

Экономикалық 
құрамдас

Экологиялық 
құрамдас

Әлеуметтік 
құрамдас

• қызметтің шығынсы-
здығы;

• акционерлер мен 
инвесторлардың 
мүдделерін қамтама-
сыз ету;

• процестердің 
тиімділігін арттыру;

• неғұрлым жетілдіріл-
ген технологияларды 
құруға және дамы-
туға инвестициялар-
дың өсуі;

• еңбек өнімділігін 
арттыру..

• биологиялық 
және физи-
калық табиғи 
жүйелерге 
әсерді азайту;

• шектеулі 
ресурстарды 
оңтайлы пай-
далану;

• экологиялық, 
энергия және 
материал 
үнемдеу тех-
нологияларын 
қолдану.

• жұмысқа қабылдау 
кезінде ашық кон-
курстық рәсімдерді 
және тең мүмкіндік-
терді қамтамасыз 
ету;

• әділ сыйақы және 
қызметкерлердің 
құқықтарын сақтау;

• еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және 
қызметкерлердің 
денсаулығын сақтау;

• қызметкерлерді 
оқыту және кәсіби 
дамыту;

• ішкі және сыртқы 
әлеуметтік бағдарла-
маларды іске асыру. 
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«КТК» АҚ өз қызметінде БҰҰ Жаһандық шартының 
қағидаттарын ұстанады

адам құқықтарын 
қорғау саласында

• Компания халықаралық деңгейде жария-
ланған адам құқықтарын қорғауды қамтама-
сыз етеді және құрметтейді, сондай-ақ адам 
құқықтарын бұзуға қатыспауды қамтамасыз 
етеді.

еңбек қатынастары 
саласында

• Компания ұжымдық шарттар жасасу 
құқығын қолдайды және мойындайды, 
мәжбүрлі және балалар еңбегін, Еңбек және 
жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті 
жоюға ықпал етеді.

қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы

• Компания сақтық қағидатына негіздел-
ген экологиялық мәселелерге көзқарасты 
қолдайды, қоршаған ортаның жай-күйі үшін 
жауапкершілікті арттыруға бағытталған 
бастамаларды қабылдайды, экологиялық 
қауіпсіз технологиялардың дамуы мен тара-
луына жәрдемдеседі..

сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес саласында

• Компания сыбайлас жемқорлықтың барлық 
нысандарына және басқа да құқыққа қарсы 
әрекеттерге, соның ішінде бопсалау мен 
парақорлыққа төзбеушілік туралы мәлім-
дейді және көрсетілген фактілердің алдын 
алу бойынша қажетті шараларды қабыл-
дайды.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ БАСҚАРУ

Компанияның тұрақты дамуын басқару жүйесі Корпоративтік басқару жүй-
есімен тығыз байланысты. Орнықты даму қағидаты корпоративтік басқару 
Кодексіне енгізілген.

Компанияда мерзімді негізде басқару процестерін талдау және бағалау 
жүргізіледі, қажет болған жағдайда процестерді түзету және тиісті ақпаратты 
барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізу жүзеге асырылады.

Компания тұрақты даму қағидатта-
рын Компанияның даму стратеги-
ясына және жоспарлау, есептілік, 
тәуекелдерді басқару, Инвестици-
ялар, операциялық қызмет және 
басқаларды, сондай-ақ органдардан 
(Жалғыз акционер, Директорлар 
кеңесі, Компания Басқармасы) 
бастап және қатардағы қызмет-
керлермен аяқтай отырып, барлық 
деңгейлерде шешімдер қабылдау 
процестеріне интеграциялайды.

Компания Басқармасы орнықты 
дамуды басқарудың тиісті жүй-
есін қалыптастыруды және оны 
енгізуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ 
орнықты даму саласындағы тиісті 
іс-шаралар жоспарын бекітеді.

Компанияның құрылымдық бөлім-
шелері тұрақты даму саясатының 
ережелерін сақтау үшін жауапты 
болады. Басқарма айқындаған 
компанияның жауапты құрылым-
дық бөлімшелері осы саладағы 
стратегиялық ПӘК-ге қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін орнықты даму 
саласындағы іс-шараларды іске 
асырады.

Өз құзыреті шеңберінде тұрақты 
даму саласындағы іс-шараларды 
іске асыру және ПӘК-ге қол жет-
кізу үшін компанияның жауапты 
құрылымдық бөлімшелерінің бас-
шылары дербес жауапты болады.

Компанияның құрылымдық бөлім-
шелері орнықты даму саласындағы 
іс-шараларды іске асыру нәтижелері 
туралы ақпаратты, сондай-ақ Компа-
нияның жылдық есебіне енгізу үшін 
ақпаратты Компанияның орнықты 
даму саласындағы қызмет бағы-
тына жетекшілік ететін құрылымдық 
бөлімшенің сұрау салуы бойынша 
береді, қажет болған кезде Ком-
панияның осы саладағы қызметін 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгі-
зеді.
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Басқарма айқындаған Компанияның орнықты даму саласындағы қызмет 
бағытына жетекшілік ететін құрылымдық бөлімше мынадай функцияларды 
жүзеге асырады:

• орнықты даму саласындағы 
қызметті жоспарлау - ішкі және 
сыртқы ахуалды талдау, орнықты 
даму саласындағы мақсаттарды, 
сондай-ақ нысаналы көрсет-
кіштерді, орнықты дамудың 
үш құрамдас бөлігі бойынша 
қызметті жақсарту және жетіл-
діру жөніндегі іс-шараларды, 
жауапты адамдарды, қажетті 
ресурстарды және орындау 
мерзімдерін айқындау;

• Компанияның мақсаттары мен 
міндеттеріне қол жеткізуге 
бағытталған Компанияның 
құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметін үйлестіру;

• тұрақты даму саласындағы 
іс-шаралар жоспары мен ПӘК 
орындалуы бойынша есепті 
дайындау;

• Компанияның тұрақты даму 
туралы бөлімін қоса отырып, 
жылдық есебін дайындау;

• сыртқы жаттықтырушыларды 
немесе өз бетінше тарта отырып, 
компанияның менеджменті мен 
қызметкерлері үшін олардың 
тұрақты даму саласындағы білік-
тілігін арттыру мақсатында оқыту 
семинарларын өткізу;

• тұрақты даму мәселелері 
бойынша халықаралық 
ұйымдармен, институттармен, 
агенттіктермен өзара іс-қимыл 
жасау.

Тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді анықтау мақсатында Компания 
компанияға әсер етудің ішкі және сыртқы факторларына талдау жүргізеді. 
Орнықты даму саласындағы тәуекелдер оларды барынша азайту жөнінде 
шаралар қабылдау үшін компанияның тәуекелдер тіркеліміне енгізіледі.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ 
ЖАҺАНДЫҚ МАҚСАТТАРЫ

2015 жылы БҰҰ саммитінде мем-
лекеттер мен үкіметтердің басшы-
лары кедейлікті жоюға, теңсіздік 
пен әділетсіздікке қарсы күреске, 
сондай-ақ климаттық өзгерістерге 
байланысты проблемаларды 
шешуге бағытталған 17 орнықты 
даму мақсаттарын (ОДМ) қамтитын 
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған 
Орнықты даму саласындағы күн 
тәртібін қабылдады.

«ҚТК» АҚ өз қызметі шеңберінде 
ТДМ-ға қол жеткізуге үлес қосуға 
да ұмтылады. 2020 жылы Тұрақты 
даму мақсаттарын ұйым страте-
гиясына интеграциялау бойынша 
жұмыс жүргізілді. Компанияның 
жаңартылған Даму стратегиясы 
шеңберінде үш жылдық кезеңге 17 
ПӘК-ге қол жеткізу жоспарланған, 
оның ішінде 6 ҚТК ТДМ-ға реле-
вантты.

ПӘК Релевантты ТДМ

№ 2 ПӘК: Экономикалық 
Қолжетімді тұрғын үй 
алаңдарының жеткілікті санын 
қамтамасыз ету үшін «Қолжетімді 
тұрғын үйді енгізу»

№ 10 «Теңсіздікті азайту»

№ 11 «Тұрақты қалалар мен елді мекен-
дер»

№ 7 ПӘК: Қазақстан халқының 
өмір сүруіне қолайлы орта құру 
үшін «Шағын ауданын кешенді 
салу»

№ 9 «Индустрияландыру, инновация-
лар және инфрақұрылым»

№ 11 «Тұрақты қалалар мен елді мекен-
дер»

№ 8 ПӘК: Қазақстан халқы үшін 
тұрғын үй қорын жаңарту және 
тұрғын үйдің жайлылығын 
арттыру мақсатында «Ескі 
тұрғын үйді реновациялауды 
қаржыландыру»

№ 9 «Индустрияландыру, инновация-
лар және инфрақұрылым»

№ 11 «Тұрақты қалалар мен елді мекен-
дер»

№ 11 ПӘК: Тұрғын үйдің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында «Кейіннен сатып 
алу құқығымен жалға берілетін 
пәтерлерді сату»

№ 10 «Теңсіздікті азайту»
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ПӘК Релевантты ТДМ

№ 12 ПӘК: Тұрғын үй 
құрылысының өзіндік құнын 
төмендету және қазақстандық 
құрылыс материалдарын 
өндірушілерді қолдау үшін 
«Құрылыс материалдарының 
маркетплейсін құру»

№ 9 «Индустрияландыру, инновация-
лар және инфрақұрылым»

№ 12 «Жауапты тұтыну және өндіріс»

№ 13 ПӘК: «Инфрақұрылымдық 
жобаларды қаржыландыру 
және жұмыс орындарын құруды 
қамтамасыз ету үшін ЖАО-ның 
бағалы қағаздарын сатып алу  

№ 9 «Индустрияландыру, инновация-
лар және инфрақұрылым»

№ 8 «Лайықты жұмыс және экономика-
лық өсу»

№ 11 «Тұрақты қалалар мен елді мекен-
дер»

ТДМ-ға қол жеткізуге бағытталған және 2023 жылға дейінгі Стратегияда көз-
делген бастамалардың арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:

• ескі тұрғын үйлерді қажетті 
реновациялау көлемін талдау, 
ескі тұрғын үйлерді қаржы-
ландыру мүмкіндігін айқындау 
үшін ЖАО-мен тиісті кездесулер 
өткізу;

• салынған әлеуметтік тұрғын 
үйдің техникалық сипатта-
маларының тиімділігін және 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тұрғын үй бағдар-
ламалары шеңберінде сатып 
алынған тұрғын үйге халықтың 
қанағаттануын кешенді зерттеу;

• шағын аудандарды кешенді салу 
стандарттарын әзірлеу;

• жеке құрылыс салушыларды 
бағалаудың рейтингтік жүйесін 
енгізу;

• «Нұрлы жер» бағдарламасы 
шеңберінде ЖАО-да кезекте 
тұрғандар үшін жеке әлеуметтік 
жалға берілетін тұрғын үй пулын 
қалыптастыруды қамтамасыз 
ету үшін жылжымайтын мүліктің 
инвестициялық қорын құру.

Аталған іс-шаралар Компанияның 
2021-2023 жылдарға арналған даму 
стратегиясын орындау жөніндегі 
іс-шаралар жоспарына енгізілген.
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МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА 
ІС-ҚИМЫЛ

Орнықты дамудың табысты және тиімді саясатын жүргізу үшін Компанияда 
мүдделі тараптармен өзара іс-қимылға тиісті көңіл бөлінеді.

Мүдделі тараптардың тізбесін, 
олардың ықпал ету дәрежесін және 
Компания мүдделеріне ықпал ету 
салаларын айқындау мақсатында 
Басқарма мүдделі тараптарды 
айқындаудың және олармен өзара 
іс-қимылдың халықаралық стандарт-
тарына сәйкес келетін компанияның 
стейкхолдерлерінің картасын әзір-
леді және бекітті.

Компания әсер ету саласына бай-
ланысты мүдделі тараптардың үш 
тобын анықтайды: өкілеттік және 
жауапкершілік саласы, тікелей әсер 
ету саласы, жанама әсер ету саласы.

Мүдделі тараптардың негізгі топтары
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Мүдделі тараптардың маңыздылығын бағалау кезінде Компания мүдделі 
тараптарды екі фактор бойынша саралайды: стейкхолдердің қолдау/қарсы 
іс-қимыл дәрежесі, оның Компанияға ықпал ету күшін бағалау. Мүдделі тарап-
тардың маңыздылығын алынған бағалау негізінде Компанияның құрылымдық 
бөлімшелері қызметтің ерекшелігіне байланысты мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл бағыттарын айқындайды.

СТЕЙКХОЛДЕРЛЕР КАРТАСЫ
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Өзара әрекеттесу стратегиясы

Мүдделі тараптармен өзара іс-қи-
мылдың негізгі нысандары бірле-
скен бағдарламалар мен жобалар, 
ынтымақтастық туралы меморан-
думдар, бірлескен жұмыс топтары, 
қызмет туралы есептілік, кездесулер, 
кеңестер, Жарияланымдар, сұхбат-
тар және өзара іс-қимылдың басқа 
да нысандары болып табылады.

Компания мүдделі тараптармен 
Стратегиялық жоспарлау, қаржылық 
қызмет, жобаларды басқару, тауар-
ларды, жұмыстар мен қызметтерді 

жеткізу, заң шығару, операциялық 
қызмет, бұқаралық ақпарат құрал-
дарымен өзара іс-қимыл сияқты 
мәселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасайды.

Компанияның мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимылын ұйымдастыру про-
цесі компанияның қызметін басқару 
процесінің барлық кезеңдерінде 
мүдделі тараптардың мүдделерін 
ескеруді және мүдделі тараптарды 
маңызды тақырыптар мен маңызды 
мәселелерді, ықтимал тәуекелдер 
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мен жауапкершілік шекараларын 
талқылауға тартуды білдіретін тарту 
қағидасына негізделген.

Өз кезегінде, тарту келесі үш 
қағиданы сақтай отырып жүзеге 
асырылады:

• елеулілік. Компания өзінің 
мүдделі тараптарын нақты 
анықтайды және мүдделі тарап-
тардың қандай мүдделері маңы-
зды екенін түсінеді;

• толықтығы. Компания өз 
қызметі барысында мүдделі 
тараптардың қауіптеріне назар 
аударады, атап айтқанда олар-
дың көзқарастарын, қажеттілік-
тері мен күтілетін нәтижелерін, 
сондай-ақ маңызды мәселелер 
бойынша пікірлерін түсінеді;

• әрекет ету. Компания мүдделі 
тараптардың барлық маңызды 
сұрақтарына дәйекті жауап 
береді.

Мүдделі тараптармен өзара 
қарым-қатынастарды басқаруды 
ұйымдастыру мақсатында Компа-
ния өз қызметін мынадай базалық 
қағидаттарға шоғырландырады.

1. барлық мүдделі тараптардың 
мүдделерін құрметтейді және 
ескереді;

2. нысаналы аудиторияларды өз 
қызметі туралы белсенді хабар-
дар етуге ұмтылады;

3. мемлекеттік бағдарламаларды, 
жекелеген ішкі рәсімдерді 
(сатып алу, жұмысқа қабылдау, 
қаржылық және қаржылық 
емес қызметтер көрсету бой-
ынша сыртқы кандидаттар 
арасында конкурстық іріктеу) 
іске асыру, сондай-ақ қаржы 
қаражатын пайдалану бөлігінде 
объективтілікті, анықтықты, 
тәуелсіздікті және ақпараттық 
ашықтықтың жоғары деңгейін 
қамтамасыз етеді;

4. барлық мүдделі тараптармен 
ашық және нәтижелі ынтымақта-
стықты қамтамасыз етеді;

5. мүдделі тараптар алдында өзіне 
алған міндеттемелерді орын-
дайды;

6. тұрақты негізде мүдделі тарап-
тардан кері байланыс алады.
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Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау тәсілдері

Жалғыз акционер 
және мемлекеттік 
органдар

• Компания Қазақстан Республикасы заңна-
масының, Компанияның Жарғысы мен ішкі 
құжаттарының талаптарына сәйкес Қаржы-ша-
руашылық қызметінің нәтижелері туралы анық 
ақпарат береді;

• Компания негізгі шешімдерді тиімді қабылдауға 
бағытталған корпоративтік басқару қағидаттары 
шеңберінде Жалғыз акционердің құқықтарын 
іске асыруды қамтамасыз етеді;

• Компания жоспарлар, жетістіктер, қызмет мәсе-
лелері туралы қосымша мәліметтерді, сондай-ақ 
ақпаратты ашу және/немесе құпиялылық туралы 
шарттар және/немесе келісімдер шеңберінде 
басқа ұйымдардан алынатын құпия ақпаратты 
қоспағанда, Компанияның қызметі туралы басқа 
ұйымдардың зерттеулерін ұсынады;

• Компания халықаралық кредиттік рейтингтерге 
қатысады.

Инвесторлар мен 
Контрагенттер

• Компания жеткілікті дәрежеде қаржылық 
жағдайы, дивидендтік саясат және кредиттік 
тарихы, сондай-ақ Компанияның даму перспекти-
валары туралы өзекті ақпаратты ашып көрсетеді;

• Компанияның қаржылық және басқарушылық 
есептілігі заңнамалық және нормативтік талап-
тарға сәйкес уақытында дайындалады және ұсы-
нылады, бұл ретте қаржылық есептілік тәуелсіз 
аудиторлардың тексеруінен өтеді;

• Жалғыз акционердің және басқа да мүдделі 
тұлғалардың (республикалық, жергілікті билік 
органдары) ықпалы туралы, сондай-ақ мүдделі 
тұлғалармен мәмілелерді бақылау және келісу 
тәртібі туралы ақпарат белгілі, ашық және қол-
жетімді;

• Компания инвестициялық және стратегиялық 
шешімдер қабылдау кезінде проактивті комму-
никацияны жүзеге асырады;

• Компания өзінің іскерлік серіктестері алдындағы 
келісімшарттық міндеттемелерін адал орындайды;
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• Компания ақпараттық ашықтықты, айқындықты, 
тең құқықты, әділдікті, кемсітушіліктің болмауын 
және Қазақстан Республикасының заңнамасына 
қатаң сәйкестікте бәсекелестікті негізсіз шекте-
уді қамтамасыз етеді;

• Компания әлемдік жетекші тәжірибеге сәйкес 
корпоративтік басқару және корпоративтік 
басқару жүйесін жетілдіру саласындағы қағидат-
тарды сақтайды. 

Клиенттер • Компания қызметтері тұтынушылар үшін қол-
жетімді болып табылады;

• Компания тұтынушылық деректер мен коммер-
циялық ақпараттың ағып кетуінен және заңсыз 
пайдаланудан қорғау мақсатында олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

• Компания бірдей сапалы қызмет көрсетеді және 
тұтынушылардың барлық топтарына бірдей 
қызмет көрсетеді;

• Компания Халыққа қызмет көрсету және сервис 
сапасын арттыруға жәрдемдеседі, бұл клиент-
терге қызмет көрсету стандарттарын жақсарту-
дан көрінеді;

• Компания клиенттерге тұрақты негізде жұмы-
стың жаңа құралдары мен қағидалары туралы 
ақпаратты жеткізеді;

• Компания тұтынушылардың және өз кли-
енттерінің қаржылық сауаттылығын өз мүм-
кіндіктері шегінде және қолжетімді нысанда 
арттыруға ықпал етеді. 
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Қызметкерлер • Компания ашық, айқын, білікті және дәлелді 
персоналды қалыптастыруға бағытталған кадр 
саясатын қамтамасыз етеді;

• Компания барлық жұмыскерлерге еңбек қыз-
меті процесінде олардың әлеуетін іске асыру, 
олардың қызметін әділ және әділ бағалау үшін 
тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді;

• Компанияда қызметкерлерді іріктеу және ман-
саптық өсу тек қана кәсіби қабілеттер, білім мен 
дағдылар негізінде жүзеге асырылады;

• қызметкерлердің тиімді коммуникациясы мен 
өзара іс-қимылы қызметкерлерді және комму-
никация арналарын тұрақты ақпараттандыру-
дың ішкі корпоративтік көздерін ұйымдастыру, 
оның ішінде ішкі порталдың (интранет) жұмысы, 
қызметкерлердің пікірлері мен ұсыныстарын 
тұрақты зерделеу, жұмыс топтарының қызметін 
ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіледі.

Қоғамдылық • Компания жұртшылықпен тиімді және жедел 
өзара іс-қимыл жасайды (оның ішінде тұрақты 
кездесулер (дөңгелек үстелдер, брифингтер, 
конференциялар) ұйымдастыру арқылы;

• Компания әлеуметтік маңызы бар жобаларды 
іске асыруға белсенді қатысады;

• Компанияға жіберілетін жеке және заңды тұлға-
лардың өтініштеріне жауаптар уақтылы және 
толық көлемде беріледі;

• демеушілік және қайырымдылық қызметті жүр-
гізу кезінде Компания ұлттық құндылықтарды 
жаңғырту, мәдениетті, ғылымды және білімді 
қолдау мақсатында халықтың қорғалмаған топ-
тарына және аз қамтылған азаматтарға көмек 
көрсетеді.
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕРДІ 
БАСҚАРУ

Компанияның миссиясы - Қазақстан халқын қолжетімді және сапалы тұрғын 
үймен қамтамасыз ету. «ҚТК» АҚ негізгі қызметі Қазақстанның әлеуметтік-эко-
номикалық дамуымен және өмір сүру сапасымен тығыз байланысты. Компа-
ния тиімді қаржы операторы ретінде Қазақстан Республикасының халқы үшін 
тұрғын үйдің қолжетімділігін тетіктердің кең ауқымы арқылы қамтамасыз ету 
саласындағы мемлекеттің саясатын іске асырады

Операциялық процестердің 
тиімділігін арттыру, стратегияны 
таңдау және корпоративтік басқару 
жүйесін дамыту «ҚТК» АҚ-ның осы 
экономикалық маңызы бар мисси-
ясы бағытындағы қозғалысқа тікелей 
әсер етеді.

Бұл ретте «ҚТК» АҚ Yellow pages 
rule қағидаттарын ұстанады, жеке 
секторда жеткілікті көлемде және 
деңгейде іске асырылатын функция-
ларды жүзеге асырмайды.

Компания ел халқының мүддесі үшін 
капиталды бөлуге ықпал ете оты-
рып, инвестицияларды тарту және 
қаржы құралдарын ішкі және сыртқы 
нарықта танымал ету бойынша бел-
сенді жұмыс жүргізеді.
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ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ

Жобалық портфельді қалыптастыру 
кезінде Компания Холдингтің 
орнықты даму мақсаттарына 
сәйкес келетін және Қазақстан 
Республикасының орнықты әле-
уметтік-экономикалық дамуына 
елеулі ықпал ететін жобаларға 
артықшылық береді, оның ішінде:

• қалалар мен елді мекендердің 
ашықтығы, қауіпсіздігі, өмірге 
төзімділігі және экологиялық 
тұрақтылығы;

• Қазақстан Республикасының 
экономикасын әртараптандыру.

«ҚТК» АҚ қоршаған ортаны қорғау 
және қаржыландырылатын жоба-
лардың және өзге де қызметтің 
әлеуметтік әсері саласында алдыңғы 
қатарлы халықаралық тәжірибені 
қолдануға ұмтылады.

Қаржыландырылатын жобалардың 
қоршаған ортаға және қоғамға әсер 
ету ауқымы мен сипатына қарай 
Компания жобалардың экологи-
ялық және әлеуметтік тәуекелдеріне 
бағалау мен мониторинг жүргізу 
мақсатында шарттық негізде консал-
тингтік, аудиторлық, ғылыми-зерттеу 
ұйымдарын, сондай-ақ жекелеген 
сарапшыларды тарта алады.

Тұрғын үй құрылысы жобаларын 
іске асыру шеңберінде Компа-
ния Қазақстан Республикасының 
құрылыс нормалары мен ереже-
лерін басшылыққа алады. Тұрғын үй 
құрылысы жобалары шеңберінде 
шешімдер қабылдау кезінде Ком-
пания құрылыс аумақтарындағы 
қоршаған орта мен қоғамға теріс 
әсерді барынша азайтуға ұмтыла 
отырып, экологиялық және әлеумет-
тік тәуекелдерді ескереді.

Компанияның барлық жобалары 
жобалау сатысында қоршаған ортаға 
әсер ету бағасын алады. Бағалау 
қоршаған ортаға тікелей немесе 
жанама әсер етуі мүмкін жоспарла-
нып отырған шаруашылық және өзге 
де қызметке қатысты жүргізіледі. 
Мұндай бағалау қызметті жүзеге 
асыру туралы экологиялық сауатты 
басқарушылық шешім қабылдауға 
ықпал етеді, мүмкін болатын жағым-
сыз әсерлерді, экологиялық салдар-
ларды анықтауға, қоғамдық пікірді 
ескеруге, әсерді азайту және алдын-
алу шараларын жасауға мүмкіндік 
береді.

Компания орнықты даму саласын-
дағы халықаралық бастамаларға, 
оның ішінде жауапты инвестиция-
лау тәжірибесін қолдануға қатысты 
бастамаларға қосылу арқылы қаты-
суды дәйекті түрде кеңейтуге ниетті.
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КОНТРАГЕНТТЕРМЕН ЖҰМЫС

Құнды құру тізбегін тиімді басқару аясында Компания тұрақты даму қағидат-
тары негізінде контрагенттермен жұмыс жасайды.

Компания өзінің контрагенттерінен келесілерді күтеді:

• қоршаған орта мен қоғамға 
нақты және ықтимал әсерді 
анықтау, бағалау, басқарудың 
тиісті шараларын айқындау 
және нәтижелі енгізу, экологи-
ялық тәуекелдер деңгейін бақы-
лауды жүзеге асыру бойынша 
экологиялық тәуекелдерді (қор-
шаған ортаны) басқару жүйесін 
қолдануды;

• адам ресурстарын басқару және 
жұмыскерлердің денсаулығын 
қамтамасыз ету (сақтау) жүйесін 
қолдануды, ол жұмыскерлердің 
құқықтарын құрметтеуге, оның 
ішінде бірлесу бостандығына 
және ұжымдық шарттар жасасу 
құқығына негізделуі тиіс. Бұл 
жүйе қызметкерлерге әділ 
қарым-қатынасты, олар үшін 

қауіпсіз және салауатты еңбек 
жағдайларын жасауды, денсау-
лыққа жағымсыз әсердің алдын 
алуды және алдын алуды қамта-
масыз етуі тиіс;

• әділдік, адалдық, жауапкер-
шілік, ашықтық, кәсібилік және 
құзыреттілік қағидаттарына 
негізделген адал корпоративтік 
басқару жүйесін қолдану. Адал 
корпоративтік басқару ұйымның 
қызметіне мүдделі барлық тұлға-
лардың құқықтары мен мүд-
делерін құрметтеуді көздейді 
және оның табысты қызметіне, 
оның ішінде нарықтық құнының 
өсуіне, қаржылық тұрақтылық 
пен табыстылықты қолдауға 
ықпал етеді.
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

«ҚТК» АҚ барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылда және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасыруда сыбайлас жемқорлықтың кез 
келген көріністеріне мүлдем төзбеушілік саясатын ұстанады. Компания өзінің 
күнделікті қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талапта-
рын сақтайды және сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандары мен 
көріністерінде ымырасыз қарсы іс-қимылға бағытталған барынша ұйымдасты-
рушылық және тәжірибелік қадамдарды қоса береді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл және сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің алдын алу мақса-
тында Компания бизнес-процестерді 
жетілдіру және сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар жасауға ықпал 
ететін факторларды талдау бойынша 
кешенді шаралар қабылдауда.
Атап айтқанда, Басқарма Компа-
нияда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың негізгі ереже-
лерін және сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтардың алдын 
алу жөніндегі басқарушылық және 
ұйымдастырушылық негіздерін 
айқындайтын сыбайлас жемқорлық 
пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі саясатты бекітті.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәде-
ниетті қалыптастыру шеңберінде «ҚТК» 
АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
азайтуға бағытталған алдын алу-ал-
дын алу жұмысына үлкен көңіл бөледі. 
Осылайша, қызметкерлерде сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті 
қалыптастыру мақсатында жыл сайын 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңын сақтау мәселелері 
бойынша оқыту және тестілеу жүр-
гізіледі. Оқыту Компанияның барлық 
қызметкерлері үшін жүргізіледі.
2020 жылы Компанияның Директор-
лар кеңесінің шешімімен сыбайлас 
жемқорлыққа және алаяқтыққа 
қарсы іс-қимыл, заңнама мен ішкі 
құжаттар талаптарының сақталуын 
мониторингілеу, сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы мәдениетті қалып-
тастыру бойынша іс-шараларды 
қамтитын есепті жылға арналған 
комплаенс-бағдарлама бекітілді.
Сыбайлас жемқорлыққа және ала-
яқтыққа қарсы іс-қимыл бойынша 
қызметті күшейту мақсатында сатып 
алу және сату саласындағы сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі тал-
дау жүргізілді, оның нәтижелері бой-
ынша іс-шаралар жоспары жасалды.
Тұрақты негізде телефондық жедел 
желі арналары мен электрондық 
пошта жұмыс істейді. «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» АҚ барлық 
мүдделі тұлғаларына заңнаманың, 
реттеушілік талаптардың нақты 
немесе болжамды бұзылуына, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 
пен әдеп мәселелері бойынша ішкі 
саясаттар мен рәсімдерге қаты-
сты өзінің алаңдаушылығы туралы 
хабарлау мүмкіндігі беріледі. Бұл 
ретте құпиялық пен анонимділікке, 
сондай-ақ өтініштердің 100% қара-
луына кепілдік беріледі.
2020 жылы сыбайлас жемқор-
лық және алаяқтық белгілері бар 
өтініштер Компания басшылығы 
мен Комплаенс-қызметінің атына 
электрондық пошта мекенжайла-
рына немесе жедел желі арналары 
арқылы түскен жоқ. Компанияның, 
оның лауазымды тұлғаларының 
немесе қызметкерлерінің қызметін-
дегі сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық фактілерін растайтын сот 
актілері 2020 жылы шығарылған жоқ.
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ӘЛЕУМЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛАР

 Компания жүзеге асыратын негізгі әлеуметтік-маңызды жобалар пәтерлерді 
сатып алу және ҚР барлық өңірлерінде кезекте тұрғандар үшін ЖАО обли-
гацияларын сатып алу арқылы тұрғын үй құрылысын қаржыландыру болып 
табылады.

ҚР СЖжРАҰлттық статистика бюро-
сының деректері бойынша ЖАО-да 
кезекте тұрған азаматтардың саны 
2020 жылдың соңына қарай 550 812 
адамды құрайды, жыл сайынғы өсім 
шамамен 70 мың адамды құрайды.

Біз бұл жұмысты жалғастыру 
қажеттілігін және оның маңыз-
дылығын көріп отырмыз. Singapore 
Cooperation Enterprise ұсынымда-
рына сәйкес, ЖАО-да Кезекте 

тұрғандардың санын қазіргі дең-
гейде сақтау үшін қолжетімді тұрғын 
үйді пайдалануға беру көлемін 
жылына 70 мың пәтерге дейін 
ұлғайту қажет. ЖАО-да кезекте 
тұрғандарды Қолжетімді тұрғын 
үймен қамтамасыз ету үшін қол-
жетімді тұрғын үй құрылысының 
көлемін 10 жыл ішінде жылына 124 
мың пәтерге дейін ұлғайту қажет.

ЖАО кезекте тұрғандар үшін 
тұрғын үй, пәтерлер саны

ЖАО-да кезекте тұрғандарға 
бөлінген тұрғын үйдің құны, 
млрд теңге

Дереккөз: “ҚТК” 
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САТЫП АЛУДЫ БАСҚАРУ
Компания тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілерді 
таңдауды Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі құжаттардың 
талаптарына сәйкес ашық негізде жүзеге асырады және тауарларды, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді жеткізудің үздік бағасын, сапасы мен шарттарын 
таңдауға, сондай-ақ контрагенттің жақсы іскерлік беделіне негізделеді.

Бүгінгі күні сатып алуды жүзеге 
асыру мынадай қағидаттарға негіз-
деледі:

• сатып алу үшін пайдаланылатын 
ақшаны оңтайлы және тиімді 
жұмсау;

• сатып алу процесінің ашықтығы 
мен айқындылығы;

• сатып алу процесіне қатысу үшін 
әлеуетті жеткізушілерге тең мүм-
кіндіктер беру;

• әлеуетті жеткізушілер арасын-
дағы адал бәсекелестік;

• сатып алуға қатысушылардың 
жауапкершілігі;

• сыбайлас жемқорлық көріні-
стеріне жол бермеу. 

Сатып алуды өткізу үшін ақпарат-
тық жүйе операторларының бірі 
уәкілетті орган болып Еуразиялық 
электрондық сатып алу порталына 
зияткерлік меншік құқығына ие 
«Mitwork» ЖШС айқындалды, ол 
арқылы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және 
оның еншілес ұйымдары электрон-
дық сатып алуды жүргізеді.

2020 жылы өткізілген сатып алу 
қорытындылары бойынша Сатып 
алу жоспарының 421 лоты бойынша 
ҚҚС-ты ескере отырып, жалпы 
сомасы 17,5 млрд теңгеге 260 шарт 
жасалды.

Сатып алынған тауарлардың құны 
16,3 млрд теңгені құрайды, оның 99% 
– 16 млрд теңге қаражаты мемле-
кеттік және/немесе салалық тұрғын 
үй бағдарламалары шеңберінде 
Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрғын үй құрылысы объ-
ектілерін (пәтерлерді) сатып алуға 
тиесілі. Бұл объектілерді жергілікті 
қамтуды сертификаттау заңнамада 
көзделмеген.

2020 жылы жұмыстар мен қызметтер 
бойынша сатып алулардағы жер-
гілікті қамту үлесі 100% - ды құрады.

Компания орнықты даму мақсатта-
рымен келісушілікті арттыру үшін 
орнықты даму қағидаттарын әріп-
тестермен тиісті келісімшарттарға 
(келісімдерге, шарттарға) енгізу мүм-
кіндігін қарайды.
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ӨЗІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІН 
БАСҚАРУ
Компанияның экологиялық менеджмент құрылымы кәсіпорынды басқару-
дың интеграцияланған жүйесінің бөлігі ретінде қызмет етеді. Экологиялық 
менеджмент құрылымының ажырамас бөліктері экологиялық көрсеткіштердің 
тұрақты мониторингі және олардың заңнамалық актілер мен корпоративішілік 
нормативтерге сәйкестігін бақылау, сондай-ақ уәкілетті органдарға есептерді 
уақтылы тапсыру болып табылады. 

Өз қызметінің сипатына қарай Ком-
пания қоршаған ортаға тікелей еле-
улі әсер етпейді, алайда өз қызметі 
шеңберінде ресурстарды ұқыпты 
пайдалануға ұмтылады.

Компания тұтынатын негізгі ресур-
стар электр энергиясы, жылу энер-
гиясы және су ресурстары болып 
табылады. Компания қоршаған 
ортаға қолайсыз әсердің алдын 
алуды ең жақсы түрде қамтамасыз 
ететін ресурстарды ұтымды пай-
далану қағидаттары мен әдістерін 
қолданады. Энергия тиімді техно-
логиялар енгізілуде, су тұтынуды 
азайту, электрондық құжат айна-
лымы жүйесін және екі жақты басып 

шығару практикасын енгізу есебі-
нен кеңсе қажеттіліктері үшін қағаз 
жұмсауды азайту бойынша жұмыс 
жүргізілуде

Компания «жасыл офис» тұжы-
рымдамасын енгізу мүмкіндігін 
қарастыруда, оның маңызды 
құрамдас бөлігі қызметкерлердің 
экологиялық сана деңгейін артты-
руға бағытталған ақпараттық науқан 
болып табылады.

2020 жылы Компанияға Қазақстан 
Республикасының экологиялық 
заңнамасын сақтамағаны үшін айып-
пұлдар мен өзге де санкциялар 
салынбады.

Электр энергиясын тұтыну 
көлемі, мың кВт * сағ

Жылу энергиясын тұтыну 
көлемі, Гкал
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Суық суды тұтыну көлемі, м3 Ыстық суды тұтыну көлемі, Гкал

Қатты тұрмыстық қалдықтардың 
көлемі, м3

Дереккөз: “ҚТК” АҚ
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ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ

Қызметкерлер мен олардың әл-ауқаты «ҚТК» АҚ-ның құндылығы болып 
табылады. Компания қызметінің нәтижелері мен стратегиялық басымдықтар 
шеңберіндегі табысты даму олардың кәсібилігі мен тартылу деңгейіне байла-
нысты.

Компанияның Персоналды 
басқару саясаты қойылған міндет-
терді сапалы және жедел шешуге 
қабілетті, ұйымшыл кәсіпқойлар 
командасын қалыптастыруға және 
дамытуға бағытталған. Компанияда 
қызметкерлермен жұмыс істеудің 
бірыңғай стандарттары, іріктеу, 
оқыту және бағалау, еңбекақы төлеу 
және әлеуметтік қолдау проце-
стеріне қойылатын талаптар бел-
гіленген.

Компания өз қызметкерлерімен 
еңбек қатынастарын заңдылық және 
жұмыскерлердің жалпыға бірдей 
танылған еңбек құқықтарын сақтау 
қағидаты негізінде құрады.

Компания өз қызметін жүзеге асыру 
кезінде тең мүмкіндіктер беру 
қағидатын басшылыққа алады және 
жұмысқа жалдау, еңбекақы төлеу, 
оқуға рұқсат беру, лауазымын жоға-
рылату, жұмыстан шығару кезінде 
жынысы, нәсілі, тілі, діни, саяси және 
басқа да сенімдері, азаматтығы, 
ұлттық немесе әлеуметтік шығу 
тегі, шектеулі мүмкіндіктері сияқты 
негіздер бойынша өз қызметкер-
лерін кемсітуге жол бермейді. 2020 
жылы жұмыскерлердің құқықтарын 
кемсіту немесе кемсіту жағдайлары 
тіркелген жоқ.

Персоналмен жұмыс жөніндегі 
департамент ең білікті кандидат-
тарды тарту үшін кадрларды іздеу 
және іріктеу арналарының кең 
жиынтығын пайдаланады.

Кәсіби кадрларды одан әрі дамыту 
және ілгерілету мақсатында компа-
ния ішінде Үздік қызметкерлерден 
бірыңғай кадрлық резерв құрылды.

Қызметкерлердің еңбек өнімділігі 
деңгейін арттыру ҚНК қолдану, 
персоналды аттестаттау және уәж-
демелік шаралар тәсілімен олардың 
қызметін әділ және жүйелі бағалау 
арқылы жүзеге асырылады.

Еңбек үшін әділ және бәсекеге 
қабілетті сыйақыны қамтамасыз ету 
мақсатында компанияда грейдтер 
жүйесі енгізілді, нарықтағы және 
салыстырмалы саладағы еңбекақыға 
тұрақты шолу жүзеге асырылады.

«ҚТК» АҚ жұмыс орындарында 
қызметкерлердің еңбегін дұрыс 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету 
бойынша шаралар қабылдайды 
және осы салада Қазақстан Респу-
бликасы заңнамасының талапта-
рына сәйкес келетін қауіпсіз еңбек 
жағдайларын жасауға ұмтылады. 
Компания қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғауға байланысты барлық оқиға-
лар мен проблемаларды құжаттайды 
және оларды азайту немесе жою 
мақсатында тексереді. Оқыту мен 
біліктілікті арттыруды қоса алғанда, 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау саласындағы қызметкерлерді 
қажетті даярлау жүзеге асырылады..
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН САНЫ

2020 жылдың соңында «ҚТК» АҚ пер-
соналының нақты саны 206 адамды 
құрады. Сонымен қатар, ерлер мен 
әйелдер бірдей ұсынылған. Бас-
шылық позициялардағы әйелдердің 
үлесі 44% – ды, Басқармада - 29% 
- ды құрайды. Персоналдың негізгі 
үлесі (72%) 30-дан 50 жасқа дейінгі 
жас санатын білдіреді.

2020 жылы кадрлардың өз еркімен 
ауысуы 6,5%–ды құрады (жұмыстан 
босатылғандардың жалпы санынан 
ерлер – 83,4% және әйелдер-16,6%). 
Компанияның 2020 жылы пандеми-
ядан туындаған карантиндік іс-ша-
ралар кезеңіндегі тұрақты ұстанымы 
және оның қаржылық тұрақтылығы 
есепті жылы персоналдың тұрақта-
мауының 1,1 пайыздық тармаққа 
төмендеуіне әсер етті.

263

224

203

184 184

2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 20202016

30,3

25,4

14,8

7,61 6,5

Қызметкерлердің орташа 
тізімдік саны, адам

Кадрлардың тұрақтамауы,%

Дереккөз: “ҚТК” АҚ

89



Персоналдың құрылымы (іс жүзінде, 2020 жылғы 31 желтоқсанға), адам

Көрсеткіш Барлығы Басқарма Орта буын 
басшылары

Әкімшілік 
персонал

Оның ішінде өңірлер-
дегі қызметкерлер

Барлығы 206 7 34 165 8

Гендерлік 
топтар

Ерлер 104 5 19 80 3

Әйелдер 102 2 15 85 5

Жас топтары

30 жасқа дейін 39 0 0 39 0

30 жастан 50 
жасқа дейін 148 6 29 113 6

50 жастан 
жоғары 19 1 5 13 2

Дереккөз: «ҚТК» АҚ
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ТАРТУ ЖӘНЕ БЕЙІМДЕУ

Компания персоналды жалдауды 
жаңа қызметкерлерге деген қажет-
тілікке қарай жүзеге асырады және 
белгіленген тәртіпте бекітілген штат 
саны мен штат кестесінен, сондай-ақ 
бос жұмыс орындарының және 
құрылымдық бөлімшелер басшы-
ларының өтінімдерінің болуынан 
айқындалады.

2020 жылы Компанияға жұмысқа 
92 адам қабылданды (оның ішінде 
тұрғын үй құрылысының бірыңғай 
операторын құру шеңберінде жаңа-
дан қабылданған қызметкерлер). 
Штат санынан қабылданған персо-
налдың үлесі 43,8% - ды құрады.

2020 жылы гендерлік топтар 
бойынша жұмысқа қабылданған 
қызметкерлердің құрылымы, %

2020 жылы гендерлік топтар 
бойынша жұмысқа қабылданған 
қызметкерлердің құрылымы, %

Дереккөз: “ҚТК” АҚ
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Жалдау рәсімі еңбек тәртіптемесінің 
ережесіне және бос лауазымдарға 
орналасуға кандидаттарды іріктеу 
ережесіне сәйкес жүзеге асыры-
лады.

Персоналды  іріктеудің негізгі қағи-
даттары:

• белгілі бір лауазымның сәй-
кестігін бағалауға объективті 
және күн ілгері кесіп-пішілмеген 
көзқарас;

• ашық және әділ таңдау; 
• мүдделер қақтығысының бол-

мауы немесе оларды Компа-
нияның қызметіне теріс әсер 
етпейтіндей етіп шешу;

• ағатыққа жол бермеу және 
алдын-алу (жеке пайда, жақта-
ушылық, шамадан тыс танысу, 
қауіп-қатер және т.б.).

2020 жылы Компания Қазақстанның 
электрондық еңбек биржасына – 
жұмысқа орналастыру, жұмыс іздеу 
және персоналды іріктеуге жәрдем-
десу бойынша бірыңғай цифрлық 
алаңға қосылды.

Қызметкердің лауазымына тиімді 
кіруді қамтамасыз ету, Компани-
яның оң имиджін қалыптастыру, 
Компаниядағы жұмыстың алғашқы 
күндерінде ыңғайсыздықты азайту 
мақсатында жаңадан қабылданған 
қызметкерлерді бейімдеу жаңа 
қызметкерлерді бейімдеу жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

Бейімделудің бірінші кезеңі Компа-
ния туралы жалпы идеяны қалыпта-
стыруды қамтиды. Тұрақты негізде 
кадр қызметінің қызметкерлерімен 
жаңадан қабылданған қызметкер-
лермен коммуникативтік кездесулер 
өткізіледі, онда олар Компания қыз-
метінің негізгі бағыттары, ұйымда-
стырушылық ерекшеліктері, 
Компания мен қызметкердің өзара 
қарым-қатынастарының ерек-
шеліктері (жұмысқа қабылдау және 
жұмыстан босату тәртібі, жалақы, 
әлеуметтік қолдау), еңбек жағдай-
лары және т. б. туралы әңгімелейді.

Жеке бейімделу бағдарламасы 
ұйымның қызметімен, жұмыс 
ерекшелігімен, нақты дағдыларды 
игерумен егжей-тегжейлі танысуды 
қамтиды.
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КАДР РЕЗЕРВІ

Мансаптық өсу және кәсіби дағдылар мен басқарушылық құзыреттерді дамыту 
кезінде қызметкерлердің уәждемесін арттыру мақсатында жүргізілетін пер-
соналды бағалау (аттестаттау) қорытындысы бойынша кадр резервіне алуға 
ұсынылған қызметкерлер қатарынан Компанияның кадр резерві қалыптасты-
рылады.

Компанияның кадр резервінде 2020 жылғы жағдай бойынша 15 қызметкер болды, 
2020 жылы кадр резервінен 3 қызметкер жоғары лауазымдарға ауыстырылды.

Компанияның кадр резервінде 2020 жылғы жағдай бойынша 15 қызметкер 
болды, 2020 жылы кадр резервінен 3 қызметкер жоғары лауазымдарға ауысты-
рылды.

СЫЙАҚЫ

Компанияда грейдтер негізінде еңбекақы төлеу жүйесі енгізілген. Бағалау 
жүйесі Компания қызметкеріне өзінің лауазымының қазіргі иерархиядағы 
орнын түсінуге және оның Компания үшін рөлін бағалауға мүмкіндік береді. 
Бұл еңбек үшін әділ сыйақы алу мүмкіндігі – орындалатын жұмыстың күр-
делілік деңгейіне, жауапкершілігіне байланысты, өзінің кәсіби және мансап-
тық өсу перспективаларын бағалау, жоғары лауазымда тиімді жұмыс істеу үшін 
қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдыларды дәйекті түрде алу мүмкіндігі.

Жұмыстың нәтижелілігін бағалау Компанияның стратегиялық мақсаттарына 
қол жеткізуді және жеке нәтижелілік көрсеткіштерін ескере отырып, ПӘК 
карталары негізінде жүргізіледі. Осы тәсіл шеңберінде ПӘК тігінен интеграция-
ланған құрылымы қалыптасады, бұл стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін 
жауапкершілікті әрбір жауапты қызметкер бойынша бөлуге мүмкіндік береді.

Санаттар бойынша әйелдердің орташа жалақысының ерлердің орташа 
жалақысына арақатынасы:

• басшылар - 0,82;
• мамандар – 0,94.

ПЕРСОНАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ

Персоналды бағалау қызметкердің атқаратын лауазымына немесе орындайтын 
жұмысына сәйкестігін анықтау мақсатында және Компания қызметкерлерінің 
Компания қызметкерлерін аттестаттау туралы Ережеге сәйкес атқаратын лау-
азымдарына қойылатын талаптарға сәйкестік дәрежесін анықтау үшін жүр-
гізіледі. Компания қызметкерлерін жоспарлы аттестаттау 3 жылда 1 реттен жиі 
өткізілмейді. 2020 жылы Компания қызметкерлерін аттестаттау жүргізілген жоқ.
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ

Компанияда қызметкерлер біліктілі-
гінің қажетті деңгейін қалыптастыру 
және қолдау мақсатында, сондай-ақ 
Компанияның стратегиялық даму 
талаптары мен перспективаларын 
ескере отырып, персоналды тұрақты 
оқыту және дамыту жүйесі жұмыс 
істейді

Жыл сайынғы негізде Компанияның 
құрылымдық бөлімшелері басшы-
ларының өтінімдеріне сәйкес оқыту 
іс-шарасының атауын және оқудан 
өту қажет қызметкерлердің санын 
көрсете отырып, оқыту бойынша 
жылдық жоспар қалыптастырылады.

Компания қызметкерлерін оқыту 
және кәсіби дамыту келесі қағида-
ларға негізделеді:

• оқу іс-шараларының тақырыбы 
мен мазмұнының қызметкердің 
лауазымдық міндеттеріне, 
қызметкердің алдына қойылған 
мақсаттары мен міндеттеріне 
сәйкес айқындалған қажеттілік-
терге сәйкестігі;

• оқыту іс-шараларының Ком-
пания қызметінің тиімділігін 
арттыруды қамтамасыз ететін 
нақты міндеттерді шешуге, үздік 
корпоративтік тәжірибелер 
мен стандарттарды зерделеуге 
бағытталуы;

• оқытудың және кәсіби дамудың 
жүйелі, қолданбалы, жоспарлы 
сипаты;

• Компания қызметкерлерінің 
барынша көп санын оқыту және 
кәсіби даму бағдарламала-
рымен қамту.

Қызметкерлердің теориялық және 
тәжірибелік білім мен дағдыларды 
алу мақсатында семинарларға, 
тренингтерге, кеңестерге, конфе-
ренцияларға, форумдарға, дөңге-
лек үстелдерге, курстарға, жұмыс 
орнында оқытуға және т. б. қатысу 
көзделген.

Оқу аяқталғаннан кейін қызмет-
кер алған білімі мен дағдыларын 
жұмыста қолданады, оны оқытудан 
сәтті өтуге баға беретін менеджер 
талдайды. Сауалнама нәтижелері 
бойынша 2020 жылы өткізілген 
оқытудың тиімділігін бағалаудың 
орташа балы 4,9-ды құрады. Есепті 
жылы оқудан өткендерді қамту 
Компания қызметкерлерінің жалпы 
санының 37,4% - ын (77 қызметкер), 
оның ішінде ерлердің 36,4% - ын (28 
қызметкер) және әйелдердің 63,6% 
- ын (49 қызметкер) құрады. Бір қыз-
меткерге оқу сағаттарының орташа 
саны 16 құрады.
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2020 жылы оқытудың негізгі бағдарламалары:
• Қазақстан Республикасындағы 

соңғы өзгерістерді есепке ала 
отырып іс жүргізу негіздері. 
Басқаруды құжаттамалық қамта-
масыз ету (БҚҚ): тәжірибе және 
ұсынымдар. Мұрағаттық құжат-
тарды цифрландыру. Іскерлік 
хат: түрлері, құрастыру ереже-
лері және рәсімдеу талаптары;

• COBIT 5 бойынша маманданды-
рылған оқыту практикумы: енгізу 
және аудит;

• 2020 - Кадрлық мамандарға 
арналған бірінші Қазақстандық 
форумға қатысу;

• Қазақстанның еңбек нарығы 
мен сыйақы ерекшеліктері және 
салыстырмалы зерттеулер жүр-
гізу әдіснамасы;

• істер номенклатурасы және 
құжаттарды мұрағаттық сақтау;

• Financial Risk Manager (FRM) Part 
I халықаралық сертификаттауға 
дайындық;

• Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасын қолдану, 
еңбек дауларында келіссөздер 
жүргізу және консенсусқа қол 
жеткізу дағдыларын дамыту;

• еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау. ӘШҚ/әкімшілік-шару-
ашылық қызметінің басшысы;

• корпоративтік басқару;
• логистикалық регрессия 

негізінде скорингтік модель-
дерді әзірлеу тәжірибесі;

• POWER BI кіріспе курсы
• ҚКБЖБ бағдарламасында 

кешенді оқыту. Қаржыны 
басқару және бюджеттеу. «1С» 
жүйесіндегі бағдарламалау 
негіздері. Кәсіпорын 8.3»;

• ХҚЕС өзгерістеріне шолу. Салық 
заңнамасындағы өзгерістер.

Сондай-ақ, 2020 жылы ішкі жаттықтырушылардың күшімен 
келесі тақырыптар бойынша қызметкерлерді ішкі оқыту 
жүргізілді:
• тауарларды, жұмыстарды, қыз-

меттерді сатып алуды жүзеге 
асыру ережелері;

• БАҚ-пен өзара әрекеттесу;
• Компания қызметінің тиімділі-

гіне қолдау көрсетудегі Ішкі 
аудит қызметінің рөлі;

• тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйелерін сақтау мақ-
сатында өңірлік өкілдердің бас 
ұйыммен өзара іс-қимылы;

• алаяқтық тәуекелдері;
• тұрақты даму.
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КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ

Корпоративтік мәдениетті қалыптастыру мақсатында Компанияда түрлі 
корпоративтік іс-шаралар өткізіледі. 2020 жылы көптеген іс-шаралар онлайн 
режимінде өткізілді.

Компанияда корпоративтік мәде-
ниетті қалыптастыру үшін келесі 
құралдар қолданылады:

• табысты растау (грамоталар, 
алғыс хаттар);

• ұжымды біріктіру және корпора-
тивтік құндылықтарды дамыту;

• уәждемеу (ұжымда қолайлы 
жұмыс көңіл-күйін қалыпта-
стыру);

• қызметкерлердің қанағатта-
нушылығын, хабардарлығын 
арттыру.

Пандемия кезеңінде елдегі қалып-
тасқан жағдайға байланысты 2020 
жыл ішкі коммуникацияларды 
дамытуға бағытталған іс-шара-
ларды өткізуде айтарлықтай шекте-
улі болды.

Ішкі коммуникациялардың негізгі 
трюктерінің қатарына мыналарды 
жатқызуға болады:

• жұмыскерлерді уақтылы 
және толық ақпараттандыру 
(корпоративтік ішкі портал, 
хабарламаларды тарату, әлеу-
меттік желілер және т. б. арқылы 
ақпараттандыру тұрақты негізде 
жүзеге асырылады);

• қызметкерлер арасындағы ком-
муникативтік байланыстарды 
дамыту (қызметкерлер үшін 
онлайн-режимде викториналар 
мен конкурстар өткізу)..
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ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Компанияда еңбек қауіпсіздігі жағдайларын қолдау бойынша үздіксіз про-
цесс сақталады: жаңадан қабылданған жұмыскерлер үшін және жыл сайын 
барлық жұмыскерлер үшін қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бой-
ынша нұсқама жүргізіледі; жыл сайын Компанияда азаматтық қорғау бойынша 
практикалық және теориялық іс – шаралар (азаматтық қорғаныс және төтенше 
жағдайлар), сондай-ақ Компанияда барлық жұмыскерлерге өрт қауіпсіздігі 
бойынша нұсқама жүргізіледі.

Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды 
қамтамасыз ету мақсатында Ком-
панияда Компанияның азаматтық 
қорғау құралымдары құрамында өрт 
сөндіру командасы құрылды, сон-
дай-ақ Компанияда өрт қауіпсіздігі 
нормаларын сақтау бойынша жау-
апты қызметкерлер тағайындалды.

Компанияның жауапты бөлімшесі 
демалыс және мереке күндері қар-
саңында Өрт қауіпсіздігі шараларын 
сақтау қажеттілігі туралы Компания 
қызметкерлерін мерзімді түрде 
хабардар етеді (еске салады)

2020 жылы «Өрт кезінде Компания 
қызметкерлерін эвакуациялауды 
ұйымдастыруды пысықтау» тақы-

рыбы бойынша жоспарлы тәжіри-
белік  оқу-жаттығулар өткізілді. 
Бұдан басқа, оқу-жаттығу жоспары 
бойынша мынадай іс-шаралар 
өткізілді: Компания қызметкерлерін 
«Дабыл» сигналы бойынша ғима-
раттан эвакуациялау; Компания 
қызметкерлерінің «Өрт», «Төтенше 
жағдайлар кезінде өзін-өзі құтқару» 
тақырыптары бойынша білімін 
бағалау; арнайы ажыратылған өрт 
ошағында ОУ-5 өрт сөндіргішін 
пайдалану техникасын көрнекі көр-
сету; ГП-5 газқағарын пайдалануды 
үйрету.

2020 жылы жарақаттану жағдайлары 
тіркелген жоқ.
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ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Компанияның әлеуметтік саясаты қызметкерлердің еңбек уәждемесін қалып-
тастыруда ерекше орын алады. «ҚТК» АҚ-да Жұмыскерлерге әлеуметтік қолдау 
көрсету ережесі қабылданды.

Компанияның әлеуметтік қызметінің 
мақсаты қосымша жеңілдіктер беру, 
қызметтер көрсету және әлеуметтік 
төлемдер жасау арқылы Компания 
қызметкерлерінің өмір сүру сапа-
сын дәйекті түрде арттыру болып 
табылады.

Осы бағыттар шеңберінде Ком-
панияда мынадай әлеуметтік 
кепілдіктер мен іс-шаралар іске 
асырылады:

• жұмыскерлер үшін жұмыс орын-
дарында денсаулықты қорғау 
және қауіпсіз, жайлы санита-
риялық-тұрмыстық жағдайлар 
жасау;

• қызметкерлерді медициналық 
сақтандыру;

• қызметкерлерге материалдық 
көмек көрсету.

2020 жылы әлеуметтік қолдау 
аясында 200-ден астам қызметкер 
ерікті медициналық сақтандыруға 
тіркелді, 18 қызметкерге материал-
дық көмек көрсетілді.

Пандемия және карантин кезеңінде 
Компания қызметкерлердің сырқат-
танушылық деңгейін төмендетуге 
бағытталған бірқатар іс-шаралар 
өткізді. Денсаулық сақтау және 
еңбек қауіпсіздігі мақсатында 
қызметкерлердің басым бөлігі 
қашықтықтан жұмыс режиміне 
көшірілді. Компания қаражаты есебі-
нен қызметкерлердің ПТР-тестілеу-
ден өтуі бойынша жұмыс жүргізілді. 
Алматы және Нұр-Сұлтан қалала-
рындағы офистерде жұмыс ортасы-
ның қауіпсіздігі қамтамасыз етілді, 
пандемия жағдайында барлық 
белгіленген санитарлық нормалар 
сақталды.

Қызметкердің әлеуметтік құрамдас 
бөлігіндегі, оның ішінде хабарла-
малар беру бөлігіндегі құқықтары 
еңбек заңнамасының нормаларына 
сәйкес сақталады.

2008 жылдан бастап Компанияда 
Ұжымдық шарт жұмыс істейді. Жаңа-
дан қабылданған қызметкерлерді 
Ұжымдық шарттың талаптарымен 
таныстыру рәсімі жұмысқа қабылдау 
кезінде жүргізіледі. Қызметкер-
лердің немесе жұмыс берушінің 
еңбек құқықтарын қорғау үшін 
компанияда тепе-тең негізде келісім 
комиссиясы құрылды. 2020 жылы 
Келісім комиссиясына өтініштер 
түскен жоқ.
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Ана/әке демалысы статистикасы

2020 жылы бала күтімі бойынша демалыс алған қызметкер-
лердің саны

16 адам.

Бала күтімі бойынша демалыс аяқталғаннан кейін есепті жылы 
жұмысқа оралған қызметкерлердің саны

7 адам.

Алдыңғы кезеңде бала күтімі бойынша демалыс аяқталғаннан 
кейін жұмысқа оралған, жұмысқа оралғаннан кейін 12 айдан кейін 
жұмыс істеген қызметкерлер саны

6 адам

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚАНАҒАТТАНУЫ МЕН ҚАТЫСУЫН 
ЗЕРТТЕУ

 «Бәйтерек» ҰБХ қызметкерлері 
мен барлық еншілес компаниялар-
дың қызығушылығы мен қанағат-
танушылығын зерттеу жыл сайын 
«Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС 
тәуелсіз консультанттарын тарту 
арқылы жүргізіледі. Зерттеу элек-
трондық сауалнаманың көмегімен 
жүргізіледі. 2020 жылы Компания 
персоналының қанағаттанушылық 
және тартылу деңгейі 88% (ортадан 
жоғары) құрады. Компания Холдинг 
компаниялары тобындағы көрсет-
кіштер арасында жалпы тартылу мен 
қанағаттанудың неғұрлым маңызды 
екенін көрсетті.

Компания персоналының 
қатысу және қанағаттану 
индексі

83%

82%

91%

88%

Дереккөз: «ҚТК» АҚ
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІ

Компания өз қызметінде «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»АҚ Корпоративтік 
басқару кодексінде айқындалған Корпоративтік басқару ережесін бас-
шылыққа алады.

• Жоғарғы орган Жалғыз акционер болып табылады. Жалғыз акционер 
Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компания Жарғысының ере-
желерінде және оның ішкі құжаттарында айқындалған мәселелер бой-
ынша шешімдер қабылдауға уәкілетті. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 
АҚ-ның Жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
болып табылады.

• Директорлар кеңесі Компания қызметіне жалпы басшылықты, сондай-ақ 
Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді 
қоспағанда, атқарушы органның қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

• Басқарма - Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыра-
тын атқарушы орган.

• Ішкі аудит қызметі Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды, ішкі бақы-
лау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару 
саласындағы құжаттардың орындалуын және Компания қызметін жетіл-
діру мақсатында кеңес беруді жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметі тікелей 
Директорлар кеңесіне бағынады.

Компания корпоративтік басқаруды Компания қызметінің тиімділігін арттыру, 
оның беделін нығайту және капитал тартуға жұмсалатын шығындарды азайту 
құралы ретінде қарастырады.

Корпоративтік басқару әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, айқындық, кәсі-
билік және құзыреттілік негізінде құрылады.
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Корпоративтік басқару қағидаттары Компанияны басқаруға байланысты 
туындайтын қарым-қатынастарға сенім қалыптастыруға бағытталған және 
барлық қағидалар мен ұсынымдардың негізі болып табылады. Корпоративтік 
басқарудың негіз қалаушы қағидаттары мыналар болып табылады:

• өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты;
• Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
• Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқару қағидаты;
• тұрақты даму қағидаты;
• тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидасы;
• корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты;
• компания қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі 

қағидаттары.
2020 жылы Корпоративтік басқару кодексінің барлық ережелері мен қағидат-
тары толық көлемде сақталды. Корпоративтік басқару кодексін сақтау туралы 
егжей-тегжейлі есеп 2021 жылдың шілдесінде жарияланады.
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КОМПАНИЯНЫҢ БАСҚАРУ 
ҚҰРЫЛЫМЫ
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ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР
Компанияның Жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамы болып табылады, ол 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-
ынша Компанияның дауыс беретін акцияларының 100% - ын иеленеді.

2020 жылы Компанияға 13 тапсырма келіп түсті, олар орындалды және 
жұмысқа қабылданды.

Жалғыз акционердің негізгі тапсырмалары «Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» ИҰ» АҚ атауын «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ етіп өзгерте 
отырып, оған «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ және «Бәйтерек 
девелопмент» АҚ қосу жолымен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
қайта ұйымдастыруға қатысты болды.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Жанке Тимур Амантайұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы
Туған жылы: 1977

Қазақстан Республикасының азаматы

Басқа да атқаратын қызметтері:
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі (05.2019 бастап)

Жұмыс тәжірибесі:
Алматы қаласы әкімі аппаратының Туризм департаменті (1999-2001); Қазақстан 
Республикасы Индустрия және сауда министрлігі (2001-2002); «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» ЖАҚ (2002-2003); «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (2003-2007); «ҚазМұнайГаз-Сервис 
Compass» ЖШС (2007-2014); Жамбыл облысының әкімдігі (10.2014 – 04.2019); 
«Бәйтерек» ҰБХ»» АҚ Басқарма мүшесі (2001-2002 05.2019); «Қазақстан Ипотека-
лық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (13.06.2019 бастап).

Білімі: 
жоғары (экономикалық).

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, мамандығы «Халықаралық 
қатынастар»;

Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Мамандығы 
«Мұнай және газ кен орындарын әзірлеу»;

Маастрихт менеджмент мектебі MSM, Нидерланды, бизнес-әкімшілендіру 
магистрі (MBA)

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ 
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Елемесов Асқар Раушанұлы
Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1968

Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары (02.2004 
– 02.2006), Қазақстан Республикасының Қаржы Вице-министрі (02.2006-
11.2006); «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 
(12.2006 – 02.2007), «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының кеңес-
шісі (02.2007 – 04.2008), «Үштік Диалог Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы (08.2008 бастап), «ҚазАгро «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры (02.06.2016 бастап), 
«SkyBridge Invest» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы – тәуелсіз директоры 
(02.2007 – 04.2008 09.2016), тәуелсіз директор – «Казкоммерцбанк» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі (07.2017-06.2018), тәуелсіз директор – «Қазақстан Ипо-
текалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (03.2019 бастап), 
Тәуелсіз директор – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту Қоры Директорлар кеңесінің 
мүшесі (06.2018 бастап).

Білімі:
жоғары (экономикалық).

М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті. (1990), «Саяси 
экономия» мамандығы;

Вашингтон университеті, магистратура (1994), «Іскерлік әкімшілік» мамандығы..

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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Тоқабаев Нұрлан Тұрсынбекұлы
Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1974

Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
Қазіргі уақытта «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС және «Оптима 
Банк» ААҚ (Қырғызстан) Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры 
болып табылады. Бұрын ҚР ҰБ-да түрлі лауазымдарда жұмыс істеді, Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадаға-
лау агенттігінің Бағалы қағаздар нарығын және зейнетақы қорларын реттеу 
департаментінің директоры, «Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 
кеңесшісі, «Кредит-Стандарт «Коммерциялық Банкі» АҚ (Өзбекстан) Басқарма 
төрағасы, «Кредит-Стандарт «Коммерциялық Банкі» АҚ (Өзбекстан) Дирек-
торлар кеңесінің төрағасы, «Визор Капитал» АҚ тәуелсіз директоры, «Advance 
Bank of Asia» (Камбоджа) тәуелсіз директоры болып жұмыс істеді.

Білімі:
жоғары (экономикалық).

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясы. (Алматы қ.)

Компанияның өнім берушілері  мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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Мұхамеджанов Әділ Бектасұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1981

Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
2016 жылғы қыркүйекте Компанияның Басқарма төрағасы болып тағайын-
далды. Бұрын «ҚазТрансОйл» АҚ-да түрлі лауазымдарда жұмыс істеді, «Кас-
пиан Энерджи Инк», «AsiaCredit Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 
«Арал Петролеум Кэпитал» ЖШС вице-президенті, «Отан «АЖЗҚ»АҚ Басқарма 
төрағасы болды.

Білімі:
жоғары (экономикалық).

University of Nottingham (Ұлыбритания);

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті. (Алматы қ.);

Чикаго университеті жанындағы БутбБизнес мектебі (АҚШ), Executive MBA 
дәрежесі.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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Сүентаев Дамир Серікбайұлы
Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1984

Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
«Самұрық-Қазына « ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, «Даму «кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» АҚ, «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпора-
циясы» АҚ, «Қазақстан инжиниринг « ҰК» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ («ҚазА-
гро» ҰБХ» АҚ), «Қазақстанның машина жасаушылар одағы» ЗТБ; Директорлар 
кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, «Қазақэкспорт» Ұлттық компаниясы» 
АҚ Аудит жөніндегі комитетінің төрағасы; Директорлар кеңесінің мүшесі – 
«Жолаушылар тасымалы» АҚ («ҚТЖ «ҰК» АҚ) тәуелсіз директоры; Директорлар 
кеңесінің мүшесі - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ (09.2019 бастап).

Білімі:
жоғары.

Қазақ мемлекеттік заң академиясы;

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті;

РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қыз-
мет академиясы, МВА.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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Салықов Олжас Жандосұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1990

Қазақстан Республикасының азаматы

Басқа атқарған қызметтері:
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Тұрғын үй-құрылыс активтерін басқару департаментінің 
директоры

Жұмыс тәжірибесі:
«Бәйтерек» ҰБХ»АҚ,»Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік»АҚ 
Жобаларды талдау және мониторинг орталығы, Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты Аппаратының Парламентаралық байланыстар және 
халықаралық ынтымақтастық департаменті, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Тұрғын 
үй-құрылыс активтерін басқару департаменті, «Қазақстан Ипотекалық компа-
ниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (2019 жылдан бастап).

Білімі:
жоғары (экономикалық).

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, халықаралық қатынастар 
факультеті, бакалавриат;

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, экономика факультеті, 
қаржы магистрі;

Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, экономика факультеті, 
MBA.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫН АЙҚЫНДАУ

Жалғыз акционер үміткерлердің құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, 
іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан Республи-
касының заңнамасында, Компанияның жарғысында және ішкі құжаттарында 
айқындалған тәртіпте Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлайды.

2020 жылы Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ.

ДИРЕКТОРЛАРДЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, компанияның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес бел-
гіленеді.

Қазақстан Республикасының 
«Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңына сәйкес Тәуелсіз дирек-
торлар мынадай критерийлерге 
сәйкес келеді:

• Директорлар кеңесіне сайланар 
алдындағы үш жыл ішінде олар 
Компанияның үлестес тұлғалары 
болып табылмады;

• Директорлар кеңесіне сайлану-
дың алдындағы үш жыл ішінде 
олар болмаған және Компа-
нияның үлестес тұлғаларына 
қатысты үлестес тұлғалар болып 
табылмайды;

• Директорлар кеңесіне сайланар 
алдында болған және Компа-
нияның үлестес тұлғаларына 
қатысты үлестес тұлғалар болып 
табылмайды Директорлар 
кеңесіне сайланар алдындағы 
үш жыл ішінде олар Компани-
яның үлестес тұлғалары болып 
табылмаған;

• Компанияның лауазымды тұлға-
ларына немесе Компанияның 
үлестес тұлғаларына бағыны-
стылықпен байланысты емес 
және Директорлар Кеңесіне 
сайланудың алдындағы үш жыл 
ішінде осы тұлғалармен бағыны-
стылықпен байланысты емес;

• мемлекеттік қызметшілер емес;
• Директорлар кеңесіне сайла-

нар алдындағы үш жыл ішінде 
өздері емес және Компания 
органдарының отырыстарында 
Жалғыз акционердің өкілдері 
болып табылмайды;

• аудиторлық ұйым құрамында 
жұмыс істейтін аудиторлар 
ретінде Компанияның аудитіне 
қатыспайды және Директорлар 
кеңесіне сайланар алдындағы 
үш жыл ішінде мұндай аудитке 
қатыспады.
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МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН БАСҚАРУ

Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасын-
дағы талаптарды, Компанияның адамгершілік қағидаттарын, сондай-ақ «ҚТК» 
АҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген іскерлік әдеп нормаларын сақтай 
отырып, Компания мен оның жалғыз акционерінің мүддесінде адал, парасатты 
және әділ әрекет етуге міндетті.

Директорлар кеңесінің мүшелері 
Директорлар кеңесінің төраға-
сына Компаниямен байланысты 
мәмілелерде, шарттарда, жобаларда 
Компанияның ішкі құжаттарында 
көзделген тәртіпте кез келген жеке 
коммерциялық немесе өзге де 
мүдделілік (тікелей немесе жанама, 
нақты немесе ықтимал) туралы, сон-
дай-ақ үлестестіктің туындауы және 

басқа да мән-жайлар туралы дереу 
хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесінің мүшелері 
мүдделер қақтығысына әкеп соғуы 
мүмкін іс-әрекеттерден және 
мүдделер қақтығысы орын алған 
мәселелер бойынша шешімдер 
қабылдаудан қалыс қалуға міндетті.

2020 жылы мүдделер қақтығысы 
тіркелмеген.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Директорлар кеңесінің жанында үш комитет жұмыс істейді:

• Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті;
• Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті;
• Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті орта мерзімді 
және ұзақ мерзімді перспективада Компания қызметінің тиімділігін арттыруға 
ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу мәселелерін қоса алғанда, Компания қыз-
метінің басым бағыттары мен стратегиялық мақсаттары мәселелері бойынша 
ұсынымдар әзірлеу үшін Директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін кон-
сультативтік-кеңесші органы болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитетінің 2021 жылғы 1 
қаңтардағы құрамы:

• Елемесов А. Р. (Комитет төрағасы)
• Сүентаев Д. С. (Комитет мүшесі)
• Салықов О. Ж. (Комитет мүшесі)
• Тоқобаев Н. Т (Комитет мүшесі)
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Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті Директорлар кеңесінің тұрақты 
жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы болып табылады. Комитеттің 
қызметі Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін (оның ішінде қаржылық 
есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын) бақылаудың тиімді жүйесін белгілеу 
бойынша, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен 
тиімділігін мониторингтеу бойынша, сондай-ақ корпоративтік басқару сала-
сындағы, сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін бақылау жөніндегі құжаттар-
дың орындалуы бойынша ұсынымдар дайындау арқылы Директорлар кеңесі 
жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған.

2021 жылғы 1 қаңтарға аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің 
құрамы:

• Тоқобаев Н.Т (Комитет төрағасы)
• Сүентаев Д. С. (Комитет мүшесі)
• Салықов О. Ж. (Комитет мүшесі)
• Елемесов А. Р. (Комитет мүшесі)

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Дирек-
торлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы 
болып табылады, Директорлар кеңесінің кадр саясаты, тағайындаулар мен 
сыйақылар жүйесі саласындағы мәселелерді тереңдете пысықтау және мони-
торингтеу, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің, 
Бас комплаенс-бақылаушының, сондай-ақ Корпоративтік хатшының қызметін 
бағалау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арт-
тыру мақсатында құрылған.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 2021 
жылғы 1 қаңтардағы құрамы:

• Сүентаев Д. С. (Комитет төрағасы)
• Тоқобаев Н.Т. (Комитет мүшесі)
• Салықов О.Ж. (Комитет мүшесі)
• Елемесов А.Р. (Комитет мүшесі)
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

2020 жылы Директорлар кеңесінің 14 отырысы өткізілді (11 күндізгі және 3 сырт-
тай) және 99 мәселе қаралды.

Директорлар кеңесі 2020 жылы қараған мәселелер саны
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Директорлар кеңесі 2020 жылы қараған негізгі мәселелер

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында:
• «Қазақстан Ипотекалық Ком-

паниясы» ИҰ» АҚ Ақпараттық 
технологиялар аудитінің нәти-
желері бойынша ішкі аудит қыз-
метінің есебі мен түзету және/
немесе алдын алу іс-қимылда-
рының жоспары бекітілді;

• «Қазақстан Ипотекалық Ком-
паниясы» ИҰ» АҚ Директорлар 
кеңесінің және Директорлар 
кеңесі комитеттерінің 2019 
жылғы қызметін бағалау туралы 
есеп бекітілді, кейіннен Жалғыз 
акционерге хабарланады;

• Компанияның 2020 жылға 
арналған тәуекелдерінің негізгі 
индикаторларының паспорт-
тары, сондай-ақ тәуекел-тәбет 
компоненттері бойынша ныса-
налы деңгейлер мен лимиттер 
және Компанияның 2020 жылға 
арналған бизнес-процестерінің, 
тәуекелдері мен бақылаулары-
ның матрицасы бекітілді;

• Ішкі аудит қызметінің жұмысы 
туралы есеп бекітілді.

Мәмілелер және бағалы қағаздар саласында:
• «Қазақстан Ипотекалық Ком-

паниясы» ИҰ» АҚ жарияланған 
акцияларының саны көбейтілді;

• «Қазақстан Ипотекалық Ком-
паниясы» ИҰ» АҚ облигация-
лары шығарылымдарының он 
алтыншы (ISIN KZ2C00004356) 
және он жетінші (ISIN 
KZ2C00004349) проспектілеріне 
өзгерістер бекітілді;

• «Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» ИҰ» АҚ инвестициялау және 
қарыз алу саясатына өзгерістер 
мен толықтырулар бекітілді;

• ипотекалық қарыздар бойынша 
талап ету құқықтарын басқаға 
беру және кіші транш облига-
цияларын сатып алу жолымен 
«Қазақстан Ипотекалық Ком-
паниясы» ИҰ» АҚ Ипотекалық 
портфелін секьюритилендіру 
мәмілесін жасасу туралы ақпа-
рат назарға алынды;

• «Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» ИҰ» АҚ облигацияларын 
шығару және 2,9 млрд теңге 
сомасына облигациялар шығару 
шарттары анықталды;

• жалпы сомасы 3 миллиард 
Ресей рубліне қарыз тарту 
арқылы «Қазақстан Ипоте-
калық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
міндеттемелерін оның меншікті 
капиталы мөлшерінің он және 
одан да көп пайызын құрайтын 
шамаға ұлғайту мақұлданды;

• «Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» ИҰ» АҚ міндеттемелері 
100 миллиард теңге сомасына 
облигациялар шығару жолымен 
оның меншікті капиталы мөл-
шерінің он және одан да көп 
пайызын құрайтын шамаға 
ұлғайтылды.
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Жоспарлау және есептілік саласында:
• «Қазақстан Ипотекалық Компа-

ниясы» ИҰ» АҚ-ның 2019 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішіндегі жылдық қаржылық 
есептілігі, өткен қаржы жылы 
үшін таза кірісті бөлу, жай 
акциялар бойынша дивиденд-
тер төлеу және 2019 жылдың 
қорытындылары бойынша бір 
жай акцияға шаққандағы диви-
денд мөлшерін айқындау тәртібі 
алдын ала қаралды;

• Жалғыз акционердің «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» 
ИҰ» АҚ және оның лауазымды 
тұлғаларының іс-әрекеттеріне 

өтініштері, «Қазақстан Ипотека-
лық Компаниясы» ИҰ» АҚ Дирек-
торлар кеңесі мен Басқарма 
мүшелері сыйақысының мөл-
шері мен құрамы туралы ақпа-
рат қаралды;

• «Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» ИҰ» АҚ Басқармасының 
2019 жылдың қорытындысы 
бойынша есебі мен «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» 
АҚ Басқарма мүшелерінің 
ПӘК орындау және Басқарма 
мүшелеріне 2019 жылдың жұмыс 
қорытындысы бойынша сыйақы 
төлеу туралы есебі бекітілді.

Қайта ұйымдастыру және стратегия саласында:
• «Тұрғын үй құрылысына кепіл-

дік беру қоры» АҚ және «Бәй-
терек девелопмент» АҚ қосу 
жолымен «Қазақстан Ипотека-
лық Компаниясы» ИҰ» АҚ қайта 
ұйымдастыру кейіннен Жалғыз 
акционердің қарауына шығара 
отырып, алдын ала мақұлданды. 
Атауын «Қазақстан Ипотека-
лық Компаниясы» ИҰ» АҚ-дан 
«Қазақстан Тұрғын үй Компа-
ниясы» АҚ-ға өзгерте отырып, 
«Қазақстан Ипотекалық Компа-

ниясы» ИҰ» АҚ-ның жаңа редак-
циядағы Жарғысы мақұлданды;

• «Қазақстан Ипотекалық Ком-
паниясы» ИҰ» АҚ Басқармасы-
ның жаңа мүшелері сайланды. 
Басқарма құрамы 7 адамға дейін 
ұлғайтылды. Басқарманың өкілет-
тік мерзімі 2020 жылғы 24 қара-
шадан бастап 3 жылға белгіленді;

• Компанияның 2021-2023 жыл-
дарға арналған Даму стратеги-
ясы бекітілді.

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

ДК мүшесі

ДК мүшесінің 
өкілеттіктерін 

орындау 
кезеңі

Өткізілген ДК 
отырыстарының 

саны

Қатысқан ДК 
отырыстарының 

саны

Келудің 
қорытынды 

коэффициенті

Жанке Т.А. жыл бойы 14 14

100%

Елемесов А.Р. жыл бойы 14 14

Тоқобаев Н.Т. жыл бойы 14 14

Сүентаев Д.С. жыл бойы 14 14

Мұхамеджанов Ә.Б. жыл бойы 14 14

Салықов О.Ж. жыл бойы 14 14
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

Директорлар кеңесі комитеттерінің 31 отырысы өткізілді (Стратегиялық 
жоспарлау және корпоративтік даму комитетінің 11 отырысы, Аудит және 
тәуекелдерді басқару комитетінің 9 отырысы және Кадрлар, сыйақылар және 
әлеуметтік мәселелер комитетінің 11 отырысы) 118 мәселе қаралды.

Директорлар кеңесінің комитеттері 2020 жылы қараған мәселелер 
саны

Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына қатысу

ДК комитетінің 
мүшесі

ДК комитеті 
мүшесінің 

өкілеттіктерін 
орындау 

кезеңі

ДК комитеттерінің
өткізілгенотырыст

арының саны

ДК 
комитеттерінің 

қатысқан 
отырыстарының 

саны

Келудің 
қорытынды 

коэффициенті

Елемесов А.Р. жыл бойы 31 31

100%
Токобаев Н.Т. жыл бойы 31 31

Сүентаев Д.С. жыл бойы 31 31

Салықов О.Ж. жыл бойы 31 31

Дереккөз: «ҚТК» АҚ
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ БАҒАЛАУЫ

2020 жылы Директорлар кеңесі мен комитеттердің 2019 жылғы жұмысына 
бағалау жүргізілді. Бағалау сауалнама әдісімен ішкі күштермен жүргізілді. 
Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау бойынша қорытынды орташа балл 
3,78 (4-балдық шкала бойынша) құрады. Директорлар кеңесінің мүшелері 
жүктелген міндеттерді жауапкершілікпен орындайды, қызметтің жоғары 
нәтижелеріне өте қызығушылық танытады, өздерінің тәсілдемелері мен 
бағалауларында айтарлықтай сыншыл. Бұл ретте Директорлар кеңесінің 
мүшелері Директорлар кеңесінің жұмысын одан әрі дамыту бойынша жұмыста 
ескерілетін бірқатар тілектерін білдірді.

Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционерге жүргізілген бағалау нәти-
желері туралы ақпарат береді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ 
САЯСАТЫ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және «ҚТК» АҚ қолданыстағы саясаты Жалғыз акционер 
мен Басқарманың өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүше-
леріне сыйақы төлеуді көздемейді.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы беру мынадай нысанда 
жүзеге асырылады:

• жылдық белгіленген сыйақы;
• Директорлар кеңесі коми-

теттерінің отырыстарына 
қатысқаны үшін қосымша сый-
ақы.

Тәуелсіз директорлардың 2020 
жылғы сыйақы сомасы 17,1 млн тең-
гені құрады (салықтар мен басқа да 
міндетті аударымдарды шегергенге 
дейін).

Сондай-ақ Тәуелсіз директорларға 
Тәуелсіз директорлардың тұрақты 
тұратын жерінен тыс өткізілетін (жол 
жүру, тұру) Директорлар кеңесінің 
отырыстарына баруға байланысты 
шығыстар өтеледі.
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КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

2020 жылы Компанияның Корпоративтік хатшысының қызметі негізінен Коми-
теттерді қалыптастыру мен алдын ала қарауға және Директорлар кеңесінің күн 
тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды кейіннен қарауға (бекітуге) 
ұсыну болды.

Тұтастай алғанда, Компанияның 
Корпоративтік хатшысының жұмысы 
2020 жылы Комитеттердің, Дирек-
торлар кеңесінің, Директорлар 
кеңесі мүшелерінің, Жалғыз акци-
онердің, Басқарманың, Компания-
ның құрылымдық бөлімшелерінің 

жұмысын толық қамтамасыз етуге 
және сапалы өзара іс – қимыл жаса-
уға бағытталған Компанияның ішкі 
құжаттарында белгіленген функция-
ларға сәйкес толық көлемде жүзеге 
асырылды.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ОДАН ӘРІ ДАМЫТУ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖОСПАРЛАР

2021 жылы Компанияның корпоративтік басқаруына тәуелсіз бағалау жүргізу 
жоспарланған.

Корпоративтік басқару кодексіне 
сәйкес «ҚТК» АҚ корпоративтік 
басқаруға үш жылда кемінде бір 
рет тәуелсіз бағалау жүргізеді, оның 
нәтижелері интернет-ресурста 
орналастырылады. Бағалау «Бәй-
терек» ҰБХ» АҚ ЕҰ-да Ішкі аудитті 
ұйымдастыру жөніндегі үлгілік 
ережеге қосымша болып табылатын, 
дауыс беретін акцияларының елу 
пайыздан астамы тікелей немесе 
жанама түрде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ға 
тиесілі заңды тұлғаларда корпора-
тивтік басқаруды диагностикалау 
әдістемесінің талаптарына сәйкес 
жүргізіледі.

Жоғарыда көрсетілген үлгілік ІНҚ 
негізінде бекітілген Компанияның 

әдістемесінде «Компанияның кор-
поративтік басқару мәселелеріне 
жауапты бөлімшесі немесе Ком-
панияның өзге бөлімшелері Ком-
панияның Басқарма төрағасының 
өкімі бойынша дербес немесе бөгде 
ұйымды тарта отырып, Компанияда 
корпоративтік басқару диагностика-
сын, оның ішінде Компанияның ішкі 
аудит бөлімшелерінің күшімен диа-
гностика жүргізу кезінде алынған 
бағаларды растау үшін жүргізе 
алады» деп көзделген.

Осы бағалаудың нәтижесі Компа-
ниядағы корпоративтік басқару 
жүйесін одан әрі дамыту жөніндегі 
іс-шаралар жоспарына негіз болады.
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БАСҚАРМА

Басқарма Компанияның атқарушы органы болып табылады.

Басқарма Директорлар кеңесіне, сондай-ақ Жалғыз акционерге есеп береді 
және Компанияның жедел қызметіне басшылықты жүзеге асырады, даму стра-
тегиясын, даму жоспарын және Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер 
қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

Басқарма Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасымен және Компани-
яның Жарғысымен Компанияның 
басқа органдары мен лауазымды 
тұлғаларының құзыретіне жатқы-
зылмаған Компания қызметінің кез 
келген мәселелері бойынша шешім 
қабылдауға құқылы.

Басқарманың отырыстары тұрақты 
түрде өткізіледі, сондай-ақ қажеттілі-
гіне қарай Басқарма мүшелерінің 
сырттай дауыс беруі арқылы шешім-
дер қабылданады. Әрбір мәселені 
қарау кезінде шешім қабылдауға/
қабылдамауға байланысты тәуекел-
дерге және олардың Компанияның 
рентабельді қызметіне әсеріне жеке 
талқылау арналады. Директорлар 
кеңесінің және Жалғыз акционердің 

қарауына енгізілетін мәселелерді 
Басқарма Компанияның Жарғысына 
сәйкес алдын ала қарайды және 
мақұлдайды.

2020 жылы Басқарманың 107 оты-
рысы өткізілді, оның ішінде:

• 97 күндізгі - 428 сұрақ;
• 10 сырттай - 30 сұрақ.

Басқарма барлығы 458 мәселе бой-
ынша шешім қабылдады.

2020 жылы Компанияның үлкен 
мәмілелері мен қызығушылықтары 
болған жоқ.
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БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ

Мұхамеджанов Әділ Бектасұлы
Басқарма Төрағасы
Компанияға жалпы басшылық жасауды, Комплаенс - бақылау қызметі мен Тәу-
екел-менеджмент департаментінің үйлестірілуін жүзеге асырады.

1981 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі:
2002 жылы Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін «Эконо-
мист-қаржыгер» мамандығы бойынша бітірген. 2013 жылы – Нотингем уни-
верситеті (Ұлыбритания) «Қаржылық есеп және менеджмент» мамандығы 
бойынша; 2018 жылы - Чикаго университеті жанындағы Бут атындағы Бизнес 
Мектебі (АҚШ), ЕМВА дәрежесі.

Кәсіби тәжірибесі:
2004 жылдан 2011 жылға дейін – «Арал Петролиум Кэпитал» ЖШС Вице-пре-
зиденті, «Caspian Energy Inc» PLS Канада Директорлар кеңесінің мүшесі. 2010 
жылғы қыркүйектен 2011 жылғы желтоқсанға дейін – «Отан» ЖЗҚ» АҚ Басқарма 
Төрағасы. 2008 жылдан 2016 жылға дейін – «АзияКредит Банк» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі. 2016 жылдан – «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарма төрағасы.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ

121



Жүсіпов Мәжит Ғалымжанұлы
Басқарма төрағасының орынбасары.
Қазынашылық және активтерді секьюритилендіру департаментінің, Сату 
департаментінің және Клиенттермен жұмыс істеу қызметінің қызметін 
үйлестіреді.

1983 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі:
2004 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін (ҚазМУ) бітірген. 
«Экономика және Бизнес» факультеті, «Экономикадағы ақпараттық жүйелер» 
мамандығы.

Кәсіби тәжірибесі:
Еңбек жолын 2004 жылы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік 
жоспарлау министрлігі жанындағы Экономикалық зерттеулер институтында 
экономикалық саясатты жүйелі зерттеулер орталығының талдаушысы болып 
бастады. 2005 жылдан 2007 жылға дейін «Нұрбанк» АҚ-да жұмыс істеді, онда 
мансабын маманнан сату бөлімінің бастығына дейін салды. 2007 жылдан 2008 
жылға дейін «Aktau Real Estate» ЖШС қаржы директоры қызметін атқарды. 
2008-2010 жылдары «БТА Банкі» АҚ-да түрлі басқарушылық қызметтерді 
атқарды. 2010 жылдан 2011 жылға дейін «Астана-Финанс» АҚ департамент 
директоры болып жұмыс істеді. 2011 жылдан 2016 жылға дейін – «АзияКредит 
Банк» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі. 2016 жылдан 2018 жылға 
дейін – «Азия Life Өмірді сақтандыру компаниясы»АҚ Басқарма төрағасы. 2018 
жылғы желтоқсаннан бастап «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Басқарма 
мүшесі болып сайланды және Басқарма төрағасының орынбасары лауазы-
мына тағайындалды.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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Дықанбаева Әсел Маратқызы
Басқарма төрағасының орынбасары.
Құқықтық қамтамасыз ету, Ақпараттық технологиялар департаменті және 
Әдіснама және бизнес процестер департаменті басшысының қызметін 
үйлестіреді.

1979 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі:
2000 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын (Алматы қ.) «Экономист» 
мамандығы бойынша аяқтады. 2015 жылы - Дж. Хопкинс (Вашингтон қ.), Қол-
данбалы экономика магистрі.

Кәсіби тәжірибесі:
Еңбек жолын 2000 жылы бастаған. 2003-2009 жылдары – «БТА Банкі» АҚ бас 
маманы, бөлім бастығы, Басқарма бастығы. 2009 жылдан 2014 жылға дейін – 
«AsiaCredit Bank» АҚ Басқарма бастығы, Басқарушы директоры – Басқарма 
мүшесі. 2016 жылдан 2017 жылға дейін – «AB Legal» ЖШС қаржы директоры. 
2017 жылғы ақпан-мамыр аралығында – «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарушы директоры. 2017 жылғы мамырда Компанияның Басқарма мүшесі 
болып сайланды және «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»АҚ Басқарма төраға-
сының орынбасары лауазымына тағайындалды.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ
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Өсербаев Асқарбек Әнуарбекұлы
Басқарма төрағасының орынбасары.
Жылжымайтын мүлікті басқару департаментінің, Инвестициялық жобалар 
департаментінің, Техникалық мониторинг және өңірлік қызмет департа-
ментінің қызметін үйлестіреді.

1965 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматы. 

Білімі:
1991 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазМУ тарих факультетін бітірген. 2001 жылы 
-Еуразиялық нарық институты.

Кәсіби тәжірибесі:
1991-1992 жылдары - Алматы қаласындағы № 15 мектеп-интернатында тарих 
пәнінің мұғалімі. 1992 жылдан 1993 жылға дейін – «Қазақстан Республикасының 
Бейбітшілік қоры» ҚБ жетекші маманы. 1994 жылдан 2002 жылға дейін – «Аста-
на-Моторс» ҚМК бас директоры. 2002 жылдан 2006 жылға дейін – «Қазақстан 
Халық банкі» АҚ Басқарушы директоры. 2006-2010 жылдары – «Меркурий» 
ЖШС Бас директорының орынбасары. 2016-2020 жылдары – «Бәйтерек 
девелопмент» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. 2020 жылғы тамызда 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 
лауазымына тағайындалды.
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Жарлықапов Дулат Алмасұлы 
Басқарма төрағасының орынбасары.
Кепілдендіру департаментіне және Кепілдікті қамтамасыз ету департаментіне 
жетекшілік етеді

1989 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі:
2010 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін «Құқықтану» мамандығы 
бойынша бітірген. Экономист, техника және технология бакалавры, Ресей 
Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және 
Мемлекеттік қызмет академиясының мемлекеттік және муниципалдық 
басқару жүйесінің магистрі дипломдары бар.

Кәсіби тәжірибесі:
2012 жылдан бастап жеке құрылымдарда бірқатар басшылық қызметтерді 
атқарды. 2017 жылы Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнер-
кәсібі министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» 
РМК Бас директоры ретінде басқарды. 2018 жылы – «Бәйтерек девелопмент» 
АҚ Басқарушы директоры. 2019 жылы – «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру 
қоры» АҚ Басқарма төрағасы. 2020 жылғы қарашада «Қазақстан Тұрғын үй 
Компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды және Басқарма төрағасы-
ның орынбасары лауазымына тағайындалды.
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Күздібаев Алтай Шоқанұлы
Басқарма төрағасының орынбасары.
Талдау және стратегия департаментінің, Қаржылық жоспарлау департа-
ментінің және Жобалық кеңсенің қызметін үйлестіреді.

1985 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі:
2005 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін 
бітірген, мамандығы «Халықаралық экономика». 2007 жылы М.В. Ломоносов 
атындағы ММУ-де Менеджмент магистрі дәрежесін алды. 

Кәсіби тәжірибе:
2008-2009 жылдары – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Халықаралық еншілес 
ұйымдарды дамыту департаментінің бас маманы. 2009 жылдан 2012 жылға 
дейін – «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС Қаржылық жоспарлау және қызмет-
терді дамыту бөлімінің бастығы. 2012-2013 жылдары – «Мемлекеттік кредиттік 
бюро» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. 2013 жылы «Бәйтерек девело-
пмент» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі болып тағайындалды. 
2015 жылғы қаңтардан бастап – «Бәйтерек девелопмент» АҚ Басқарма төраға-
сының орынбасары. 2020 жылдың тамыз айынан бастап – «Қазақстан Тұрғын 
үй Компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ

 2020

126

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



Сагимкулова Белла Дон-Ировна
Қаржы директоры.
Бухгалтерлік есеп департаментінің, Төлемдерді есепке алу және өңдеу депар-
таментінің және Әкімшілік ету  департаментінің қызметін үйлестіреді.

1973 жылы туған. Қазақстан Республикасының азаматшасы.

Білімі:
1997 жылы Алматы мемлекеттік университетін (Алматы қаласы) «Эконо-
мист-қаржыгер» мамандығы бойынша бітірген. 2009 жылы - Қаржы жүйесі 
мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ.

Кәсіби тәжірибесі:
2001 жылдан 2004 жылға дейін - Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің Салық комитеті, Электрондық мониторинг және трансферттік баға 
белгілеу басқармасының бас маманы, Ірі салық төлеушілерді әкімшілендіру 
және мониторингілеу басқармасының Ірі салық төлеушілерді әкімшілендіру 
бөлімінің бастығы, Салық есептілігін жинақтау және талдау бөлімінің бастығы. 
2005-2007 жылдары – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның 
Жоспарлау және әдіснама басқармасының Бюджеттік жоспарлау бөлімінің 
бастығы, Бухгалтерлік есеп басқармасының бюджеттеу бөлімінің бастығы, 
Бухгалтерлік есеп басқармасының ішкі операциялар бөлімінің бастығы. 2007 
жылдан 2010 жылға дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ-ның Бух-
галтерлік есеп басқармасы бас бухгалтерінің орынбасары – бастығының орын-
басары, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Бас бухгалтері - Бухгалтерлік 
есеп басқармасының бастығы. 2010 жылдан 2013 жылға дейін – «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» АҚ-ның Бас бухгалтері. 2013 жылдан 2020 жылға 
дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарушы директоры. 2020 
жылдың тамыз айында Компанияның Басқарма мүшесі болып сайланды. 2020 
жылғы қарашада «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Қаржы директоры 
лауазымына тағайындалды.
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БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ САЯСАТЫ

Басқарма мүшелерінің сыйақысы келесі бөліктерден тұрады:

• лауазымдық жалақы туралы;
• мемлекеттік мерекелерге сыйлықтар;
• есеп беру кезеңіндегі қызмет нәтижелері бойынша сыйақы.

Басқарма мүшелеріне 2020 жылы сыйақы сомасы 183,7 млн теңгені құрады 
(салықтар мен басқа да міндетті аударымдарды шегергенге дейін).
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ІШКІ АУДИТ

Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге 
асырады, Компанияның қызметін жетілдіруге және Компанияны, оның ішінде 
тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін 
басқару тиімділігін арттыруға бағытталған тәуелсіз ақылға қонымды кепілдік-
тер мен консультациялар береді.

ІАҚ басшысы мен қызметкерлері 
аудит және тәуекелдерді басқару 
комитетінің ұсынуы (ұсынымы) 
бойынша Директорлар кеңесінің 
шешімімен лауазымға тағайында-
лады және атқаратын лауазымынан 
босатылады. ІАҚ қызметі Директор-
лар кеңесінің шешімімен бекітіл-
ген жылдық аудиторлық жоспарға 
сәйкес жүзеге асырылады.

2020 жылы ІАҚ белгіленген жылдық 
аудиторлық жоспарға сәйкес ауди-
торлық тапсырмаларды орындады. 
Барлық ұсынымдар маңыздылығы 
бойынша бағаланды, оларды орын-
дау үшін қажетті шаралар ұсынылды 
және оларды іске асыруға жауапты 
тұлғалар тағайындалды.

2020 жылы аудитпен келесі объек-
тілер қамтылды (бизнес-процестер, 
жүйелер, рәсімдер және т. б.):

• әкімшілік шығыстардың жеке-
леген түрлерінің лимиттерін 
сақтау;

• іс қағаздарын жүргізу және 
электрондық құжат айналымы 
жүйесін жетілдіру бойынша 
жұмысты ұйымдастыру процесі;

• портфельді Компанияның 
стандартты талаптарына, оның 
ішінде кері сатып алусыз кре-
диттер бойынша сәйкестікке 
қалыптастыру процесі;

• Басқарма ПӘК-нің  нақты мән-
дерінің дұрыстығы;

• жоспарлау және бюджеттеу про-
цесі. Даму жоспарын іске асыру 
және оның мониторингі;

• мемлекеттік бағдарламалар-
дың негізгі индикаторларының 
орындалуын бақылау мен мони-
торингін қоса алғанда, ақпарат-
тық-талдау қызметінің рәсімдері;

• Компанияда сатып алуды жүзеге 
асыру бойынша рәсімдер;

• серіктестердің лимиттеріне 
қойылатын талаптар, олардың 
сәйкестігін бағалау және Ком-
панияның міндеттемелерін қоса 
алғанда, серіктес банктер үшін 
Директорлар кеңесі қабылдаған 
барлық лимиттер процесі;

• кепіл және теңгерімдік мүлікті 
бағалау, қайта бағалау процесі.

Сондай-ақ Директорлар кеңесі 
бекіткен әдістемелерге сәйкес Ішкі 
аудит саласындағы жалпы қабыл-
данған қызмет стандарттарын және 
корпоративтік стандарттарды қол-
дана отырып, ішкі бақылау жүйесі 
мен тәуекелдерді басқару жүйесіне 
бағалау жүргізілді
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Ішкі аудит қызметі 2020 жылы жүр-
гізген аудиторлық тапсырмалардың 
нәтижелері бойынша 85 анықтаулар 
анықталды, оның ішінде 3 сыни, 13 
маңызды және 69 болмашы айқын-
дамалар, олар бойынша 107 тиісті 
ұсынымдар берілді, оның ішінде 10 
ұсыным «А» санатында, 18 ұсыным 
«В» санатында және 79 ұсыным 
«С» санатында. Барлық ұсынылған 
ұсынымдар бойынша Компания 
Басқармасы/Директорлар кеңесі 
(жекелеген аудиторлық тапсыр-
малар бойынша) бекіткен түзету 
және алдын алу іс-қимылдарының 
жоспарлары жасалды. 01.01.2021 
жылғы жағдай бойынша 43 іс-шара 
орындалды, 5 іс-шараның мерзімі 
өтті, 59 іс-шара бойынша орындау 
мерзімі 2021 жылы басталады.

Ішкі және сыртқы аудиттер ұсы-
нымдарының орындалу мониторин-
гін ІАҚ мониторинг нәтижелерін 
Басқармаға және Директорлар 
кеңесіне ұсына отырып, тоқсан сай-
ынғы негізде жүзеге асырады.

2020 жылы ІАҚ қызметінің нәтиже-
лері бойынша аудит объектілері 
және аудит және тәуекелдерді 
басқару комитетінің мүшелері ІАҚ 
қызметінің сапасына қанағаттану 
бойынша сауалнама нәтижелерін 
ескере отырып, Ішкі аудитті қамтама-
сыз ету және оның сапасын арттыру 
бағдарламасына сәйкес ішкі аудит 
қызметінің сапасына ішкі бағалау 
(өзін-өзі бағалау) жүргізілді. Өзін-
өзі бағалау нәтижелері ІАҚ қызметі 
сапасының негізгі белгіленген ныса-
налы көрсеткіштеріне қол жеткізіл-
генін көрсетті.

ІАҚ қызметі жалпы ішкі аудит-
тің анықтамасына, іскерлік әдеп 
кодексіне және ішкі аудиттің халықа-
ралық кәсіби стандарттарына, сон-
дай-ақ ІАҚ қызметін регламенттейтін 
ішкі құжаттарға сәйкес келеді.
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Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті мүшелерінің ішкі аудит 
қызметінің сапасын бағалауы
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СЫРТҚЫ АУДИТ

2020 жылы Компанияның аудиторы «КПМГ Аудит» ЖШС болды. 2019 жылы 
«КПМГ Аудит» - пен 2019-2021 жылдарға қаржылық есептілік аудиті қызмет-
теріне шарт жасалды. Аудиторды таңдау туралы шешімді Холдинг қабылдайды.

Компанияның сыртқы аудиторын тарту ережесіне сәйкес Компанияның 
қаржылық есептілігінің аудитіне жауапты әріптестерді, аға персоналды және 
аудиторлар құрамын ротациялау кемінде бес жылда бір рет жүзеге асырылуға 
тиіс.

Аудиторға 2020 жылы «ҚИК» ИҰ» АҚ – мен шарт бойынша сыйақы 26,8 млн 
теңгені, «Бәйтерек девелопмент» АҚ – мен шарт бойынша - 30 млн теңгені, 
«Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ-мен шарт бойынша - 7,17 млн 
теңгені құрады.

 2020

132

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



ІСКЕРЛІК ӘДЕП КОДЕКСІ

«ТЖК» АҚ-да Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне, Компания-
ның Жарғысына және ішкі құжаттарына, оның ішінде Холдингтің іскерлік әдеп 
кодексіне сәйкес, сондай-ақ іскерлік мінез-құлық пен корпоративтік басқару-
дың танылған әлемдік стандарттарын ескере отырып әзірленген іскерлік әдеп 
Кодексі әрекет етеді.

Іскерлік әдеп кодексінің ережесі 
«ҚТК» АҚ-ның миссиясы мен құн-
дылықтарын ескере отырып әзір-
ленді.

Кодекс «ҚТК» АҚ лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлері 
басшылыққа алатын корпора-
тивтік (іскерлік) әдепның негізгі 
құндылықтары мен қағидаттарын 
белгілейтін қағидалар жиынтығын 
білдіреді. Онымен танысу және оны 
орындау атқаратын лауазымына 
қарамастан, Компанияның барлық 
қызметкерлері үшін міндетті.

«ҚТК» АҚ өз қызметін жүзеге асыру 
кезінде іскерлік әдеп кодексіне 
сәйкес:

• Қазақстан Республикасы 
заңнамасының, Жалғыз акци-
онер шешімінің нормаларын, 
сондай-ақ Компания қызметіне 
қатысты басқа да құжаттардың 
талаптарын сақтайды;

• тегіне, әлеуметтік, лауазым-
дық және мүліктік жағдайына, 
жынысына, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне, дінге деген көзқара-
сына, нанымына, тұрғылықты 
жеріне немесе кез келген өзге 
жағдаяттарға қарамастан, адам 
мен азаматтың құқықтарының, 
ар-намысы мен қадір-қасиетінің 
сақталуын және құрметтелуін 
қамтамасыз етеді;

• мүдделі тұлғалармен оның 
барлық қарым-қатынасы өзара 
тиімді болуға ұмтылады;

• оқу және кәсіби даму бағдар-
ламаларына сәйкес өздігінен 
білім алуға және кәсіби дамуға 
ұмтылатын қызметкерлердің 
кәсіби біліктілігін арттыру үшін 
тең жағдай жасайды;

• жұмыскерлерге біліктілік дең-
гейіне, орындалатын жұмы-
стың күрделілігі мен сапасына, 
қызметтің негізгі көрсеткіштерін 
орындау нәтижелеріне бай-
ланысты еңбегі үшін сыйақы 
төлеуді қамтамасыз етеді;

• заңнамаға сәйкес қызметкер-
лердің еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғауды қамтамасыз 
ету үшін барлық шараларды 
қабылдайды, сондай-ақ қыз-
меткерлер үшін қауіпсіз еңбек 
жағдайларын жасайды;

• Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және Компания-
ның ішкі құжаттарында белгілен-
ген шекте құпия ақпараттың 
жария етілмеуін қамтамасыз 
етеді;

• Компанияның лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлері 
арасында ашық және сенімді 
диалог үшін жағдай жасайды;
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• іске асырылуы Компания үшін 
оң әсер ететін қызметкерлердің 
бастамашыл идеялары мен 
ұсыныстарын бағалайды және 
көтермелейді;

• Компанияның жекелеген лауа-
зымды тұлғалары мен қызмет-
керлеріне заңды негізден басқа, 
барлығына тең мүмкіндіктер 
міндетті түрде қамтамасыз 
етіле отырып, қандай да бір 
артықшылықтар мен жеңілдік-
тер беруге жол берілмейді;

• осы процестің кез келген 
кезеңінде, лауазымды тұлғадан 
шешім қабылдайтын кез келген 
қызметкерге дейін мүдделер 
қақтығысы туындауынан бос 
шешімдер қабылдауға жауапты 
болады.

Іскерлік әдеп кодексі ережелерінің сақталуын тексеру үшін Компанияда омбу-
дсмен институты енгізілді. Омбудсмен - Компанияның Директорлар кеңесі 
тағайындайтын тұлға, оның рөлі оған жүгінген Компания қызметкерлеріне 
консультация беру және еңбек дауларын, жанжалдарды, әлеуметтік-еңбек 
сипатындағы проблемалық мәселелерді шешуге, сондай-ақ компания қыз-
меткерлерінің іскерлік әдеп қағидаттарын сақтауға жәрдем көрсету болып 
табылады.
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МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН 
ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК 
ЖАНЖАЛДАРДЫ БАСҚАРУ 

Мүдделер қақтығысын болдырмау Жалғыз акционердің, «ҚТК» АҚ-ның, оның 
лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделерін қорғауды қамтама-
сыз ету үшін маңызды шарт болып табылады.

Компанияның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері мүдделер 
қақтығысынан еркін, ашық, уақтылы және барабар шешімдер қабылдау үшін 
жауапты болады.

«ҚТК» АҚ лауазымды тұлғалары 
мен қызметкерлері мүдделер 
қақтығысын болдырмау мақса-
тында келесілерге міндетті:

• мүдделер қақтығысын немесе 
осындай қақтығыстың көрінуін 
тудыруы мүмкін кез-келген әре-
кеттер мен қатынастардан аулақ 
болуға;

• жақын туыстарымен басқарыла-
тын немесе оларға тиесілі заңды 
тұлғаларға артықшылықтар 
беруден бас тартуға;

• Компаниямен байланысты 
немесе өзге мәселелермен 
байланысты мәмілелерде, шарт-
тарда, жобаларда кез келген 
коммерциялық немесе өзге мүд-
делілік (тікелей немесе жанама) 
туралы «ҚЖК» АҚ ішкі құжатта-
рында көзделген тәртіпте дереу 
хабарлауға;

• жұмыстың орындалуы және/
немесе басқа ұйымдарда лау-
азымның атқарылуы туралы, 
тұрақты (негізгі) жұмыс орнының 
(қызметінің, кәсіпкерлік қыз-
метінің және т. б.) өзгеруі туралы 
уақтылы хабардар етуге;

• Холдинг тобына кірмейтін 
бөгде ұйымда жұмыс істеуге 
немесе лауазымға орналасуға 
өз келісімін бермес бұрын 
белгіленген тәртіпте Директор-
лар кеңесінің / Басқарманың / 
Басқарма төрағасының құзы-
ретіне сәйкес тиісті рұқсат алуға;

• шешілуіне мүдделілік бар 
мәселелер бойынша талқылауға 
және дауыс беруге қатыспауға;

• Компанияның ресурстарын, 
зияткерлік меншігін, жаб-
дықтары мен байланысын 
(корпоративтік пошта мен 
компьютерлік бағдарламаларды 
қоса алғанда) жеке мақсатта 
пайдаланбауға;

• егер қызметкер дұрыс шешімге 
сенімді болмаса, тікелей бас-
шылықпен кеңесуге.
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Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда «ҚТК» АҚ лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туын-
дау мүмкіндігі туралы өздеріне белгілі болған сәтте өзінің тікелей басшысын 
немесе Компания басшылығын жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

Корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда қатысушылар Жалғыз акци-
онердің құқықтарын да, Компанияның іскерлік беделін де тиімді қорғауды 
қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер арқылы оларды шешу жолдарын 
іздейді. Компания органдарының корпоративтік жанжалды реттеу процесін-
дегі негізгі міндеті заңды және негізді бола отырып, «ҚТК» АҚ мүдделеріне 
жауап беретін шешімді іздеу болып табылады.
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ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ

«ҚТК» АҚ дивидендтік саясатты іске асыру кезінде капиталдандырудың өсу 
саясатын және есепті жылдың қорытындылары бойынша алынған таза кірістің 
мөлшерін негізге ала отырып, дивидендтерді төлеу кезеңділігін ұстанады.

Жай акциялар бойынша дивидендтердің мөлшері және оларды Компанияның 
акционерлеріне төлеу тәртібі туралы шешімді Директорлар Кеңесінің ұсыны-
мын ескере отырып, акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды.

2020 жылы Компания 2019 жылдың нәтижелері бойынша 2 577 532 мың теңге 
немесе қарапайым акция үшін 423,84 теңге сомасында дивиденд жариялады 
және төледі. 2019 жылы 2018 жылдың нәтижелері бойынша 1 385 764 мың теңге 
немесе жай акция үшін 227,87 теңге сомасында дивидендтер жарияланды 
және төленді.

2021 жылғы 1 қаңтардағы капитал құрылымы

Ұстаушының 
атауы

Жай 
акциялар, 

дана

Жай 
акциялар, 

үлес %

Акциялар- 
дың артык- 
шылықтары 

Барлық 
акциялар, 

дана

Барлық 
акциялар,

үлесі %

«Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ 17 631 022 100,0 – 17 631 022 98,60

Жарияланған жай акциялардың саны, дана. 22 000 000

Жарияланған артықшылықты акциялардың 
саны, дана –

Орналастырылған жай акциялардың саны, дана. 17 881 022

Орналастырылған артықшылықты акциялардың 
саны, дана –

Сатып алынған жай акциялардың саны, дана 250 000

Сатып алынған артықшылықты акциялардың 
саны, дана –

Айналыстағы жай акциялардың саны, дана 17 631 022

Айналыстағы артықшылықты акциялардың 
саны, дана –

Дереккөз: KASE
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес тәуекелдерді басқару процесіне қаты-
сатын «ҚТК» АҚ Ұйымдық құрылымы Директорлар Кеңесімен, Басқармамен, 
Тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшемен, Ішкі аудит қыз-
метімен және басқа құрылымдық бөлімшелермен ұсынылған.

Компания тәуекелдерді бағалау 
және сәйкестендіру процесінде 
тәуекелдерді басқарудың орта-
лықтандырылған жүйесінің моделі 
шеңберінде Холдингпен бірыңғай 
стандартты ұстанады. Модель тәу-
екелдің жекелеген түрлерін баға-
лауды (операциялық, валюталық, 
пайыздық, кредиттік, өтімділік тәуе-
келі, бизнес-тәуекел, жылжымайтын 
мүлік тәуекелі), сондай-ақ оларды 
агрегаттауды және қалыпты стрес-
стік жағдайларда есептелген тәуе-
келдердің агрегатталған мөлшерін 
жабу үшін қолжетімді қаржы ресур-
старының жеткіліктілігін бағалауды 
(ҚҚР) қамтиды.

Компанияның ішкі капиталы мен 
ҚҚР-ін бағалауды кейіннен басқа-
рушылық есептілік жүйесіне енгізе 
отырып, тәуекел-менеджмент депар-
таменті жүзеге асырады.

2020 жылы «Тұрғын үй құрылысына 
кепілдік беру қоры» АҚ және «Бәйте-
рек девелопмент» АҚ қосу жолымен 
Компанияны қайта ұйымдастыру 
шеңберінде Компанияның страте-
гиялық мақсаттарына және негізгі 
бизнес-процестерге фокусқа сәйкес 
бизнес-процестердің матрицасы, 
тәуекелдер мен бақылаулар картасы 
өзектендірілді.

Есепті жылы резервтерді есептеу 
бөлігінде ішкі құжаттарды өзек-
тендіру жүргізілді, атап айтқанда 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 
АҚ кредиттеріне (қарыздарына) 
қарсы провизияларды (резервтерді) 
есептеу әдістемесіне, сондай-ақ 
Компанияның кепілдік жағдайларын 
реттеуге арналған Провизияларды 
(резервтерді) есептеу әдістемесіне 
өзгерістер мен толықтырулар 
бекітілді.

Тәуекелдерді басқару жүйесіне 
жүргізілген бағалау барысында 
«Тәуекел-мәдениет», «Тәуекелдерді 
басқару жүйесін жетілдіру», «Тәу-
екелдерді анықтау тәсілі» сияқты 
компоненттер бағытындағы жұмы-
сты күшейту, сондай-ақ тәуекелдерді 
басқару бойынша басқарушылық 
есептілік жүйесін автоматтан-
дыру деңгейін арттыру қажеттігі 
анықталды.

Тәуекелдерді басқарудың орта-
лықтандырылған жүйесі 4 блоктан 
тұрады:

• тәуекелдің жекелеген түрлерін 
басқару және бағалау;

• қалыпты және стресстік жағдай-
ларды ескере отырып, тәуекел-
дердің жиынтық мөлшері;

• капиталдың жеткіліктілігі;
• тәуекел-тәбет.
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Тәуекелдерді басқарудың орта-
лықтандырылған жүйесі бастапқыда 
бытыраңқы болып табылатын компа-
нияның барлық тәуекелдерін баға-
лау қажеттілігіне байланысты ішкі 
капиталдың жеткіліктілігін бағалау 
процесіне негізделген. Компания 
тәуекелінің әрбір түрі бойынша ішкі 
капиталды есептеу және оны Компа-
нияның барлық тәуекелдерін жабуға 
арналған компанияның қолда бар 
қаржы ресурстарымен салыстыру 
үшін одан әрі агрегаттау мақсатында 
оның сандық бағасы жүргізіледі. 
Тәуекелдің әрбір түрін бағалау ком-
панияның ішкі құжаттарына сәйкес 
жүргізіледі.

Бизнес-процестер мен қызмет 
бағыттарын ескере отырып, тәу-
екелдер тіркелімін және Компа-
нияның тәуекелдерді басқару 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
жасау (жаңарту) тәуекелдерді 
басқару жүйесінің жұмыс істеуінің 
міндетті талабы болып табылады.

Тәуекелдердің иелері тәуекел-ме-
неджменттің құралы ретінде тәуе-
келдің негізгі индикаторларын (ТНИ) 
анықтайды, оның көмегімен тәуекел-
дің пайда болу себептерін таңдап 
алынған сараптамалық жолмен 
шектеулерді қолдана отырып, ҚҚР 
болашақта тәуекелді азайту бой-
ынша соңғы әрекеттерді қабылдау 
үшін тәуекел иесін хабардар етеді. 
КИР құралы тәуекелдерге ұшырау 
себептерін бақылау және оларды 
болжау үшін де пайдаланылады.

Тәуекелдердің иелері тәуекел-ме-
неджменттің құралы ретінде тәуе-
келдің негізгі индикаторларын (ТНИ) 
анықтайды, оның көмегімен тәуекел-
дің пайда болу себептерін таңдап 

алынған сараптамалық жолмен 
шектеулерді қолдана отырып, ҚҚР 
болашақта тәуекелді азайту бой-
ынша соңғы әрекеттерді қабылдау 
үшін тәуекел иесін хабардар етеді. 
ТНИ құралы тәуекелдерге ұшырау 
себептерін бақылау және оларды 
болжау үшін де пайдаланылады.

Тәуекел тәбетін анықтайтын компо-
ненттер:

1. капиталдың жеткіліктілігі;
2. кірістілік;
3. өтімділік

Директорлар кеңесі жыл сайын 
Компанияның уәкілетті органы 
оның Компания стратегиясына, 
бизнес-ортаға және мүдделі тарап-
тардың талаптарына сәйкестігін 
қамтамасыз ету мақсатында тәуе-
кел-тәбетті қарайды және бекітеді.
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НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Өтімділік тәуекелі
Өтімділік тәуекелі  активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері сәйкес 
келмеген кезде туындайды, бұл Компанияның өзінің баланстық және балан-
стан тыс міндеттемелері бойынша уақтылы жауап беру үшін қолайлы баға бой-
ынша жеткілікті өтімді қаражатпен қамтамасыз етілуіне әсер етеді. Активтер 
мен міндеттемелер бойынша өтеу мерзімдері мен пайыздық ставкалардың 
сәйкес келуі және/немесе бақыланатын сәйкес келмеуі қаржы институттарын 
басқарудағы негіз қалаушы сәт болып табылады. Жүзеге асырылатын опера-
циялардың әртүрлілігіне және олармен байланысты белгісіздікке байланы-
сты активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері бойынша толық сәйкестік 
қаржы институттары үшін әдеттегі практика болып табылмайды, бұл операция-
лардың кірістілігін арттыруға мүмкіндік береді, алайда кассалық алшақтықтар-
дың туындау тәуекелін арттырады.

Компания өтімділікті басқаруды 
оларды өтеу мерзімінің басталуына 
қарай барлық міндеттемелерді 
орындау үшін қажетті ақша қаража-
тының тұрақты болуын қамтамасыз 
ету мақсатында жүзеге асырады.

Компания Директорлар кеңесі мен 
Басқарма бекіткен Компанияның 
Тәуекелдерді басқару саясаты, 
Компанияның инвестициялау және 
қарыз алу саясаты, нарықтық тәуе-
келді және өтімділікті жоғалту тәуе-
келін бағалау әдістемесі шеңберінде 
өтімділік тәуекелін басқарады.  
Құжаттар өтімділікті жоғалту тәуе-
келін басқарудың негізгі процестері 
мен тәртібін айқындайды, сондай-ақ 
өтімділікті жоғалту тәуекелін тиімді 
басқару және барлық міндеттеме-
лерді жабуға Компания қаража-
тының жеткіліктілігін қамтамасыз 
ету мақсатында Компанияның осы 
процеске тартылған құрылымдық 
бөлімшелерінің функциялары мен 
өкілеттіктерін белгілейді.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар 
шеңберінде өтімділікті жоғалту 
тәуекелі келесі құралдар/талдама-
лық есептер арқылы өлшенеді және 
бақыланады: өтімділіктің реттеушілік 
және шарттық нормативтері; өтімді 

қаражаттың ағымдағы қалдықтарын, 
өтімді қаражаттың жоспарланатын 
ағындарын/жылыстауларын талдау; 
Банктік қадағалау жөніндегі Базель 
комитеті ұсынатын LCR және NSFR 
өтімділік коэффициенттерін қоса 
алғанда, өтімділіктің ішкі коэффици-
енттері; өтімділіктің алшақтықтары 
(гэп-талдау). Өтімді қаражаттың 
артығын немесе тапшылығын 
болдырмау үшін Компанияның 
активтерін, пассивтерін және Тәу-
екелдерін басқару комитеті өтімді 
қаражатты тарту және пайдалану 
жөніндегі қызметке мониторингті 
жүзеге асырады.

Компанияның активтерін, пассив-
терін және тәуекелдерін басқару 
жөніндегі Комитет Компания-
ның өтімділігін жоғалту тәуекелін 
төмендету бойынша шаралар 
қабылдау үшін кумулятивтік 
гэп-алшақтықтарға талдау жүргізу 
арқылы өтімділік тәуекеліне мони-
торингті жүзеге асырады. Ағымдағы 
өтімділікті басқаруды ағымдағы 
өтімділікті қолдау және ақша ағын-
дарын оңтайландыру үшін қаржы 
нарықтарындағы операцияларды 
жүзеге асыратын Қазынашылық 
департаменті жүзеге асырады.
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Компанияның өтімділікті басқару 
рәсімдері:

• негізгі валюталар бөлінісінде 
ақша ағындарын болжау және 
осы ақша ағындарымен байла-
нысты өтімді активтердің қажетті 
деңгейін есептеу;

• қаржыландыру көздерінің әрта-
раптандырылған құрылымын 
қолдау;

• қарыз қаражатының шоғырла-
нуы мен құрылымын басқару 
туралы ақпарат;

• қарыздық қаржыландыру бой-
ынша жоспарларды әзірлеу;

• кассалық өтімділік үзілген 
жағдайда қорғау шарасы 
ретінде еркін іске асыруға 

болатын жоғары өтімді активтер 
портфеліне қызмет көрсету;

• өтімділікті және қаржыланды-
рудың белгіленген деңгейін 
қолдау бойынша резервтік 
жоспарларды әзірлеу;

• Компания өтімділігінің балан-
стық көрсеткіштерінің заңнама-
лық белгіленген нормативтерге 
сәйкестігін бақылауды жүзеге 
асырудан тұрады.

Компанияның өтімділік тәуекелі 
бойынша жиынтық ақпарат ай сай-
ынғы негізде Холдингтің Тәуекел-
дерді басқару департаментіне және 
Басқармаға, сондай-ақ Директор-
лар кеңесіне тәуекелдер бойынша 
тоқсан сайынғы есеп құрамында 
ұсынылады.

Нарықтық тәуекелдер
Компания нарықтағы жалпы және ерекше өзгерістердің тәуекеліне ұшы-
райтын валюталық, пайыздық және үлестік құралдар бойынша ашық пози-
циялармен байланысты нарықтық тәуекелге ұшырауы мүмкін. Компания 
қабылданатын тәуекел деңгейіне қатысты лимиттерді белгілейді және олар-
дың сақталуын мерзімді негізде бақылайды.

Нарықтық тәуекелдерді басқару 
процесі келесі дәйекті кезеңдерді 
қамтиды: 

1. басқаруды жоспарлау – 
нарықтық тәуекелдерге және 
өтімділікті жоғалту тәуекел-
деріне ұшырағыштықты тиімді 
басқаруды жүзеге асыру үшін 
релевантты тәсілдерді айқын-
дау;

2. сәйкестендіру – Компанияның 
қаржылық нәтижесіне теріс әсер 
етуі мүмкін нарықтық тәуекел-
дерге ұшырау түрлерін анықтау 
және құжаттау;

3. сапалы бағалау - нарықтық 
тәуекелдерді және өтімділікті 
жоғалту тәуекелін сапалы 
талдау, олардың компанияның 
қаржылық нәтижесіне әсерін 
бағалау мақсатында олардың 
туындау себептерін айқындау;

4. сандық бағалау-нарықтық 
тәуекелдерді іске асыру салдар-
ларының туындау ықтималдығы 
мен әсерін сандық талдау;

5. ден қоюды жоспарлау – 
нарықтық тәуекелдерді іске 
асырудың теріс салдарын 
әлсірету жөніндегі рәсімдер мен 
әдістерді айқындау;
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6. бейімділікті мониторингтеу 
және бақылау – нарықтық 
тәуекелдердің мониторингі 
және оларды уақтылы басқару 
жөніндегі рәсімдерді орын-
дау, нарықтық тәуекелдерге 
бейімділікті барынша азайту 
бойынша қабылданған іс-қи-
мылдардың тиімділігін бағалау.

Нарықтық тәуекелдерге ұшы-
рағыштықты басқару жүйелерінің 
мақсаты компания қабылдаған 
жиынтық тәуекелді өзінің стра-
тегиялық міндеттеріне сәйкес 
Компания айқындаған деңгейде 
ұстап тұру болып табылады. Күтпе-
ген қаржылық шығындарға және 
Компанияның бұрын қабылданған 
міндеттемелер бойынша уақтылы 
және толық көлемде жауап беру 
қабілетінің төмендеуіне алып келуі 
мүмкін нарықтық тәуекелдерге 
ұшырағыштықты барынша азайту 
негізінде Компания активтері мен 
капиталының барынша сақталуын 
қамтамасыз ету басым болып табы-
лады.

Нарықтық тәуекелдерді бағалау 
әдістері:

• валюталық тәуекел. Валюта 
бағамдары өзгеруінің сезімтал-
дығын және қаржылық нәтижеге 
әсерін талдауды қолдануды 
қамтитын валюталық пози-
ция мониторингі. Валюталық 
позицияның өзгеру шамасы 
қолданылатын стресс-сценарий 
түріне байланысты болады;

• валюталық тәуекел. ковари-
ялық-вариациялық матрицаны 
қолдана отырып, тарихи әдіс бой-
ынша айлық, жылдық VaR есептеу;

• пайыздық тәуекел Өтелгенге 
дейінгі кірістіліктің өзгеруін 
және қаржылық нәтижеге 
әсер етуді қамтитын дюрация 
және көлем шамасы мәніне 
бағалы қағаздар портфелінің 
мониторингі. Өтелгенге дей-
інгі кірістіліктің өзгеру шамасы 
қолданылатын стресс-сценарий 
түріне байланысты болады;

• сыйақы мөлшерлемесінің өзге-
руін және қаржылық нәтижеге 
әсер етуді қамтитын активтер 
мен міндеттемелердің пайыздық 
мөлшерлемелерінің өзгеруіне 
сезімтал үзілістерін мони-
торингтеу. Мөлшерлеменің 
өзгеру шамасы қолданылатын 
стресс-сценарий түріне байланы-
сты болады.

Компанияның нарықтық тәуекел-
дері бойынша жиынтық ақпарат ай 
сайынғы негізде Холдингтің тәуекел-
дерді басқару департаментіне және 
Басқармаға, сондай-ақ Директор-
лар кеңесіне тәуекелдер бойынша 
тоқсан сайынғы есептің құрамында 
ұсынылады.

 2020

142

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



Операциялық тәуекел
Өз қызметін жүзеге асыру кезінде Компания операциялық тәуекелге ұшы-
райды.

Операциялық  – бұл барабар емес немесе қате ішкі процестер, персонал-
дың іс-әрекеттері, жүйенің жұмыс істеуі нәтижесінде шығындарға, сондай-ақ 
сыртқы оқиғаларды іске асыру салдарынан туындайтын шығындарға әкелетін 
тәуекел.

Операциялық тәуекелдерді басқару-
дың мақсаты операциялық шығын-
дарды азайту, шығыстарды ұтымды 
ету, сондай-ақ уақытты азайту және 
Компанияның бақылаудан тыс 
оқиғаларға ден қою барабарлығын 
арттыру арқылы Компанияның опе-
рациялық тиімділігін оңтайландыру 
болып табылады.

Операциялық тәуекелдерді басқа-
рудың негізгі міндеттері:

• Компания ұшырайтын опера-
циялық тәуекелдерді басқару 
рәсімдері мен тетіктерін жетіл-
діру;

• қызметтің үздіксіздігін басқару 
жүйесі;

• Компанияның өзіне қабылдай-
тын операциялық тәуекелдер 
деңгейінде айтарлықтай өзгері-
стерге әкелетін басқа да әрекет-
терді жасауына жол бермеу;

• операциялық тәуекелдерді іске 
асыру салдарынан Компани-
яның операцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі шығындарды 
шектеу болып табылады.

Операциялық тәуекелдерді 
басқару құралдары:

1. қызметтің әрбір бағыты шең-
берінде елеулі залалдарды қоса 
алғанда, операциялық тәуекел-
дер туралы деректерді тұрақты 
негізде қадағалау мақсатында 
пайдаланылатын операциялық 
ысыраптардың дерекқоры;

2. операциялық тәуекелдерді 
кейіннен бақылау және басқару 
үшін компанияның құрылымдық 
бөлімшелерінің операциялық 
тәуекелдерді сәйкестендіруі 
және бағалауы үшін пайдала-
нылатын операциялық тәуекел-
дердің өзін-өзі бағалауы;

3. тәуекелдерді уақтылы жұмсарту 
бойынша бақылау шараларын 
қабылдау үшін компанияның 
құрылымдық бөлімшелері ішін-
дегі қызмет бағыттарын таңдау 
мақсатында операциялық тәу-
екелдерді бағалау, мониторин-
гілеу және алдын ала ескерту 
үшін пайдаланылатын тәуекел-
дің түйінді индикаторлары;

4. тәуекелдер картасы Компания-
ның өзара байланысы мен өзара 
әсерін анықтауға мүмкіндік 
беретін операциялық және өзге 
де тәуекелдерін талдау әдісі 
болып табылады.
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Операциялық тәуекелдерді тұтас 
және жан-жақты басқаруды қамтама-
сыз ету үшін операциялық тәуекел-
дерді басқару құралдары Кешенді 
және өзара байланысты пайдаланы-
лады.

Компания операциялық тәуекелмен 
белгіленген капиталға арналған 
лимитке қабылданған шығын-
дарды салыстыра отырып (банктік 
қадағалау жөніндегі Базель комитеті 
ұсынған есептеу тәсілдеріне сәй-
кес базалық және стандартталған 
әдістер бойынша есептелетін) 
және операциялық шығындардың 
электрондық дерекқоры, тәуекелдің 
негізгі индикаторлары, тәуекел-
дер картасы, бизнес-процестердің 
өзін-өзі бағалауы арқылы компания 
бөлімшелерімен толтырылатын 
ақпаратты пайдалана отырып, опе-
рациялық тәуекелдердің монито-
рингін жүргізеді.

Операциялық тәуекелдер оқиғалар 
санаттары бойынша және пайда 
болу себептері бойынша банктік 
қадағалау жөніндегі Базель коми-
тетінің ұсыныстарына сәйкес жікте-
леді.

Операциялық тәуекелдер оқиғала-
рының санаттары

• персоналдың іс-әрекетіне 
қатысты тәуекел (персоналдың, 
агенттердің және делдалдардың 
іс-әрекетіне байланысты немесе 
компанияның клиенттермен, 
реттеуші органдармен немесе 
үшінші тұлғалармен өзара 
қарым-қатынасына байланысты 
шығындар тәуекелі);

• немесе жүйенің жұмыс істеуімен 
байланысты тәуекел (телекомму-
никация және АТ-инфрақұрылы-
мының істен шығуымен және 
жұмыс істеуінің тоқтауымен 
байланысты тәуекел);

• процестермен байланысты 
тәуекел (мәмілелерді орындау 
кезіндегі қателер (қате транзак-
циялар), клиенттік шоттарды 
басқару және басқа да биз-
нес-процестер салдарынан 
шығындар тәуекелі);

• сыртқы факторлармен байланы-
сты тәуекел (сыртқы алаяқтықты, 
негізгі құралдардың зақымда-
нуын немесе Компанияның 
операциялық/бизнес-қызметін 
жалғастыруға кедергі келтіруі 
мүмкін заңнамадағы өзгері-
стерді қоса алғанда, үшінші 
тұлғалардың іс-әрекеттері сал-
дарынан шығындар тәуекелі).

Операциялық тәуекелдер бойынша 
жиынтық ақпарат тоқсан сайынғы 
негізде активтерді, пассивтерді және 
тәуекелдерді басқару комитетінің, 
басқарманың, сондай-ақ тәуекел-
дер бойынша тоқсан сайынғы есеп 
құрамында Директорлар кеңесінің 
қарауына шығарылады.
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Кредиттік тәуекел
Компания контрагенттің қаржы құралы бойынша өз міндеттемелерін орында-
мау тәуекелі болып табылатын кредиттік тәуекелге ұшырауы мүмкін.

Компанияның кредиттік тәуекелін басқару жүйесінің басты мақсаттары 
кредиттік тәуекелді барынша азайту, оның алдын алу, қарыз алушылардың 
өздерінің қаржылық міндеттемелерін орындамауы салдарынан қаржылық 
шығындардың туындау ықтималдығын азайту болып табылады.

Кредиттік тәуекелді басқару про-
цесі мынадай дәйекті кезеңдерді 
орындауды қамтиды:

• сәйкестендіру - Компанияның 
қаржылық нәтижесіне теріс әсер 
етуі мүмкін кредиттік тәуекел 
факторларын анықтау және 
құжаттау;

• сапалы бағалау - кредиттік тәу-
екелді сапалы талдау, олардың 
компанияның қаржылық нәти-
жесіне әсерін бағалау мақса-
тында пайда болу себептерін 
анықтау;

• сандық бағалау - кредиттік 
тәуекелді іске асыру салдары-
ның пайда болу ықтималдығы 
мен Компанияның қаржылық 
нәтижесіне әсерін сандық тал-
дау; ден қою-кредиттік тәуекелді 
іске асырудың теріс салдарын 
әлсірету бойынша рәсімдер мен 
әдістерді айқындау;

• ұшырағыштықты бақылау және 
мониторинг-кредиттік тәуе-
кел мониторингі, оны уақтылы 
басқару бойынша рәсімдерді 
орындау, кредиттік тәуекелге 
ұшырағыштықты барынша 
азайту бойынша қабылданған 
іс-қимылдардың тиімділігін 
бағалау. 

• Компания бір қарыз алушыға 
және/немесе байланысты қарыз 
алушылар тобына ең жоғары 
лимиттерді белгілеу арқылы 
кредиттік тәуекел деңгейін 
айқындайды.

• Лимиттерді белгілеу кезінде 
контрагенттердің халықаралық 
рейтингтік агенттіктер берген 
кредиттік рейтингтері пайдала-
нылады, сондай-ақ қаржылық 
есептілік бойынша қолжетімді 
деректер негізінде қаржылық 
жай-күйге бағалау жүргізіледі. 
Осы тәуекелдердің мониторингі 
тұрақты негізде жүзеге асыры-
лады және Холдингтің актив-
тері мен пассивтерін басқару 
жөніндегі комитет шоғырлан-
дырылған негізде қарайды. Бұл 
ретте лимиттер айына кемінде 
бір рет қайта қаралады.

Компания кредиттік тәуекелді баға-
лау үшін кредиттік тәуекел (RWA) 
бойынша мөлшерленген активтер 
әдісін пайдаланады.
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Кредиттік тәуекелге стресс-тестілеу 
жүргізу кезінде Компания базалық 
тәсілді пайдаланады, ол үшін n 
бақылау саны 30-дан асатындай, 
кезең тереңдігі кемінде 3 жыл 
болатын мынадай ай сайынғы 
деректер пайдаланылады:

• Компанияның кредиттік тәуекел 
дәрежесі бойынша мөлшерлен-
ген активтердің шамасы;

• USD/KZT айырбастау бағамы;
• Brent мұнай бағасы;
• инфляция деңгейі (тұтыну баға-

ларының индексі).

Стресс-тестілеуді өткізу кезінде 
стресс сценарийлерін базалық (аз 
сыни стресстік оқиғаларды көрсе-
тетін) және дағдарыстық (шығын-
дардың өте жоғары дәрежесіне әкеп 
соқтыратын аса күрделі стресстік 
оқиғаларды көрсететін) сценарий-
лерге бөлу орын алады.

Стресс-тестілеу нәтижелері 
анықтау процесінде қолданылады:

• қабылданатын тәуекелдер бой-
ынша резерв деңгейі;

• ішкі капиталдың мөлшері.

Бизнес-тәуекел
Компания өзінің бизнес-процестерін жүзеге асыру кезінде тәуекелдердің 
әртүрлі түрлеріне ұшырау объектісі болып табылады. Бизнес-тәуекел компани-
яның тұрақтылығы мен қаржылық нәтижелеріне әсер ететін маңызды фактор-
лардың бірі болып табылады.

Бизнес-тәуекел деп пайданың елеулі ысырабына әкеп соқтыра алатын Компа-
ния қызметі көлемінің күтпеген қолайсыз өзгеруі түсініледі.

Бизнес-тәуекелдің негізгі факторлары: нарық конъюнктурасының елеулі нашар-
лауы, бәсекелестік ортадағы өзгеріс, шығыстар құрылымының өзгеруі және басқалары.

Бизнес-тәуекелді бағалау тәуекел-
мен пайданы (EaR) есептеу арқылы 
тұрақты түрде жүргізіледі, ол VaR 
көрсеткішімен алмастырылады 
және қалыпты нарық жағдайында 
берілген сенім аралығы (99%) және 
уақыт шегі кезінде асырылмайтын 
ықтимал ысыраптардың ең жоғары 
шамасы ретінде түсіндіріледі.

Стресс-тестілеу кезінде іскери тәуе-
келдің стресстік сценарийін модель-
деу үшін тарихи және гипотетикалық 
сценарий әдісі қолданылады.

Стресс-тестілеуді есептеу үшін 
кезең тереңдігі 3 жыл немесе одан 

да көп болатын (n бақылау саны 
30-дан асатындай) мынадай тоқсан 
сайынғы деректер пайдаланылады:

• Компанияның таза кірісі, 
• USD/KZT айырбастау бағамы; 
• Brent мұнай бағасы; 
• инфляция деңгейі (тұтыну баға-

ларының индексі).
Жоғарыда айтылғандай, стресс-те-
стілеу нәтижелері қабылданған 
тәуекелдер мен ішкі капиталдың 
мөлшері бойынша резерв деңгейін 
анықтау процесінде қолданылады.
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Жылжымайтын мүлік тәуекелі
Жылжымайтын мүлік тәуекелі – ұйымның балансындағы жылжымай-
тын мүлік объектілерінің нарықтық құнының өзгеруі салдарынан болуы мүмкін 
шығындар.

Өз қызметін жүзеге асыру кезінде 
Компания жылжымайтын мүлік 
тәуекеліне ұшырайды, өйткені 
Компанияның қызметі құрылысты 
қаржыландырумен және жылжы-
майтын мүлік объектілерінің алаңда-
рын жалға беруден кіріс алумен 
тікелей байланысты.

VaR есебін қолдана отырып, жылжы-
майтын мүлік тәуекелін бағалау 
компанияның тәуекелдерді басқару-
дың орталықтандырылған моделінің 
ажырамас бөлігі болып табылады.

Жылжымайтын мүлік тәуекелі бой-
ынша стресстік сценарийді модель-
деу үшін тарихи және гипотетикалық 
сценарий әдісі қолданылады.

Стресс-тестілеуді есептеу үшін 
кезең тереңдігі 3 жыл немесе одан 
да көп болатын (n бақылау саны 
30-дан асатын) мынадай ай сай-
ынғы деректер пайдаланылады: 

• жылжымайтын мүлік бағасының 
өзгеру индексі; 

• USD/KZT айырбастау бағамы; 
• Brent мұнай бағасы; 
• инфляция деңгейі (тұтыну баға-

ларының индексі).
Стресс-тестілеу нәтижелері қабыл-
данатын тәуекелдер бойынша 
резерв деңгейін және ішкі капитал-
дың шамасын айқындау процесінде 
пайдаланылады.
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55А

Телефоны: +7 (7172) 79 75 75 75

Баспасөз қызметі: басшы Пахирдинова Зарина Камирдиновна (тел: 1263)

Осы есепке қатысты сұрақтар бойынша Талдау және стратегия департа-
ментіне хабарласуға болады:

• Департамент директоры Хадесов Рауан Төлегенұлы (тел: 2309)
• Бас маман Молдабаев Жарас Өмірбайұлы (тел: 2353)
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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ

АҚ – Акционерлік қоғам

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ/Холдинг  
– «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» акционерлік қоғамы

«ТҚКҚ» АҚ – «Тұрғын үй құрылы-
сына кепілдік беру қоры» акционер-
лік қоғамы

ҚР СЖжРА - Стратегиялық 
жоспарлау және реформалар жөнін-
дегі агенттік

ЕДБ - Екінші деңгейдегі банк

ЖІӨ - жалпы ішкі өнім

УБАҚ - уақытша бос ақша қаражаты

ШҚО - Шығыс Қазақстан облысы

ж. - жыл

жж. – жылдар

ИИДМБ - Қазақстан Республика-
сының индустриялық-инновациялық 
дамытудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы

МБҚ - мемлекеттік бағалы қағаздар

долл. - доллар

ҚҚР - қолжетімді қаржы ресурстары

Бірлік - бірлік

ТҮКШ - тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық

БҚО - Батыс Қазақстан облысы

ЖТҚ - Жеке тұрғын үй

ЖМИҚ - жылжымайтын мүліктің 
инвестициялық қоры

м2 - шаршы метр

ҚИК/ «ҚИК» ИҰ» АҚ / «ҚИК» 
ИҰ – «Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» акцио-
нерлік қоғамы

Компания/«ҚТК» АҚ/ 
Бірыңғай оператор – 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 
Акционерлік қоғамы

ҚНК - қызметтің негізгі көрсеткіші

ТК - тарату комиссиясы

ХВҚ - Халықаралық валюта қоры

КПТҮ - көппәтерлі тұрғын үй

КТҮК - көппәтерлі тұрғын үй кешені

ЖАО - жергілікті атқарушы орган

млн - миллион

млрд - миллиард

ҚЕХС - қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары

МҚҰ - Мирок-қаржы ұйымдары

ҚР ҰФ - Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық Қоры

обл. - облыс

БҰҰ - Біріккен Ұлттар Ұйымы

п. т. - пайыздық тармақ
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ЭДР - эмитент дефолтының рей-
тингі

ҚР - Қазақстан Республикасы

ІАҚ - ішкі аудит қызметі

ІБЖ - ішкі бақылау жүйесі

БАҚ - бұқаралық ақпарат құрал-
дары

СҚО - Солтүстік Қазақстан облысы

ЖШС - жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік

СОО - сауда-ойын-сауық орталығы

т. б. - тағы басқалары

с. і. – соның ішінде

мың - мың

ад. - адам

ТДМ - БҰҰ Тұрақты даму мақсаттары

д. - дана 

EBITDA - пайыздарды, салықтарды 
және амортизацияны шегергенге 
дейінгі пайда (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization)

GRI - Global Reporting Initiative

KASE - Қазақстан қор биржасы 
(Kazakhstan Stock Exchange) 

NI margin - таза пайда бойынша 
сатудың рентабельділігі (Net Profit 
Margin) 

ROA - активтердің рентабельділігі 
(assets On Return) 

ROE - меншікті капиталдың рента-
бельділігі (Return On Equity)
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1-ҚОСЫМША. ЕСЕП ТУРАЛЫ
«ҚТК» АҚ ашықтық қағидатын ұстанады және операциялық және қаржылық 
нәтижелер бойынша да, сондай-ақ тұрақты даму мен корпоративтік басқару 
саласында да Компания қызметінің барлық бағыттары бойынша ақпаратты 
тиімді ашуға ұмтылады.

Компания жыл сайын мүдделі 
тараптар үшін корпоративтік интер-
нет-сайттың тиісті бөлімінде, сон-
дай-ақ өзінің жылдық есептерінде 
орнықты даму саласындағы қызмет 
нәтижелерін ашып отырады.

Осы жылдық есеп «ҚТК» АҚ-ның 
2020 жылғы 1 қаңтардан 31 жел-
тоқсанға дейінгі кезеңдегі қызметі 
туралы қаржылық және қаржылық 
емес ақпаратты, сондай-ақ алдыңғы 
кезеңдердің кейбір деректерін, 
компанияның жоспарлары мен бол-
жамдарын қамтиды

Бұл GRI стандарттарына («Сәйкестік-
тің негізгі нұсқасы») сәйкес тұрақты 
даму туралы ақпарат ашылатын 
Компанияның бірінші жылдық есебі. 
Тиісінше, бұрын ашылған тұрақты 
даму тақырыптары бойынша көрсет-
кіштер GRI стандарттарына көбірек 
сәйкес келу үшін түзетілді.

Сонымен қатар, 2020 жылы Компа-
ния қайта құрылды. Қызмет ауқымы 
мен жұмыс бағыттары, сондай-ақ 
құрылымы өзгерді. Болған өзгері-
стер туралы «Компания туралы» 
бөлімінен оқуға болады.

Тұрақты даму саласындағы ақпа-
ратты қамтитын 2019 жылдың 
қорытындылары бойынша жылдық 
есеп 2020 жылғы 30 тамызда жари-
яланды.

2020 жылдың қорытындысы бой-
ынша осы жылдық есеп сыртқы 
куәландырудан өткен жоқ.

Жылдық есепті дайындау кезінде 
«ҚТК» АҚ GRI Стандарттарымен 
белгіленген есептің мазмұнын 
анықтау қағидаттарын басшылыққа 
алды:

• мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл – ақпаратты ашу 
кезінде олармен өзара іс-қимыл 
жүргізу барысында айқындалған 
мүдделі тараптардың мүдделері 
ескерілді. Мүдделі тараптар үшін 
аса маңызды болып табылатын 
ақпарат ашылды;

• тұрақты даму мәнмәтіні – «ҚТК» 
АҚ жұмысы осы жылдық есепте 
кең әлеуметтік-экономикалық 
мәнмәтінді ескере отырып 
ұсынылған. Компания өз жұмы-
сын экономикалық, әлеуметтік 
және экологиялық аспектілерді 
қамтитын сыртқы орта шең-
берінде айқындайды;

• маңыздылық - жылдық есепте 
Компанияның неғұрлым елеулі 
ішкі немесе сыртқы стейкхолдер-
лері таныған тақырыптар толығы-
рақ қамтылған. Қалған ақпарат 
құжатты шамадан тыс жүктемеу 
және пайдаланушының ақпарат-
пен жұмыс істеуін жеңілдету үшін 
аз егжей-тегжейлі берілген;

• толықтық – «ҚТК» АҚ жағдайды 
тұтас түсіну үшін маңызды бар-
лық детальдарды қоса алғанда, 
өзінің тұрақты даму саласын-
дағы қызметінің маңызды 
тақырыптарын барынша толық 
жария етеді.
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Маңыздылық және мүдделі тарап-
тармен өзара іс-қимыл қағидаттары 
осы жылдық есепте көрініс тапқан 
тұрақты дамудың ең маңызды 
тақырыптарын таңдауға көмектесті. 
Тұрақты даму мен толықтық мән-
мәтінінің қағидаттары таңдалған 
тақырыптар бойынша ақпаратты 
ашу кезінде көп дәрежеде қолда-
нылды.

«ҚТК» АҚ ішкі және сыртқы мүд-
делі тараптарға сауалнама жүргізу 
негізінде тұрақты дамудың барлық 
тақырыптарының маңыздылығына 
талдау жүргізді. Компания жыл 
сайын сауалнама нысандарын 
стейкхолдерлердің мүдделілік 
дәрежесін, оның ішінде орнықты 
даму мәселелерінде айқындау 
мақсатында Басқарма айқындаған 
негізгі стейкхолдерлерге, орнықты 
даму саласындағы қызмет бағы-

тына жетекшілік ететін құрылымдық 
бөлімшелерге жібереді.

2020 жылға бедел аудиті бойынша 
есепті дайындау шеңберінде 
Компанияның маңызды ішкі және 
сыртқы стейкхолдерлер болып 
танылатын орнықты даму саласын-
дағы қызметінің елеулі аспектілерін 
анықтау рәсімі жүргізілді. Бедел 
аудитінің нәтижелері бойынша стей-
кхолдерлер тұрғысынан маңызды 
тақырыптар анықталды, оларды Ком-
панияның есептілігінде ашу қажет.

Талдау нәтижелері бойынша 
маңыздылық матрицасы жасалды. 
Осы матрицаның жоғарғы оң жақ 
бұрышына түскен тақырыптар ең 
маңызды деп танылды және тұрақты 
даму бөлімін дайындау кезінде олар 
ең егжей-тегжейлі ашылды.

Маңыздылық матрицасы
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Тұрақты даму тақырыптары №

 Экономикалық нәтижелілік 1

 Нарықтарға қатысу 2

 Жанама экономикалық ықпал ету 3

 Сатып алу тәжірибесі 4

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 5

 Бәсекелестікке кедергі 6

 Материалдар 7

 Энергия 8

Су 9

Биоәртүрлілік 10

Шығарындылар 11

Төгінділер мен қалдықтар 12

Табиғат қорғау заңнамасының талаптарына сәйкестігі 13

Жеткізушілерді экологиялық бағалау 14

Жұмыспен қамту 15

Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы 16

Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік 17

Оқыту және білім беру 18

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 19

Кемсітушілікке жол бермеу 20

Ассоциация және ұжымдық келіссөздер бостандығы 21

Бала еңбегін пайдалану қаупі 22

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті пайдалану тәуекелі 23

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі 24

Байырғы және шағын халықтардың құқықтары 25

Адам құқықтарының сақталуын бағалау 26
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Тұрақты даму тақырыптары №

Жергілікті қауымдастықтар 27

Жеткізушілердің қоғамға әсерін бағалау 28

Саяси қызмет 29

Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі 30

Маркетингтік коммуникациялар 31

Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық 32

Талаптарға сәйкестігі 33
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2-ҚОСЫМША. GRI ИНДЕКСІ

Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

GRI 101 (2016): НЕГІЗДЕРІ

GRI 102 (2016): ЖАЛПЫ АШЫЛЫМДАР

ҰЙЫМ ПРОФИЛІ

102-1 Ұйымның атауы Компания туралы 12

102-2 Негізгі брендтер, өнімдер, 
сондай-ақ қызметтер Стратегиялық карта 15

102-3 Ұйымның штаб-пәтерінің 
орналасқан жері Байланыс ақпараты 96

102-4 Ұйым өз қызметін жүзеге 
асыратын елдердің саны Компания туралы 12

102-5
Меншік сипаты және 
ұйымдық-құқықтық 
нысаны

Компания туралы 12

102-6 Ұйым жұмыс істейтін 
нарықтар Компания туралы 12

102-7 Ұйым ауқымы Негізгі көрсеткіштер 6

102-8 Қызметкерлер саны
Қызметкерлердің 
құрылымы мен 
саны

60

102-9 Ұйымның жеткізу тізбегі Стратегиялық карта 15

102-10
Масштабтағы, 
құрылымдағы немесе мен-
шіктегі елеулі өзгерістер

Тұрғын үй құрылы-
сының бірыңғай 
операторы

5

102-11 Сақтық принципі Тәуекелдерді 
басқару 89
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Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

102-12

Ұйым қосылған немесе 
қолдайтын экономика-
лық, экологиялық және 
әлеуметтік хартиялар, 
принциптер немесе 
басқа бастамалар

-

102-13 Қауымдастықтарға 
мүшелік -

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

102-14 Аға басшының өтініші Директорлар кеңесі 
төрағасының үндеуі 7

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

102-16

Мінез-құлық кодекстері 
және әдеплық кодекстер 
сияқты ұйымның құн-
дылықтары, принциптері, 
стандарттары және мінез-
құлық нормалары

Іскерлік әдеп 
кодексі 86

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

102-18 Ұйымды корпоративтік 
басқару құрылымы

Компанияның 
басқару құрылымы 68

102-22 Жоғары Менеджмент және 
комитеттердің құрылымы

Компанияның 
басқару құрылымы 68

102-24
Жоғары басшылық мүше-
лерін тағайындау және 
іріктеу

Директорлар 
кеңесінің құрамын 
айқындау

72

102-28 Жоғары басшылықтың 
қызметін бағалау Жүргізілген жоқ -

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

102-40 Мүдделі тараптар топта-
рының тізімі

Мүдделі тараптар-
мен өзара іс-қимыл 51
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Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

102-41
Ұжымдық шарттармен 
қамтылған барлық қыз-
меткерлердің пайызы

Әлеуметтік саясат 66

102-42
Мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеу 
қағидаттары

Мүдделі тараптар-
мен өзара іс-қимыл 51

102-43
Ұйымның мүдделі тарап-
тармен өзара іс-қимыл 
жасау тәсілі

Мүдделі тараптар-
мен өзара іс-қимыл 51

102-44

Ұйыммен өзара әрекет-
тесу аясында мүдделі 
тараптар көтерген негізгі 
тақырыптар мен алаңда-
ушылықтар, сондай-ақ 
ұйым осы негізгі тақы-
рыптар мен алаңда-
ушылықтарға қалай 
жауап берді

Мүдделі тараптар-
мен өзара іс-қимыл 51

ЕСЕП БЕРУ ТӘЖІРИБЕСІ

102-45 Есептілігі есептілікке 
енгізілген заңды тұлғалар Есеп туралы 99

102-46
Есептің мазмұнын және 
аспектілердің шекарала-
рын анықтау әдістемесі

Есеп туралы 99

102-47 Барлық маңызды аспек-
тілердің тізімі Есеп туралы 99

102-48

Алдыңғы есептерде 
жарияланған көрсет-
кіштердің барлық қайта 
қалыптасуының салдары

Осы жылдық 
есепте алдыңғы 
есептілікпен салы-
стырғанда қайта 
қалыптастырулар 
немесе өзге тұжы-
рымдамалар жоқ

-
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Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

102-49

Алдыңғы есепті кезең-
дермен салыстырғанда 
аспектілердің ауқымы 
мен шекараларының 
елеулі өзгерістері

Бұл GRI стандарт-
тары бойынша дай-
ындалған алғашқы 
есеп

-

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

102-50 Есепті кезең Есеп туралы 99

102-51 Алдыңғы есептің жария-
ланған күні Есеп туралы 99

102-52 Есеп беру циклі Есеп туралы 99

102-53 Байланысушы тұлға Байланыс ақпараты 96

102-54
GRI стандарттарына 
сәйкес есепті дайындау 
нұсқасы

Об отчете 99

102-55 GRI көрсеткіштерінің 
кестесі

2-қосымша. GRI 
индексі 102

102-56

Ұйымның есептілікті 
сыртқы растауды қамта-
масыз етуге қатысты 
тәжірибесі

Есеп туралы 99

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТАҚЫРЫПТАРЫ БОЙЫНША АШУ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР 

GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

103-1 Материалдылық және 
шекаралар Есеп туралы 99

103-2 Менеджмент тәсілдері Экономикалық 
әсерді басқару 54

103-3 Менеджментті бағалау
2023 жылға дейінгі 
қызметтің түйінді 
көрсеткіштері

16

GRI 201 (2016): ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК

201-1
Құрылған және бөлінген 
тікелей экономикалық 
құн

Қаржылық қол-
дау, 3-қосымша. 
Қаржылық есептілік

54, 107
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Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

GRI 204 (2016): САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ

204-1

Қызметті жүзеге асырудың 
елеулі өңірлеріндегі жер-
гілікті өнім берушілерге 
арналған шығыстардың 
үлесі

Сатып алуды 
басқару 57

GRI 205 (2016): ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

205-1
Сыбайлас жемқорлық тәу-
екелдеріне бағаланатын 
Бизнес-процестер

Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қи-
мыл

55

205-2

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясат мәселелері 
бойынша ақпараттандыру 
және оқыту

Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қи-
мыл

55

205-3 Сыбайлас жемқорлықтың 
расталған жағдайлары

Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қи-
мыл

55

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР

GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

103-1 Материализм және шека-
ралар Есеп туралы 99

103-2 Менеджмент тәсілдері Өзінің экологиялық 
әсерін басқару 58

103-3 Менеджментті бағалау Өзінің экологиялық 
әсерін басқару 58

GRI 307 (2016): ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ

307-1

Елеулі айыппұлдардың 
ақшалай мәні және 
экологиялық заңнама 
мен нормативтік талап-
тарды сақтамағаны үшін 
салынған қаржылық емес 
санкциялардың жалпы 
саны

Өзінің экологиялық 
әсерін басқару 58
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Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

ӘЛЕУМЕТТІК ТАҚЫРЫПТАР

GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

103-1 Материалдылық және 
шекаралар Есеп туралы 99

103-2 Менеджмент тәсілдері Персоналды 
басқару 60

103-3 Менеджментті бағалау Персоналды 
басқару 60

GRI 401 (2016): ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

401-1
Жалданған қызметкер-
лердің саны және персо-
налдың тұрақтамауы

Қызметкерлердің 
құрылымы мен 
саны,

89, 91

401-3 Ана/әке демалысы Әлеуметтік саясат 66

GRI 402 (2016): ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫ 
НАСЫ

402-1

Компаниядағы өзгерістер 
туралы қызметкерлерді 
хабардар етудің ең аз 
мерзімі

Компанияға 
әсер етуі мүмкін 
өзгерістер туралы 
қызметкерлерге 
хабарлаудың ең аз 
мерзімі - 30 күн.

-

GRI 403 (2018): ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

403-1
Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздікті басқару 
жүйесі

Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздікті қамта-
масыз ету

65

403-7
Еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі 
қызмет

Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздікті қамта-
масыз ету

65

403-9 Жарақаттану көрсет-
кіштері

Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздікті қамта-
масыз ету

65
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Стандарт 
және көр-
сеткіштер

Ашу Есеп бөлімдері  / 
ерекшеліктер

Есептегі 
бет

GRI 404 (2016): ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ

404-1
Бір қызметкерге оқу 
сағаттарының орташа 
саны

Қызметкерлерді 
оқыту 63

404-2

Қызметкерлердің 
жұмысқа орналасу 
қабілетін қолдауға, 
сондай-ақ мансабын 
аяқтаған кезде оларға 
қолдау көрсетуге 
арналған өмір бойы 
дағдыларды дамыту және 
білім беру бағдарлама-
лары

Қызметкерлерді 
оқыту 63

GRI 405 (2016): ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР

405-1

Басшы органдардың 
құрамы және жынысы, жас 
топтары, азшылық топта-
рына тиесілігі және әртүр-
ліліктің басқа да белгілері 
бойынша бөлінген ұйым 
персоналының негізгі 
санаттары

Қызметкерлердің 
құрылымы мен 
саны

60

GRI 406 (2016): КЕМСІТУШІЛІККЕ ЖОЛ БЕРМЕУ

406-1 Кемсітушіліктің 
расталған жағдайлары

Персоналды 
басқару 60
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3-ҚОСЫМША.  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
Аудитордың қорытындысын қамтитын қаржылық есептіліктің толық жиын-
тығымен Компанияның https://kmc.kz/ru/investors/reports/querty корпоративтік 
сайтында танысуға болады:
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2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай 
туралы есеп

2020 ж.
мың теңге

2019 ж.
мың теңге

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты және оның баламалары 63,619,060 32,735,123

Банктердегі және өзге де қаржы институтта-
рындағы шоттар мен депозиттер 69,728,933 2,013,628

Инвестициялық бағалы қағаздар:

• Өзгерістері пайданың немесе залалдың 
құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын

2,932,039 2,719,292

• Амортизацияланған құны бойынша баға-
ланатын 917,887,952 19,918,195

Клиенттерге берілген кредиттер және 
жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан 
түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

135,292,670 62,663,247

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек 164,270,564 143,791,036

Ағымдағы салық активі 2,843,520 1,135,442

Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу 
және салу үшін төленген аванстар 147,859 581,978

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге 
жататын активтер 4,121,178 2,274,682

Аяқталмаған құрылыс 1,883,436 1,534,061

Негізгі құралдар 4,867,901 1,968,153

Инвестициялық меншік 5,834,999 187,421

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 306,540 -

Басқа активтер 1,201,557 1,183,936

Барлық активтер 1,374,938,208 272,706,194
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2020 ж.
мың теңге

2019 ж.
мың теңге

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 738,066,735 67,683,718

Басқа да тартылған қаражат 208,647,686 33,389,460

Мемлекеттік субсидиялар 197,563,476 98,052,131

Болашақ кезеңдердің кірістері және берілген 
кепілдіктер бойынша резервтер 13,456,567 -

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 11,098,775 1,870,669

Басқа міндеттемелер 5,853,535 2,617,680

Барлық міндеттемелер 1,174,686,774 203,613,658

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

Акционерлік капитал 193,432,016 63,313,800

Эмиссиялық кіріс 12,661 12,661

Акционерлерден сатып алынған меншікті 
акциялар (2,597,522) (2,597,522)

Қосымша төленген капитал 3,389,392 5,822,856

Резервтік капитал 2,734,447 2,734,447

Жинақталған шығындар / (бөлінбеген пайда) 3,280,440 (193,706)

Меншікті капиталдың барлығы 200,251,434 69,092,536

Барлық меншікті капитал мен міндеттемелер 1,374,938,208 272,706,194
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2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы пайда немесе 
шығын және өзге де жиынтық кіріс туралы есеп

2020 ж.
мың теңге

2019ж.
мың теңге

Тиімді мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып 
есептелген пайыздық кірістер 53,266,655 11,308,769

Өзге де пайыздық кірістер 11,217,728 9,077,209

Пайыздық шығыстар (40,285,767) (7,939,001)

Таза пайыздық кіріс 24,198,616 12,446,977

Комиссиялық кірістер 23,568 13,045

Комиссиялық шығыстар (375,219) (285,583)

Таза комиссиялық шығыс (351,651) (272,538)

Шетел валютасымен операциялардан түскен 
таза кіріс / (шығын) 74,885 (4,719)

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздармен операциялардан түскен таза іске 
асырылған пайда

211,514 99,509 

Таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары 297,481 -

Басқа операциялық кірістер / (шығыстар) 3,982,027 (306,907)

Операциялық кіріс 28,412,872 11,962,322

(Шығындар)/борыштық қаржы құралдарының 
құнсыздануынан түскен кірістер (7,040,718) 882,225

Берілген кепілдіктер бойынша резервтер (9,483,772) -

Қызметкерлерге арналған шығыстар (1,865,938) (1,528,295)

Жалпы және әкімшілік шығыстар (1,776,670) (1,397,141)

Салық салынғанға дейінгі пайда 8,245,774 9,919,111

Табыс салығы бойынша шығыс (2,194,096) (1,327,345)

Жыл ішіндегі пайда және жалпы жиынтық кіріс 6,051,678 8,591,766
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2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ақша қаражатының 
қозғалысы туралы есеп

2020 ж.
мың теңге

2019 ж.
мың теңге

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ

Алынған пайыздық кірістер 24,598,328 15,384,760

Төленген пайыздық шығыстар (10,464,732) (6,501,788)

Алынған комиссиялық кірістер 29,608 12,870

Төленген комиссиялық шығыстар (373,783) (255,471)

Басқа да кірістер бойынша түсімдер 657,993 369,779

Қызметкерлерге төленген шығыстар (1,903,753) (1,635,305)

Төленген жалпы және әкімшілік шығыстар (1,796,779) (1,322,393)

10,746,882 6,052,452

(Ұлғайту)/ операциялық активтердің азаюы

Банктердегі және өзге де қаржы институтта-
рындағы шоттар мен депозиттер (36,913,378) 459,270

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн 
бойынша бағаланатын қаржы активтері

9,675 2,003,151

Клиенттерге берілген кредиттер және жылжы-
майтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

401,647 (19,042,721)

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге 
жататын активтер (3,769,760) (1,889,871)

Аяқталмаған құрылыс (252,080) (666,445)

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек 7,835,671 6,449,271

Басқа активтер 1,309,910 761,708

 2020

166

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



2020 ж.
мың теңге

2019 ж.
мың теңге

Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы / (азаюы)

Мемлекеттік субсидиялар 146,637 (340,297)

Берілген кепілдіктер бойынша болашақ кезең-
дердің кірістері 216,499 -

Басқа міндеттемелер 161,467 (163,128)

Табыс салығын төлегенге дейін операци-
ялық қызметтен алынған (пайдаланылған)/ 
алынған ақша қаражатының таза қозғалысы

(20,106,830) (6,376,610)

Төленген табыс салығы (63,016) (37,775)

Операциялық қызметте ақша қаражатын 
(пайдалану) (20,169,846) (6,414,385)

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ

Амортизацияланған құны бойынша бағалана-
тын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып 
алу

(656,053,351) (86,481,398)

Амортизацияланған құны бойынша бағалана-
тын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу 190,066,288 79,500,000

Негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтерді сатып алу (2,573) (245,843)

Инвестициялық меншікті сату 16,189 297,954

Қосылу нәтижесінде ақша қаражатының түсуі 35,103,426 -

Инвестициялық қызметте ақша қаражатын 
пайдалану (430,870,021) (6,929,287)
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2020 ж.
мың теңге

2019 ж.
мың теңге

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды 
сатып алу / өтеу (16,507,000) (10,000,000)

Борыштық бағалы қағаздар шығарудан түсетін 
түсімдер 500,479,994 11,425,002

Басқа да тартылған қаражат түсімдері 478,500 -

Төленген дивидендтер (2,577,532) (1,385,764)

Қаржы қызметінен ақша қаражатының түсуі 481,873,962 39,238

Ақша қаражаты мен оның баламаларының 
таза ұлғаюы /(азаюы) 30,834,095 (13,304,434)

Күтілетін кредиттік шығындар өзгерістерінің 
ақша қаражаты мен олардың баламаларына 
әсері

13,540 139,339

Ақша қаражатының шамасына және олардың 
баламаларына айырбас бағамдары өзгері-
стерінің әсері

36,302 (3,172)

Жыл басындағы жағдай бойынша ақша қара-
жаты және олардың баламалары 32,735,123 45,903,390

Жыл соңындағы жағдай бойынша ақша қара-
жаты және олардың баламалары 63,619,060 32,735,123
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2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін меншікті 
капиталдағы өзгерістер туралы есеп

мың теңге Акционер-
лік капитал

Эмис-
сиялық 

кіріс

Сатып 
алынған 
меншікті 
акциялар 
акционер-

лерде

Қосымша 
төленген 
капитал

Резервтік 
капитал

(Жинақталған 
шығындар) / 
бөлінбеген 

пайда 

Барлығы

2019 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша 
қалдық

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (7,399,708) 61,886,534

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс және пайда

Жыл ішіндегі пайда 
және жалпы жиынтық 
кіріс

- - - - - 8,591,766 8,591,766

Меншік иелерімен тікелей меншікті капитал құрамында көрсетілген операциялар

Жарияланған және 
төленген дивидендтер - - - - - (1,385,764) (1,385,764)

2019 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай 
бойынша қалдық

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

2020 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша 
қалдық

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс және пайда

Жыл ішіндегі пайда және 
жалпы жиынтық кіріс - - - - - 6,051,678 6,051,678

Меншік иелерімен тікелей меншікті капитал құрамында көрсетілген операциялар

Жарияланған және 
төленген дивидендтер - - - - - (2,577,532) (2,577,532)

Бизнесті біріктіруге 
байланысты капи-
талға жарналар (акци-
ялар шығарылымы) 

130,118,216 - - (2,433,464) - 127,684,752

2020 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай 
бойынша қалдық

193,432,016 12,661 (2,597,522) 3,389,392 2,734,447 3,280,440 200,251,434
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2020 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл үшін
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ 
АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ

“ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫН ҮЙ КОМПАНИЯСЫ” АҚ АКЦИОНЕРІНЕ 
ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ

Пікір

Біз 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша қаржылық жағдай 
туралы есептен, пайда немесе 
шығын және өзге де жиынтық кіріс 
туралы есептерден, көрсетілген 
күні аяқталған жыл үшін меншікті 
капиталдағы өзгерістер мен ақша 
қаражатының қозғалысы туралы 
есептерден, сондай-ақ есеп саясаты-
ның негізгі ережелерінен және өзге 
де түсіндірме ақпараттан тұратын 
ескертпелерден тұратын “Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы” АҚ (бұдан 

әрі - “Компания”) қаржылық есептілі-
гіне аудит жүргіздік.

Біздің ойымызша, қоса беріліп 
отырған қаржылық есептілік 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Компанияның 
қаржылық жағдайын, сондай-ақ 
оның қаржылық нәтижелерін және 
халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарына (“ҚЕХС”) сәйкес 
көрсетілген күні аяқталған жыл үшін 
ақша қаражатының қозғалысын 
барлық елеулі аспектілерде дұрыс 
көрсетеді.

Пікір білдіру негізі

Біз аудитті Халықаралық аудит 
стандарттарына сәйкес жүргіздік. 
Осы стандарттарға сәйкес біздің 
жауапкершілігіміз бұдан әрі біздің 
есептің “Қаржылық есептілік аудиті 
үшін аудиторлардың жауапкер-
шілігі” бөлімінде сипатталған. Біз 
кәсіби бухгалтерлер этикасының 
халықаралық кодексіне (Тәуелсіздік-
тің халықаралық стандарттарын қоса 
алғанда), бухгалтерлерге арналған 
этиканың халықаралық стандарт-
тары жөніндегі кеңестің (ХБЖК 
Кодексі) және Қазақстан Республи-
касындағы қаржылық есептіліктің 
біздің аудитіне қолданылатын этика-

лық талаптарға сәйкес компанияға 
қатысты тәуелсізбіз және біз осы 
талаптарға және ХБЖК кодексіне 
сәйкес өзге де этикалық міндеттерді 
орындадық. Біз алған аудиторлық 
дәлелдер біздің пікірімізді білдіруге 
негіз болу үшін жеткілікті және тиісті 
деп санаймыз.
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Аудиттің негізгі мәселелері

Аудиттің негізгі мәселелері - бұл 
біздің кәсіби пікірімізге сәйкес 
ағымдағы кезеңдегі қаржылық 
есептілік аудиті үшін ең маңы-
зды болып табылатын мәселелер. 
Бұл мәселелер біздің қаржылық 

есептілік аудиті аясында және осы 
есептілік туралы пікірімізді қалып-
тастыру кезінде қаралды және біз 
бұл мәселелер бойынша жеке пікір 
білдірмейміз.
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Аудиттің негізгі мәселесіне 
қатысты аудиторлық 
рәсімдер

Біз Компанияның әдіснамасы мен 
саясатының негізгі аспектілеріне, 
сондай-ақ ҰББ бағалауға жататын 
қосылған компаниялардың сая-
сатына 9 ХҚЕС (IFRS) талаптарына 
сәйкестігі мәніне және қаржылық 
тәуекелдерді басқару бойынша 
өзіміздің мамандарымызды тарта 
отырып, модельдердің салыстырма-
лылығы және оларды дәйекті қол-
дану тұрғысынан талдау жүргіздік.

ККШ резервін бағалауға қатысты 
басшылық жасаған кәсіби пайымдау 
мен жорамалдарды талдау үшін 
біздің аудиторлық рәсімдеріміз 
мыналарды қамтыды:

• Біз клиенттерге берілген неси-
елердің жіктелуіне, жылжымай-
тын мүлікті бөліп-бөліп сатудан 
түскен дебиторлық берешекке 
және кредиттік тәуекел кезең-
дері бойынша Қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық бере-

шекке қатысты бақылаулардың дизайны мен операциялық тиімділігіне 
тестілеу жүргіздік.

•   Клиенттерге берілген кредиттерді іріктеуге, жылжымайтын мүлікті бөліп-
бөліп сатудан түскен дебиторлық берешекке және қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық берешекке қатысты олар үшін ККШ бағалауының 
әлеуетті өзгерістері қаржылық есептілікке елеулі әсер етуі мүмкін, біз Ком-
панияның қаржылық және қаржылық емес ақпаратты, сондай-ақ компа-
ния пайдаланған жорамалдар мен кәсіби пайымдауларды талдау арқылы 
сатылар бойынша жіктеуді дұрыс жүзеге асырғанына тестілеу жүргіздік.

•   Клиенттерге берілген кредиттерге, жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан түскен дебиторлық берешекке және ҰББ ұжымдық негізде бағала-
натын кредиттік тәуекелдің 1 және 2-кезеңдеріне жатқызылған қаржылық 
жалдау бойынша дебиторлық берешекке қатысты біз тиісті модельдердің 
дизайнын тестілеуді және оларды енгізуді, сондай-ақ ішінара негізде 
растайтын құжаттары бар кіріспе деректерді тексеруді жүргіздік. Біз 
COVID-19 өршуі нәтижесінде қайта құрылымдалған несиелер бойынша, 
сондай-ақ COVID-19 салдарынан зардап шеккен салаларға қатысты контра-
генттер бойынша несиелік тәуекелдің кезеңін анықтауға ерекше назар 
аудардық.

Аудиттің негізгі мәселесі

Клиенттерге берілген кредиттер, жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан ұзақ мерзімді дебиторлық берешек және қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық берешек жалпы активтердің 22% - ын құрайды 
және тұрақты негізде есептелетін және пайдаланылатын жол беру-
лерге сезімтал күтілетін кредиттік залалдарға резервті шегергенде 
ұсынылған.

Компания басшылықтан кәсіби пайымдауды қолдануды және мына-
дай негізгі салаларға жататын жорамалдарды пайдалануды талап 
ететін ККШ бағалау моделін пайдаланады:

• кредиттік тәуекелдің және клиенттерге берілген кредиттерге 
қатысты дефолт оқиғаларының және жылжымайтын мүлікті 
бөліп-бөліп сатудан түскен дебиторлық берешектің және 
қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешектің едәуір 
артуын уақтылы анықтау 

• дефолт (PD) ықтималдығын және дефолт (LGD) жағдайында 
шығын шамасын бағалау);

• клиенттерге берілген кредиттер, жылжымайтын мүлікті бөліп-
бөліп сатудан түскен дебиторлық берешек және кредиттік-құн-
сызданған болып табылатын қаржылық жалдау бойынша 
дебиторлық берешек үшін күтілетін ақша ағындарының бол-
жамы.
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• Сондай-ақ, біз қарыз алушы-
лар мен дебиторлардың тиісті 
санаттарының ағымдағы 
және болашақ экономикалық 
жағдайы мен қызмет жағдайла-
рын ескеретін өз бағалауымыз-
бен салыстыру арқылы әртүрлі 
сценарийлер мен болжамды 
ақпаратты есепке алу үшін 
түзетудің жалпы барабарлығын 
талдадық. Осы жұмыс аясында 
біз Компанияның COVID-19-ға 
қатысты экономикалық бел-
гісіздікті бағалауының негізділі-
гін тексердік.

• Біз жоғары несиелік тәуе-
кел критерийлерінің (SICR) 

ағымдағы тиімділігін бағаладық және клиенттерге берілген несиелердің 
тиісті жіктемесін, жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен 
дебиторлық берешекті және қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешекті Oku бағалауының ықтимал өзгеруі қаржылық есептілікке айтар-
лықтай әсер етуі мүмкін іріктемеге қатысты дербес анықтадық.

  Клиенттерге берілген кредиттерді іріктеуге, жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан түскен дебиторлық берешекке және кредиттік тәуекелдің 3-сатысына 
жатқызылған қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешекке қатысты біз 
Компанияның болашақ ақша ағындарын, оның ішінде сатудан түсетін бол-
жамды түсімдерді болжау үшін пайдаланатын жорамалдарын біздің түсінуіміз 
және көпшілікке қолжетімді нарықтық ақпарат негізінде сыни бағаладық. 
Біз қаржылық есептілікке айтарлықтай әсер етуі мүмкін қарыз алушыларға 
ерекше назар аудардық. 

Біз сондай-ақ қаржылық есептіліктегі ақпараттың ашылуы компанияның 
кредиттік тәуекелге ұшырағыштығын тиісті түрде көрсете ме, соны бағалауды 
жүргіздік.

Мемлекеттік субсидиялар *

* Қаржылық есептіліктің 3(і), 8, 14, 19 және 21-ескертпелерін қараңыз.

COVID-19 нәтижесінде пайымдау мен 
бағалауға байланысты белгісіздік-
тің артуына байланысты ағымдағы 
жылы күтілетін кредиттік шығындар-
дың Елеулі бұрмалану қаупі жоғары

Клиенттерге берілген кредиттер 
көлемінің, жылжымайтын мүлікті 
бөліп-бөліп сатудан түскен деби-
торлық берешектің және қаржылық 
жалдау бойынша дебиторлық 
берешектің және бағалаудың осы 
белгісіздігіне байланысты осы сала 
аудиттің негізгі мәселесі ретінде 
қаралады.
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Аудиттің негізгі мәселесі

2020 жылы «Нұрлы Жер» мемлекет-
тік бағдарламасы аясында тұрғын үй 
инвестициялық жобаларын одан әрі 
қаржыландыру үшін инвестициялар 
тарту мақсатында Компания жыл-
дық 6.02% сыйақы мөлшерлемесі 
бойынша жалпы номиналды құны 
500,000,000 мың теңге борыштық 
бағалы қағаздарды шығарды.

Бастапқы шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар шарт бойынша 
болашақ ақша ағындарын дис-
конттау үшін тиісті нарықтық 
сыйақы мөлшерлемелерін қолдану 
жолымен бағаланатын әділ құн бой-
ынша танылды.

185,533,819 мың теңге мөлшеріндегі 
әділ құн мен алынған номиналды 
құн арасындағы айырма мемлекеттік 
субсидия ретінде көрсетілді, ол кей-
іннен пайданың немесе залалдың 
құрамында танылады.

Біз Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздардың әділ құнын бағалауға 
ерекше назар аудардық, өйткені 
бұл бағалау Елеулі пайымдауларды 
қолдануды талап етеді. 

Аудиттің негізгі мәселесіне 
қатысты аудиторлық 
рәсімдер

Біздің аудиторлық рәсімдеріміз 
алынған қаражаттың әділ құны 
мен номиналдық құны арасындағы 
айырма мемлекеттік субсиди-
яны білдіретінін бағалау кезінде 
басшылықтың пікірін талдауды 
қамтыды.

Біз нарықтан төмен мөлшерлемелер 
бойынша шығарылған борыштық 
бағалы қағаздардың әділ құнын 
есептеу үшін нарықтық мөлшерле-
мелерді айқындау кезінде бас-
шылық пайдаланған жол берулерді 
қолжетімді нарықтық ақпаратпен 
салыстырдық.

Біз мемлекеттік субсидияларды 
амортизациялаудың қолданылған 
әдістерінің негізділігін бағаладық.

Біз сондай-ақ қаржылық есептілік-
тегі мемлекеттік субсидиялар 
туралы ақпараттың тиісті түрде 
ашылғанын бағалауды жүргіздік.
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Басқа ақпарат

Басшылық басқа ақпарат үшін жауапты болады. Өзге ақпарат жылдық есепте 
қамтылған ақпаратты қамтиды, бірақ қаржылық есептілікті және ол бойынша 
біздің аудиторлық есепті қамтымайды. Жылдық есеп, болжам бойынша, бізге 
осы аудиторлық есеп берілген күннен кейін беріледі.

Қаржылық есептілік туралы біздің 
пікіріміз басқа ақпаратқа қолда-
нылмайды және біз осы ақпаратқа 
қатысты қандай да бір нысанда 
сенімділікті қамтамасыз ете отырып, 
қорытынды ұсынбаймыз.

Біздің қаржылық есептілік аудитін 
жүргізуімізге байланысты біздің 
міндетіміз басқа ақпарат қолжетімді 

болған кезде онымен танысу 
және бұл ретте басқа ақпарат пен 
қаржылық есептілік немесе аудит 
барысында алынған біздің біліміміз 
арасында елеулі сәйкессіздіктер 
бар ма және өзге ақпаратта өзге де 
ықтимал елеулі бұрмалаулар жоқ па 
деген мәселені қарау болып табы-
лады.

Басшылықтың және корпоративтік басқаруға жауапты 
тұлғалардың қаржылық есептілік үшін жауапкершілігі

Басшылық ҚЕХС-қа сәйкес көрсетілген қаржылық есептілікті дайындау және 
дұрыс ұсыну үшін және басшылық жосықсыз іс-әрекеттер немесе қателер сал-
дарынан елеулі бұрмалауларды қамтымайтын қаржылық есептілікті дайындау 
үшін қажетті деп санайтын ішкі бақылау жүйесі үшін жауапты болады. 

Қаржылық есептілікті дайындау 
кезінде басшылық компанияның 
өз қызметін үздіксіз жалғастыру 
қабілетін бағалауға, қызметтің 
үздіксіздігіне қатысты тиісті жағдай-
ларда мәліметтерді ашуға және 
басшылық компанияны таратуға, 
оның қызметін тоқтатуға ниеттенген 
немесе оның қызметін таратудан 
немесе тоқтатудан басқа қандай 

да бір нақты баламасы болмаған 
жағдайларды қоспағанда, Қыз-
меттің үздіксіздігі туралы жорамал 
негізінде есептілік жасауға жауапты 
болады. 

Корпоративтік басқаруға жауапты 
тұлғалар компанияның қаржылық 
есептілігінің дайындалуын қадағала-
уға жауапты болады.

Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлардың жауапкершілігі

Біздің мақсатымыз қаржылық есептілікте жосықсыз іс-әрекеттер немесе 
қателер салдарынан елеулі бұрмалаулар жоқ екендігіне ақылға қонымды 
сенімділік алу және біздің пікірімізді қамтитын аудиторлық есепті шығару 
болып табылады. Ақылға қонымды сенімділік жоғары сенімділік дәрежесін біл-
діреді, бірақ Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізілген аудит олар 
болған кезде әрдайым елеулі бұрмалаушылықтарды анықтайтынына кепілдік 
болып табылмайды. Бұрмалау жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің 
нәтижесі болуы мүмкін және егер олар жеке-жеке немесе жиынтығында пай-
даланушылардың осы қаржылық есептілік негізінде қабылданатын экономика-
лық шешімдеріне әсер етуі мүмкін деп негізді түрде болжауға болатын болса, 
елеулі болып саналады.
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Халықаралық аудит стандартта-
рына сәйкес жүргізілетін аудит 
шеңберінде біз кәсіби пайымдауды 
қолданамыз және бүкіл аудит бары-
сында кәсіби скептицизмді сақтай-
мыз. Сонымен қатар, біз мыналарды 
орындаймыз:

• жосықсыз іс-әрекеттер немесе 
қателер салдарынан қаржылық 
есептіліктің елеулі бұрмалану 
тәуекелдерін анықтаймыз және 
бағалаймыз; осы тәуекелдерге 
жауап ретінде аудиторлық 
рәсімдерді әзірлейміз және 
жүргіземіз; пікірімізді білдіруге 
негіз болу үшін жеткілікті 
және тиісті болып табылатын 
аудиторлық дәлелдемелерді 
аламыз. Жосықсыз іс-әрекеттер 
нәтижесінде елеулі 
бұрмалануды анықтамау 
тәуекелі қателік нәтижесінде 
елеулі бұрмалануды анықтамау 
тәуекелінен жоғары, өйткені 
жосықсыз іс-әрекеттер сөз 
байласуды, жалғандықты, 
қасақана өткізіп жіберуді, 
ақпаратты бұрмаланған 
ұсынуды немесе ішкі бақылау 
жүйесінен тыс іс-әрекеттерді 
қамтуы мүмкін;

• Компанияның ішкі бақылау 
жүйесінің тиімділігі туралы 
пікір білдіру мақсатында емес, 
жағдайларға сәйкес келетін 
аудиторлық рәсімдерді әзірлеу 
мақсатында аудит үшін маңызы 
бар ішкі бақылау жүйесін 
түсінеміз;

• қолданылатын есеп саясатының 
тиісті сипатын және бухгалтерлік 
бағалаудың негізділігін 
және басшылық дайындаған 
ақпараттың тиісті ашылуын 
бағалаймыз;

• басшылықтың Қызметтің 
үздіксіздігі туралы болжамды 

қолданудың заңдылығы 
туралы қорытынды жасаймыз, 
ал алынған аудиторлық 
дәлелдердің негізінде 
оқиғаларға немесе жағдайларға 
байланысты елеулі белгісіздік 
бар ма, соның нәтижесінде 
компанияның өз қызметін 
үздіксіз жалғастыру қабілетіне 
елеулі күмән туындауы мүмкін 
деген қорытынды жасаймыз. 
Егер біз елеулі белгісіздіктің бар 
екендігі туралы қорытындыға 
келсек, біз аудиторлық есепте 
қаржылық есептіліктегі 
ақпаратты тиісті ашуға назар 
аударуымыз немесе, егер 
мұндай ақпаратты ашу тиісті 
емес болып табылса, біздің 
пікірімізді өзгертуіміз керек. 
Біздің тұжырымдарымыз 
аудиторлық есеп беру күніне 
дейін алынған аудиторлық 
дәлелдерге негізделген. Алайда, 
болашақ оқиғалар немесе 
жағдайлар Компанияның өз 
қызметін үздіксіз жалғастыру 
қабілетін жоғалтуына әкелуі 
мүмкін;

• жалпы қаржылық есептілікті, 
оның құрылымы мен мазмұнын 
ұсынуды, оның ішінде ақпаратты 
ашуды, сондай-ақ қаржылық 
есептіліктің оның негізінде 
жатқан операциялар мен 
оқиғаларды олардың дұрыс 
ұсынылуын қамтамасыз 
ететіндей етіп ұсынуын 
бағалауды жүргіземіз.

Біз корпоративтік басқаруға 
жауапты тұлғалармен аудиттің 
жоспарланған көлемі мен 
мерзімдері туралы, сондай-ақ 
аудит нәтижелері бойынша 
елеулі ескертулер, оның ішінде 
аудит процесінде анықтайтын 
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ішкі бақылау жүйесінің елеулі 
кемшіліктері туралы ақпаратты 
олардың назарына жеткізе 
отырып, ақпараттық өзара 
іс-қимылды жүзеге асырамыз. 

Біз сондай-ақ корпоративтік 
басқаруға жауапты тұлғаларға 
Тәуелсіздікке қатысты барлық 
тиісті этикалық талаптарды 
сақтағанымыз және осы 
адамдарға аудиторлардың 
тәуелсіздігіне негізді түрде ықпал 
ететін барлық өзара қатынастар 
мен өзге де мәселелер туралы, 
ал қажет болған жағдайларда 
тиісті сақтық шаралары туралы 
хабарлағанымыз туралы 
мәлімдемені ұсынамыз. 

Біз корпоративтік басқаруға 
жауапты тұлғаларға жеткізген 
сұрақтардың ішінен ағымдағы 

кезеңдегі қаржылық есептілік 
аудиті үшін ең маңызды 
мәселелерді анықтаймыз, 
сондықтан аудиттің негізгі 
мәселелері болып табылады. 
Біз бұл мәселелерді заңмен 
немесе нормативтік актімен 
осы мәселелер туралы 
ақпаратты жария етуге тыйым 
салынған немесе өте сирек 
жағдайларда қандай да бір 
мәселе туралы ақпарат біздің 
есепте хабарланбауы тиіс деген 
қорытындыға келген жағдайларды 
қоспағанда, біздің аудиторлық 
есебімізде сипаттаймыз, өйткені 
мұндай ақпаратты хабарлаудың 
теріс салдары оның хабарлауының 
әлеуметтік маңызды пайдасынан 
асып түседі деп негізді түрде 
болжауға болады.
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Урдабаева А. А.
Қазақстан Республикасының Сертификатталған аудиторы
2012 жылғы 27 тамыздағы № ҚМ-0000096 Аудитордың біліктілік 
куәлігі

«КПМГ Аудит» ЖШС
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Дементьев С. А.
Жарғының негізінде әрекет ететін «Аудит КПМГ» ЖШС-нің бас 
директоры 
2021 жылғы 01 наурыз
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Ескертпе 2020 ж.  
мың теңге

2019 ж. 
мың теңге

Тиімді мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер 53,266,655 11,308,769

Өзге де пайыздық кірістер 11,217,728 9,077,209

Пайыздық шығыстар (40,285,767) (7,939,001)

Таза пайыздық кіріс 5 24,198,616 12,446,977

Комиссиялық кірістер 23,568 13,045

Комиссиялық шығыстар (375,219) (285,583)

Таза комиссиялық шығыс (351,651) (272,538)

Шетел валютасымен операциялардан түскен таза кіріс / (шығын) 74,885 (4,719)

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында 
көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздармен операциялардан түскен таза іске асырылған пайда

211,514 99,509 

Таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары 7 297,481 -

Басқа операциялық кірістер / (шығыстар) 8 3,982,027 (306,907)

Операциялық кіріс 28,412,872 11,962,322

(Шығындар)/борыштық қаржы құралдарының құнсыздануынан түскен 
кірістер 6 (7,040,718) 882,225

Берілген кепілдіктер бойынша резервтер 22 (9,483,772) -

Қызметкерлерге арналған шығыстар 9 (1,865,938) (1,528,295)

Жалпы және әкімшілік шығыстар 10 (1,776,670) (1,397,141)

Салық салынғанға дейінгі пайда 8,245,774 9,919,111

Табыс салығы бойынша Шығыс 11 (2,194,096) (1,327,345)

Жыл ішіндегі пайда және жалпы жиынтық кіріс 6,051,678 8,591,766

9-дан 95-ке дейінгі беттерде ұсынылған қаржылық есептілікті 
басшылық 2021 жылғы 1 наурызда мақұлдады және оның атынан қол 
қойылды:

Мухамеджанов А. Б.
Басқарма төрағасы

Сагимкулова Б. Д.
Қаржы директор, 
Басқарма мүшесі

Токтаркожа А. Т.
Бас бухгалтер
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Ескертпе 2020 ж.  
мың теңге

2019 ж. 
мың теңге

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты және оның баламалары 12 63,619,060 32,735,123

Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар мен 
депозиттер 13 69,728,933 2,013,628

Инвестициялық бағалы қағаздар:

- Өзгерістері пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін 
әділ құн бойынша бағаланатын 14 2,932,039 2,719,292

- Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 14 917,887,952 19,918,195

Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын мүлікті бөліп-
бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 15 135,292,670 62,663,247

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 16 164,270,564 143,791,036

Ағымдағы салық активі 2,843,520 1,135,442

Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу үшін төлен-
ген аванстар 147,859 581,978

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтер 17 4,121,178 2,274,682

Аяқталмаған құрылыс 18 1,883,436 1,534,061

Негізгі құралдар 4,867,901 1,968,153

Инвестициялық меншік 5,834,999 187,421

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 306,540 -

Басқа активтер 1,201,557 1,183,936

Барлық активтер 1,374,938,208 272,706,194

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 19 738,066,735 67,683,718

Басқа да тартылған қаражат 20 208,647,686 33,389,460

Мемлекеттік субсидиялар 21 197,563,476 98,052,131
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Ескертпе 2020 ж.  
мың теңге

2019 ж. 
мың теңге

Болашақ кезеңдердің кірістері және берілген кепілдіктер бойынша 
резервтер 22 13,456,567 -

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 11 11,098,775 1,870,669

Басқа міндеттемелер 5,853,535 2,617,680

Барлық міндеттемелер 1,174,686,774 203,613,658

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ 23

Акционерлік капитал 193,432,016 63,313,800

Эмиссиялық кіріс 12,661 12,661

Акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар (2,597,522) (2,597,522)

Қосымша төленген капитал 3,389,392 5,822,856

Резервтік капитал 2,734,447 2,734,447

Жинақталған шығындар/ 3,280,440 (193,706)

(бөлінбеген пайда) 200,251,434 69,092,536

Меншікті капиталдың барлығы 1,374,938,208 272,706,194
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2020ж.  
мың теңге

2019 ж. 
мың теңге

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Алынған пайыздық кірістер 24,598,328 15,384,760

Төленген пайыздық шығыстар (10,464,732) (6,501,788)

Алынған комиссиялық кірістер 29,608 12,870

Төленген комиссиялық шығыстар (373,783) (255,471)

Басқа да кірістер бойынша түсімдер 657,993 369,779

Қызметкерлерге төленген шығыстар (1,903,753) (1,635,305)

Төленген жалпы және әкімшілік шығыстар (1,796,779) (1,322,393)

10,746,882 6,052,452

(Ұлғайту)/ операциялық активтердің азаюы

Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар мен депо-
зиттер (36,913,378) 459,270

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында көр-
сетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері 9,675 2,003,151

Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын мүлікті бөліп-
бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 401,647 (19,042,721)

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтер (3,769,760) (1,889,871)

Аяқталмаған құрылыс (252,080) (666,445)

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 7,835,671 6,449,271

Басқа активтер 1,309,910 761,708

Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы / (азаюы)

Мемлекеттік субсидиялар 146,637 (340,297)

Берілген кепілдіктер бойынша болашақ кезеңдердің кірістері 216,499 -

Басқа міндеттемелер 161,467 (163,128)

Табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтен алынған 
(пайдаланылған)/ алынған ақша қаражатының таза қозғалысы (20,106,830) (6,376,610)
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2020ж.  
мың теңге

2019 ж. 
мың теңге

Төленген табыс салығы (63,016) (37,775)

Операциялық қызметте ақша қаражатын (пайдалану) (20,169,846) (6,414,385)

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздарды сатып алу (656,053,351) (86,481,398)

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздарды өтеу 190,066,288 79,500,000

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу (2,573) (245,843)

Инвестициялық меншікті сату 16,189 297,954

Қосылу нәтижесінде ақша қаражатының түсуі (27-Ескертпе) 35,103,426 -

Инвестициялық қызметте ақша қаражатын пайдалану (430,870,021) (6,929,287)

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алу / өтеу (16,507,000) (10,000,000)

Борыштық бағалы қағаздар шығарудан түсетін түсімдер 500,479,994 11,425,002

Басқа да тартылған қаражат түсімдері 478,500 -

Төленген дивидендтер (2,577,532) (1,385,764)

Қаржы қызметінен ақша қаражатының түсуі 481,873,962 39,238

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза ұлғаюы /(азаюы) 30,834,095 (13,304,434)

Күтілетін кредиттік шығындар өзгерістерінің ақша қаражаты мен олар-
дың баламаларына әсері 13,540 139,339

Ақша қаражатының шамасына және олардың баламаларына айырбас 
бағамдары өзгерістерінің әсері 36,302 (3,172)

Жыл басындағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың бала-
малары 32,735,123 45,903,390

Жыл соңындағы жағдай бойынша ақша қаражаты 
және олардың баламалары (12-ескертпе)

63,619,060 32,735,123
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мың теңге Акционерлік 
капитал

Эмис-
си-

ялық 
кіріс

Акционер-
лер-ден 

сатып 
алынған 
меншікті 
акциялар

Қосымша 
төленген 
капитал

Резервтік 
капитал

(Жи-
нақталған 

шығындар) 
/ бөлінбеген 

пайда

Барлығы

2019 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша 
қалдық

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (7,399,708) 61,886,534

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс және пайда

Жыл ішіндегі пайда және 
жалпы жиынтық кіріс - - - - - 8,591,766 8,591,766

Меншік иелерімен тікелей меншікті капитал құрамында көрсетілген операциялар

Жарияланған және 
төленген дивидендтер 
(23 (б) ескертпе)

- - - - - (1,385,764) (1,385,764)

2019 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай 
бойынша қалдық

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

2020 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша 
қалдық

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс және пайда

Жыл ішіндегі пайда және 
жалпы жиынтық кіріс - - - - - 6,051,678 6,051,678

Меншік иелерімен тікелей меншікті капитал құрамында көрсетілген операциялар

Жарияланған және 
төленген дивидендтер 
(23 (б) ескертпе)

- - - - - (2,577,532) (2,577,532)

Бизнесті біріктіруге 
байланысты капиталға 
жарналар (акция-
лар шығарылымы) 
(27-ескертпе)

130,118,216 - - (2,433,464) - - 127,684,752

2020 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай 
бойынша қалдық

193,432,016 12,661 (2,597,522) 3,389,392 2,734,447 3,280,440 200,251,434
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ЕСЕП БЕРУШІ ҰЙЫМ

(a) Ұйымдық құрылым және қызмет
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Компания») 2000 жылғы 
29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – «ҚР 
ҰБ») № 469 қаулысына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
ретінде құрылды. 2000 жылғы 20 желтоқсан. Компанияның негізгі қызметі 
банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы 
негізінде ипотекалық қарыздар беру болып табылады. Компания сенімгер-
лік басқару, факторинг, форфейтинг және лизинг операцияларын қосымша 
жүзеге асыра алады. 

Компания мынадай қызмет түр-
лерін жүзеге асыруға құқылы:

• инвестициялық қызмет;
• инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру және іске асыру, 
оның ішінде жергілікті атқарушы 
органдардың облигацияларын 
сатып алу арқылы;

• қаражатты екінші деңгейдегі 
банктерге шартты орналастыру 
және өзге қаржы ұйымдарына 
кредит беру;

• бағалы қағаздарды, оның ішінде 
облигацияларды шығару және 
орналастыру;

• жылжымайтын мүлік объек-
тілерін, оның ішінде кейіннен 
сатып алу құқығымен мүліктік 
жалдау (жалға алу);

• көп пәтерлі тұрғын үйдің, тұрғын 
үйдің (тұрғын ғимараттың) 
құрылысын аяқтауға кепілдік 
беру, кепілдік беру жағдайы 
басталған кезде оны пайда-
лануға қабылдау және тұрғын 
үйдегі (тұрғын ғимараттағы) 
үлестерді үлескерлерге беру;

• «Тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңына сәйкес 
айқындалған уәкілетті ұйымға 
және тұрғын үй құрылысының 
мемлекеттік бағдарламалары 
шеңберінде құрылысты жүзеге 
асыратын заңды тұлғаларға 
қарыздар беру;

• халыққа екінші деңгейдегі 
банктер берген ипотекалық 
тұрғын үй қарыздары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бір 
бөлігін субсидиялау.

2010 жылдың 12 сәуірінде Компания № 5.1.69 банктік лицензия алды.

Компанияның қызметі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу 
және дамыту агенттігімен реттеледі.

Компанияның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2,  
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел даңғылы, 55 А  ғимараты.

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
2019 жылғы 2 қыркүйектегі тұрғын үй 
бағдарламалары операторларының 
санын қысқарту жөніндегі тапсы-

рмасын іске асыру шеңберінде 
Қазақстан Республикасы Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму мини-
стрлігінің 2020 жылғы 20 науры-
здағы № 156 бұйрығымен «Қазақстан 
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Ипотекалық Компаниясы» Ипоте-
калық ұйымы» акционерлік қоғамы 
мен «Бәйтерек Девелопмент» акцио-
нерлік қоғамын (бұдан әрі – «БД АҚ») 
және «Тұрғын үй құрылысына кепіл-
дік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – «ТҚКҚ 
АҚ») қайта ұйымдастыру туралы 

шешім қабылданды. 2020 жылғы 
30 шілдедегі және 2020 жылғы 16 
қарашадағы өткізу актілеріне сәй-
кес тиісінше ДҚ АҚ және ТҚКҚ АҚ 
активтері мен міндеттемелерін беру 
жүзеге асырылды.

 (б) Акционерлер
2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Компания толығымен 
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 

холдингі» АҚ-ға («Бас компания») 
тиесілі. Компанияны түпкілікті бақы-
лайтын тарап Қазақстан Республика-
сының Үкіметі болып табылады.

(в) Қазақстан Республикасында шаруашылық қызметті 
жүзеге асыру шарттары

Компанияның қызметі негізінен 
Қазақстанда жүзеге асырылады. 
Тиісінше, Компанияның бизнесіне 
дамушы нарықтың ерекшеліктері 
тән Қазақстанның экономикасы 
мен қаржы нарықтары әсер етеді. 
Құқықтық, салық және әкімшілік 
жүйелер дамуын жалғастыруда, 
алайда олардың талаптарын түсін-
дірудің екіұштылық тәуекелімен 
ұштасады, олар басқа да заңдық 
және фискалдық кедергілермен 
бірге Қазақстанда бизнес жүргізетін 
кәсіпорындар үшін қосымша про-
блемалар туғызады.

2020 жылдың алғашқы айларында 
коронавирустың өршуіне байланы-
сты әлемдік нарықта айтарлықтай 
тұрақсыздық байқалды. 2020 жылғы 
11 наурызда Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы жаңа коронавирустық 
инфекцияның таралуы пандемия 
сипатына ие болды деп жариялады. 
Халықтың денсаулығы үшін COVID-19 
вирусының ықтимал елеулі қатеріне 
жауап ретінде азаматтардың өмірі 
мен денсаулығын қорғау мақса-
тында Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында 

2020 жылғы 16 наурыздан бастап 
2020 жылғы 12 мамырға дейінгі 
кезеңге төтенше жағдай енгізу 
туралы шешім қабылданды. Төтенше 
жағдай кезеңінде жергілікті билік 
біртіндеп әлеуметтік алыстауды 
қамтамасыз ету үшін қосымша шара-
лар енгізді, соның ішінде мектептер, 
жоғары оқу орындары, мейрамхана-
лар, кинотеатрлар, театрлар, мұра-
жайлар, спорт нысандары.

Көптеген елдерде енгізілген іскерлік 
белсенділіктің және өзін-өзі оқшау-
лау режимінің бұзылуына байланы-
сты мұнайға әлемдік сұраныс күрт 
төмендеді, бұл шамадан тыс ұсыныс 
пен мұнай бағасының күрт төмен-
деуіне әкелді. 2020 жылғы 12 сәуірде 
ірі әлемдік мұнай өндірушілер, оның 
ішінде Қазақстан да мұнай нарығын 
тұрақтандыру үшін шикі мұнай 
өндіруді рекордтық қысқарту туралы 
уағдаласты, бұл соған қарамастан 
мұнай бағасына қысымның төменде-
уіне әкеп соқпады. 

Мұнай өндіру бағасының және 
көлемінің күрт төмендеуі мұнай 
компанияларының кірістерінің тиісті 
төмендеуіне және мемлекеттік бюд-
жетке аударымдардың төмендеуіне 
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әкеледі, бұл, шамасы, елеулі эконо-
микалық және әлеуметтік салдарға 
әкелуі мүмкін және мемлекеттік 
сектор шығыстарының төмендеуіне 
әкелуі мүмкін. 

Қызметтің үздіксіздігін қолдау 
үшін Компания қашықтықтан қол 
жеткізуді пайдалана отырып опе-
рацияларды жүзеге асыруды жалға-
стырады және жергілікті жерде 
жұмыс істейтін қызметкерлердің 
денсаулығын қорғау үшін шаралар 
қабылдайды, оның ішінде жеке 
қорғаныс құралдарымен қамта-
масыз етеді, қашықтық режимін 
сақтайды, компанияның үй-жайла-
рын дезинфекциялайды.

Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту 
агенттігі төрағасының 2020 жылғы 
26 наурыздағы № 167 «Төтенше 
жағдайды енгізу нәтижесінде зардап 
шеккен халықтың, шағын және орта 
бизнестің қарыздары бойынша 
негізгі борыш пен сыйақы сомала-
рын төлеуді тоқтата тұру тәртібін 
бекіту туралы» бұйрығын орындау 
шеңберінде клиенттердің өтініштері 
бойынша компания төтенше жағдай 
кезеңінде берешекті өтеу бойынша 
кейінге қалдыруды ұсынды.

Компанияның ағымдағы операци-
ялық және қаржылық нәтижелерін, 
сондай-ақ қазіргі уақытта қол-
жетімді басқа да жария ақпаратты 
назарға ала отырып, 2020 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішінде Компания күтілетін кредиттік 
шығындарды бағалауда макроэко-
номикалық көрсеткіштерді түзетті. 
Алайда басшылық оқшаулаудың 
ұзақ кезеңдері, осындай шаралар-
дың қатаңдығының күшеюі немесе 
осындай шаралардың экономика-
лық ортаға кейіннен жағымсыз әсері 
Компанияға орта мерзімді және ұзақ 
мерзімді перспективада жағымсыз 
әсер ету мүмкіндігін жоққа шығара 
алмайды. Компания жағдайды 
мұқият қадағалап отырады және 
олар туындаған кезде осындай 
оқиғалар мен жағдайлардың салда-
рын жеңілдетуге жауап береді. 

Ұсынылған қаржылық есептілік 
Қазақстандағы бизнесті жүргізу 
жағдайларының Компанияның 
қызметі мен қаржылық жағдайына 
қандай әсер ететініне басшылықтың 
көзқарасын көрсетеді. Болашақ 
экономикалық жағдайлардың нақты 
әсері олардың басшылығының баға-
лауынан өзгеше болуы мүмкін.
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2 ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ

(a) Қолданылатын стандарттар
Осы қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
(бұдан әрі – «ҚЕХС») сәйкес дайындалды.

(б) Қаржылық көрсеткіштерді бағалау қағидаттары
Қаржылық есептілік өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың 
құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдарын 
қоспағанда, нақты шығындар бойынша есепке алу қағидатына сәйкес дайын-
далды. 

(в) Бағалау мен пайымдауды қолдану
Қаржылық есептілікті ҚЕХС-қа 
сәйкес дайындау басшылықтан 
кәсіби пайымдауларды дайындауды, 
есеп саясатының қолданылатын 
қағидаттарына және активтердің, 
міндеттемелердің, кірістер мен 
шығыстардың көрсетілетін сома-
ларына әсер ететін есептік бағалар 
мен жол берулерді пайдалануды 
талап етеді. Нақты нәтижелер көр-

сетілген бағалардан өзгеше болуы 
мүмкін.

Бағалар және олардың негізінде 
жатқан жорамалдар тұрақты негізде 
қайта қаралады. Бағалаулардағы 
түзетулер тиісті бағалар қайта 
қаралған есепті кезеңде және олар 
қозғайтын кез келген кейінгі кезең-
дерде танылады.

Пікірлер
Қаржылық есептілікте танылған 
сомаларға неғұрлым елеулі әсер 
еткен есеп саясатын қолдану 
кезінде пайдаланылған пайымда-
улар туралы ақпарат мынадай 
ескертпелерде ашылған:

• қаржылық кепілдіктер бойынша 
резервтерді есептеу үшін пайда-
ланылатын негізгі жол берулер 
– 23-ескертпе.

• құрылыс жобалары бойынша 
кепілдік беру туралы шарттар 
бойынша резервтерді есептеу 
үшін пайдаланылатын негізгі 
жол берулер – 23-ескертпе.

• бастапқы танылған сәттен 
бастап қаржы активі бойынша 
кредиттік тәуекелдің едәуір 
артуының орын алғанын 
бағалау критерийлерін бел-
гілеу, болжамды ақпаратты 
ККШ бағалауына енгізу бой-
ынша әдіснаманы айқындау – 
4-ескертпе.

• Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздарды бастапқы тану - 
24-ескертпе.

Мемлекеттік субсидияны бастапқы 
тану - 21-ескертпе.
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Бағалаудың болжамдары мен белгісіздігі
Оларға қатысты 2020 және 2019 
жылдардың 31 желтоқсанында 
аяқталған жыл үшін қаржылық 
есептіліктегі деректерді Елеулі 
түзетудің себебі болуы мүмкін 
елеулі тәуекелі бар белгісіздікке 
байланысты жол берулер мен баға-
лаулар туралы ақпарат мынадай 
ескертпелерде ашылған:

• қаржы құралдарының құнсызда-
нуы: ККШ бағалау моделі үшін 
бастапқы деректерді айқындау, 
оның ішінде болжамды ақпа-
ратты енгізу – 4-ескертпе.

• клиенттерге берілген кредит-
тердің, жылжымайтын мүлікті 
бөліп-бөліп сатудан түскен 
ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешектің және қаржылық 
жалдау бойынша дебиторлық 
берешектің құнсыздануы бөлі-
гінде - 6-ескертпе 13-ескертпе, 
14-ескертпе.

• Қаржы активтері мен міндетте-
мелерінің әділ құнын бағалау 
бөлігінде - 28-ескертпе.

(г) Функционалдық валюта және есептілікті ұсыну 
валютасы

Компанияның функционалдық 
валютасы теңге болып табылады, ол 
Қазақстан Республикасының ұлттық 
валютасы бола отырып, Компания 
жүргізетін операциялар көпшілігінің 
және оның қызметіне әсер ететін, 
олармен байланысты мән-жайлар-
дың экономикалық мәнін үздік түрде 
көрсетеді.

Теңге сондай-ақ осы қаржылық 
есептіліктің деректерін ұсыну валю-
тасы болып табылады.

Теңгемен ұсынылған барлық сандық 
көрсеткіштер, егер өзгеше көрсетіл-
месе, ең жақын мыңға дейін дөңге-
лектенеді.

3 ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Компания осы қаржылық есептілікте ұсынылған барлық кезеңдерге есеп сая-
сатының келесі ережелерін дәйекті түрде қолданды.

а) Шетел валютасы
Шетел валютасындағы операциялар 
операциялар жасалған күні қолда-
ныста болған валюта бағамдары 
бойынша компанияның функцио-
налдық валютасына аударылады.

Есепті күнгі жағдай бойынша шетел 
валютасында көрсетілген моне-
тарлық активтер мен міндеттеме-
лер есепті күні қолданыста болған 
валюталық бағам бойынша функ-
ционалдық валютаға аударылады. 

Шетел валютасында көрсетілген 
монетарлық активтермен және 
міндеттемелермен жасалған опе-
рациялардан түскен пайда немесе 
залал кезең ішіндегі проценттердің 
және төлемдердің тиімді мөлшер-
лемесі бойынша есептелген шамаға 
түзетілген кезең басындағы жағдай 
бойынша функционалдық валюта-
дағы амортизацияланған құн мен 
есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
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бойынша валюталық бағам бой-
ынша функционалдық валютаға 
аударылған шетел валютасындағы 
амортизацияланған құн арасындағы 
айырманы білдіреді.

Әділ құны бойынша бағаланатын 
шетел валютасымен көрсетілген 
монетарлық емес активтер мен мін-
деттемелер әділ құны айқындалған 
күні қолданыста болған валюта 
бағамдары бойынша функционал-
дық валютаға аударылады. Шетел 

валютасында көрсетілген және 
нақты шығындар бойынша көрсетіл-
ген монетарлық емес активтер мен 
міндеттемелер операция жасалған 
күні қолданыста болған валюта 
бағамы бойынша функционалдық 
валютаға аударылады.

Шетел валютасына аудару нәтиже-
сінде туындайтын бағамдық айыр-
малар пайданың немесе залалдың 
құрамында көрсетіледі.

 (б) Ақша қаражаты және оның баламалары
Ақша қаражаты мен оның бала-
маларына ҚР ҰБ-дағы және басқа 
банктердегі қолма-қол банкноттар 
мен монеталар, бос қалдықтар 
(«Ностро» түріндегі шоттар), сон-
дай-ақ әділ құнның өзгеруінің елеулі 
тәуекеліне ұшырамайтын және 
компания қысқа мерзімді міндетте-

мелерді реттеу үшін пайдаланатын 
бастапқы өтеу мерзімі 3 айдан кем 
жоғары өтімді қаржы активтері 
кіреді. Ақша қаражаты мен оның 
баламалары қаржылық жағдай 
туралы есепте амортизацияланған 
құны бойынша көрсетіледі.

(в) Пайыздық кірістер мен шығыстар

Тиімді пайыздық мөлшерлеме 
Пайыздық кірістер мен шығыстар 
тиімді пайыздық ставка әдісін пай-
далана отырып, пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетіледі. 
«Тиімді пайыздық мөлшерлеме» 
- бұл болашақ есептік ақшалай 
төлемдерді немесе қаржы құралы-
ның күтілетін қолданылу мерзімі 
ішінде түсімдерді дисконттайтын 
мөлшерлеме:

• қаржы активінің жалпы балан-
стық құны; немесе

• қаржылық міндеттеменің амор-
тизацияланған құны.

Сатып алынған немесе жасалған 
кредиттік-құнсызданған активтер 
болып табылмайтын қаржы құрал-
дары бойынша тиімді пайыздық 
мөлшерлемені есептеу кезінде 

Компания осы қаржы құралының 
барлық шарттық талаптарын назарға 
ала отырып, бірақ күтілетін кредиттік 
шығындарды есепке алмай, ақша 
қаражатының болашақ ағындарын 
бағалайды. Сатып алынған немесе 
құрылған кредиттік-құнсызданған 
қаржы активтері үшін кредиттік 
тәуекелді ескере отырып түзетіл-
ген тиімді пайыздық мөлшерлеме 
күтілетін кредиттік шығындарды 
қоса алғанда, ақша қаражатының 
күтілетін болашақ ағындарының 
шамасын пайдалана отырып есеп-
теледі.

Тиімді пайыздық мөлшерлемені 
есептеу мәміле бойынша шығын-
дарды, сондай-ақ тиімді пайыздық 
мөлшерлеменің ажырамас бөлігі 
болып табылатын төленген немесе 
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алынған сыйақылар мен сома-
ларды қамтиды. Мәміле бойынша 
шығындар қаржы активін немесе 

қаржылық міндеттемені сатып алуға 
немесе шығаруға тікелей қатысты 
қосымша шығындарды қамтиды.

Амортизацияланған құны және жалпы баланстық  құны
Қаржы активінің немесе қаржылық 
міндеттеменің «амортизацияланған 
құны» - бұл борыштың негізгі сома-
сының есебіне төлемдерді алып 
тастағанда, тиімді пайыздық мөл-
шерлеме әдісін пайдалана отырып 
есептелген өтеу мерзімі басталған 
кезде және шығындарға арналған 
бағалау резервін ескере отырып 
түзетілген қаржы активтеріне қаты-
сты көрсетілген бастапқы сома мен 
төленуге тиісті сома арасындағы 

айырманың жинақталған аморти-
зациясының шамасын қоса алғанда 
немесе алып тастағанда, қаржылық 
актив немесе қаржылық міндеттеме 
бағаланатын сома.

Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын «қаржы активінің 
жалпы баланстық құны» – бұл залал 
үшін бағалау резервінің шамасына 
түзетілгенге дейінгі қаржы активінің 
амортизацияланған құны.

Пайыздық кіріс пен шығысты есептеу
Қаржы активі немесе қаржы міндет-
темесі бойынша тиімді пайыздық 
мөлшерлеме қаржы активін немесе 
қаржы міндеттемесін бастапқы тану 
кезінде есептеледі. Пайыздық кіріс 
пен шығысты есептеу кезінде тиімді 
пайыздық мөлшерлеме активтің 
жалпы баланстық құнының (актив 
кредиттік-құнсызданған болып 
табылмаған кезде) немесе міндетте-
менің амортизацияланған құнының 
шамасына қолданылады. Тиімді 
пайыздық мөлшерлеме нарықтық 
пайыздық мөлшерлемелердің өзге-
руін көрсету мақсатында құбылмалы 
пайыздық мөлшерлемесі бар құрал-
дар бойынша ақша қаражатының 
ағындарын мерзімді қайта бағалау 
нәтижесінде қайта қаралады.

Алайда, бастапқы танылғаннан кейін 
кредиттік-құнсызданған болған 
қаржы активтері бойынша пайыздық 
кіріс қаржы активінің амортизаци-
яланған құнына тиімді пайыздық 

ставканы қолдану арқылы есепте-
леді. Егер қаржылық актив кредит-
тік-құнсызданған болып табылмаса, 
онда пайыздық кірісті есептеу 
жалпы баланстық құн негізінде қай-
тадан жүргізіледі.

Бастапқы тану кезінде кредиттік-құн-
сызданған қаржылық активтер 
бойынша пайыздық кіріс қаржылық 
активтің амортизацияланған құны-
ның шамасына кредиттік тәуекелді 
ескере отырып түзетілген тиімді 
пайыздық мөлшерлемені қолдану 
арқылы есептеледі. Мұндай актив-
тер бойынша пайыздық кірісті 
есептеу, егер олар бойынша кредит-
тік тәуекел кейіннен азаятын болса 
да, жалпы баланстық құн негізінде 
жүзеге асырылмайды.

Қандай жағдайларда қаржы актив-
тері кредиттік-құнсызданған болып 
табылатыны туралы ақпарат 3(д) (iii) 
ескертпеде берілген.
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Ақпарат ұсыну
Пайда немесе шығын туралы 
есепте және өзге де жиынтық кіріс 
туралы есепте ұсынылған тиімді 
пайыздық ставка әдісін пайдалана 
отырып есептелген пайыздық кірі-
стерге келесілер жатады:

• амортизацияланған құны бой-
ынша бағаланатын қаржы актив-
тері бойынша пайыздық кірістер;

• басқа жиынтық кіріс арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын 
борыштық қаржы құралдары 
бойынша пайыздық кірістер.

Пайда немесе шығын және басқа 
да жиынтық кіріс туралы есептің 
«өзге де пайыздық кірістер» бабы 
қаржылық жалға берілетін таза 
инвестициялар бойынша пайыздық 
кірістерді қамтиды.

Пайда немесе шығын туралы 
есепте және өзге де жиынтық кіріс 
туралы есепте ұсынылған пайыздық 
шығыстар амортизацияланған құны 
бойынша бағаланатын қаржылық 
міндеттемелер бойынша пайыздық 
шығыстарды қамтиды.

 (г) Комиссиялық кірістер мен шығыстар
Қаржы активі немесе қаржы міндет-
темесі бойынша тиімді пайыздық 
мөлшерлеменің ажырамас бөлігі 
болып табылатын комиссиялық кірі-
стер мен шығыстар тиімді пайыздық 
мөлшерлеменің есебіне енгізіледі 
(3(в) ескертпені қараңыз).

Шоттарға қызмет көрсеткені үшін 
комиссияны, Инвестицияларды 
басқару бойынша қызмет көр-
сеткені үшін сыйақыны, сатудан 
түскен комиссиялық сыйақыны, 
синдикатталған кредитті орналасты-
рғаны және ұйымдастырғаны үшін 
комиссияны қоса алғанда, басқа да 
комиссиялық кірістер тиісті қызмет-
тердің көрсетілуіне қарай таны-
лады. Егер қарыз беру жөніндегі 
міндеттеме шеңберінде кредиттің 
қарыз алушыға берілу ықтимал-
дығы жоғары болмаса, онда қарыз 
бергені үшін комиссиялық төлемдер 

қарыз беру жөніндегі міндеттеменің 
қолданылу мерзімі ішінде біркелкі 
танылады.

Нәтижесі Компанияның қаржылық 
есептілігінде танылған қаржы 
құралы болып табылатын сатып 
алушымен жасалған шарт 9 ХҚЕС 
қолдану саласына (IFRS) және 15 
ХҚЕС қолдану саласына (IFRS) 
ішінара жатқызылуы мүмкін. Бұл 
жағдайда Компания алдымен ҚЕХС 
(IFRS) 9 қолдану саласына қатысты 
Шарттың бөлігін бөлу және бағалау 
үшін ҚЕХС (IFRS) 9 қолданады, содан 
кейін осы Шарттың қалған бөлігіне 
ҚЕХС (IFRS) 15 қолданады.

Басқа комиссиялық шығыстар, 
негізінен, тиісті қызметтерді алу 
шамасына қарай шығыстарға жата-
тын мәмілені сүйемелдеу және қыз-
мет көрсету шығындарын қамтиды.

(д)  Қаржылық активтер және қаржылық міндеттемелер

(i) қаржы құралдарын жіктеу
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Қаржылық  активтер
Бастапқы тану кезінде қаржы активі 
бағаланатын ретінде не амортиза-
цияланған құны бойынша, не өзге 
жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша, не пайда немесе шығын 
арқылы әділ құны бойынша жікте-
леді.

Қаржылық актив, егер ол төмендегі 
екі шартқа жауап берсе және Ком-
панияның қалауы бойынша пайда 
немесе шығын арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын ретінде жік-
телмесе ғана амортизацияланған 
құны бойынша бағаланады:

• актив бизнес-модель шең-
берінде ұсталады, оның мақсаты 
шартта көзделген ақша қара-
жатының ағындарын алу үшін 
активтерді ұстап қалу болып 
табылады; және

• қаржы активінің шарттық 
талаптарында борыштың негізгі 
сомасын және негізгі соманың 
өтелмеген бөлігіне есептелген 
пайыздарды ғана төлеуді біл-
діретін ақша қаражаты ағында-
рының белгіленген мерзімдерде 
пайда болуы көзделген;

• борыштық құрал өзге жиынтық 
кіріс арқылы әділ құн бойынша, 
егер ол төмендегі екі шартқа 
жауап берсе және компани-
яның қалауы бойынша пайда 
немесе шығын арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын ретінде 
жіктелмесе ғана бағаланады;

• актив бизнес-модель шең-
берінде ұсталады, оның мақ-
сатына шартта көзделген ақша 
қаражатының ағындарын алу 
арқылы да, қаржы активтерін 
сату арқылы да қол жеткізіледі; 
және

• қаржы активінің шарттық 
талаптарында борыштың негізгі 
сомасын және негізгі соманың 
өтелмеген бөлігіне есептелген 
пайыздарды ғана төлеуді біл-
діретін ақша қаражаты ағында-
рының белгіленген мерзімдерде 
пайда болуы көзделген.

Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын қаржы активтері 
бойынша сияқты пайданың немесе 
залалдың құрамында танылатын 
мынадай баптарды қоспағанда, 
өзге жиынтық кіріс, пайда және 
шығындар арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын борыштық 
қаржы активтері бойынша өзге 
жиынтық кіріс құрамында таны-
лады:

• тиімді пайыздық мөлшерлеме 
әдісін қолдана отырып есептел-
ген пайыздық кірістер;

• күтілетін кредиттік шығындар 
және құнсызданудан болған 
шығындардың қалпына келтіріл-
ген сомалары; және

• валюта бағамдарының өзгеруі-
нен пайда немесе шығындар.

Басқа жиынтық кіріс арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын 
борыштық қаржы активін тану 
тоқтатылған кезде бұрын өзге 
жиынтық кіріс құрамында танылған 
жинақталған пайда немесе шығын 
меншікті капитал құрамынан пайда 
немесе шығын құрамына қайта 
сыныпталады.

Барлық басқа қаржы активтері 
пайда немесе шығын арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын ретінде 
жіктеледі.
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Бұдан басқа, бастапқы тану кезінде 
Компания өз қалауы бойынша кей-
іннен қайта сыныптау құқығынсыз 
амортизацияланған құны бойынша 
немесе өзге жиынтық кіріс арқылы 
әділ құны бойынша бағалау крите-
рийлеріне жауап беретін қаржылық 

активті, егер бұл өзгеше туындауы 
мүмкін есептік сәйкессіздікті жоюға 
немесе елеулі дәрежеде азайтуға 
мүмкіндік берсе, пайда немесе 
шығын арқылы әділ құны бойынша 
бағалау санатына жіктей алады.

Бизнес-модельді  бағалау
Компания қаржылық құралдар порт-
фелі деңгейінде актив ұсталатын 
бизнес-модельдің мақсатын баға-
лайды, өйткені бұл бизнесті басқару 
тәсілін және ақпарат басшылыққа 
қалай ұсынылатындығын жақсы көр-
сетеді. Компания келесі ақпаратты 
талдайды.

Портфельді басқару үшін бел-
гіленген саясаттар мен мақсаттар, 
сондай-ақ аталған саясатты іс 
жүзінде жүзеге асыру. Атап айтқанда, 
Басқару стратегиясы шартта көздел-
ген пайыздық кірісті алуға, пайы-
здық мөлшерлемелердің белгілі 
бір құрылымын қолдауға, қаржы 
активтерін өтеу мерзімдерінің осы 
активтерді қаржыландыру үшін пай-
даланылатын қаржылық міндеттеме-
лерді өтеу мерзімдеріне сәйкестігін 
қамтамасыз етуге немесе активтерді 
сату арқылы ақша қаражатының 
ағындарын іске асыруға бағдар-
ланған ба?

Портфельдің тиімділігі қалай баға-
ланады және бұл ақпарат Компания 
басшылығының назарына қалай 
жеткізіледі.

Бизнес-модельдің нәтижелілігіне 
әсер ететін тәуекелдер (және осы 
бизнес-модель шеңберінде ұста-
латын қаржы активтері) және осы 
тәуекелдерді басқару қалай жүзеге 
асырылады.

Портфельді басқаруға жауапты 
менеджерлердің сыйақысы қалай 
жүзеге асырылады (мысалы, бұл 
сыйақы көрсетілген активтердің әділ 
құнына немесе шартта көзделген 
активтер бойынша алынған ақша 
қаражатының ағынына байланысты 
ма).

Өткен кезеңдердегі сатылымдар-
дың жиілігі, көлемі және мерзімі, 
мұндай сатылымдардың себептері, 
сондай-ақ сатудың болашақ деңгей-
іне қатысты күтулер. Алайда, сату 
деңгейлері туралы ақпарат оқшау-
ланбайды, бірақ Компания мәлім-
деген қаржылық активтерді басқару 
мақсатына қалай қол жеткізілетінін 
және ақша ағындары қалай жүзеге 
асырылатындығын бірыңғай тұтас 
талдау аясында қарастырылады.

Сауда үшін ұсталатын немесе 
басқарылуы жүзеге асырылатын 
және нәтижелілігі әділ құн негізінде 
бағаланатын қаржы активтері пайда 
немесе шығын арқылы әділ құн 
бойынша бағаланады, өйткені олар 
шартта көзделген ақша қаражаты-
ның ағындарын алу мақсатында 
да, шартта көзделген ақша қаража-
тының ағындарын алу, сол сияқты 
қаржы активтерін сату мақсатында 
да ұсталмайды.
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Шартта көзделген ақша ағындарының тек қана негізгі сома мен 
пайыздарды төлеу болып табылатындығын бағалау
Осы бағалаудың мақсаттары үшін 
«негізгі сома» қаржы активін баста-
пқы тану кезінде оның әділ құны 
ретінде айқындалады. «Пайыздар» 
ақшаның уақытша құны үшін, белгілі 
бір уақыт кезеңі ішінде өтелмеген 
негізгі сомаға қатысты кредиттік 
тәуекел үшін және кредиттеуге бай-
ланысты басқа да негізгі тәуекелдер 
мен шығындар (мысалы, өтімділік 
тәуекелі және әкімшілік шығындар), 
сондай-ақ пайда маржасы үшін өтеу 
ретінде айқындалады.

Шартта көзделген ақша қаражаты-
ның ағындары тек негізгі соманың 
және негізгі соманың өтелмеген 
бөлігіне пайыздардың төлемдері 
болып табылатындығын бағалау 
кезінде («SPPI критерийі») Компа-
ния қаржы құралының шарттық 
талаптарын талдайды. Бұл қаржы 
активі талданып отырған талапты 
қанағаттандырмайтындай, шарт 
бойынша ақша қаражаты ағында-

рының мерзімін немесе сомасын 
өзгерте алатын қандай да бір 
талаптың қаржы активі жөніндегі 
шарт талаптарында көзделгенін 
бағалауды қамтиды. Бағалау 
жүргізу кезінде Компания назарға 
алады:

• ақша ағындарының мерзімін 
немесе сомасын өзгерте алатын 
шартты оқиғалар;

• тұтқа әсері бар жағдайлар (леве-
редж);

• мерзімінен бұрын өтеу және 
қолданылу мерзімін ұзарту 
туралы шарттар;

Компанияның талаптарын келісіл-
ген активтерден ақша ағынымен 
шектейтін шарттар (мысалы, регресс 
құқығы жоқ қаржы активтері); 
жәнеақшаның уақытша құны үшін 
өтеудің өзгеруіне әкелетін шарттар 
– мысалы, пайыздық мөлшерлеме-
лерді мерзімді негізде қайта қарау.

Қайта жіктеу
Бастапқы танудан кейін қаржы активтерін жіктеу компания қаржы активтерін 
басқару бойынша өзінің бизнес-моделін өзгерткеннен кейінгі кезеңнен басқа 
өзгермейді.

Қаржылық  міндеттемелер
Компания қаржылық кепілдік шарттары мен қарыздарды беру жөніндегі мін-
деттемелерден басқа, қаржылық міндеттемелерді амортизацияланған құны 
бойынша немесе пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағалана-
тын ретінде жіктейді.

Қайта жіктеу
Қаржылық міндеттемелерді бастапқы танығаннан кейін оларды жіктеу өзгер-
туге жатпайды.
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Тануды тоқтату

Қаржылық активтер
Компания осы активтен ақша 
қаражатының ағындарына шартта 
көзделген құқықтардың қолданылу 
мерзімі аяқталған не екінші Тара-
пқа осы қаржы активіне меншік 
құқығымен байланысты барлық 
тәуекелдер мен пайдалар іс жүзінде 
берілетін немесе Компания осы 
қаржы активіне меншік құқығымен 
байланысты барлық тәуекел-
дер мен пайдаларды іс жүзінде 
беретін, сақтайтын және осы қаржы 
активіне бақылауды сақтамайтын 
мәміле нәтижесінде осы активтен 
ақша қаражатының ағындарын алу 
құқығын берген сәтте қаржы активін 
тануды тоқтатады.

Өзге жиынтық кіріс арқылы Ком-
панияның қалауы бойынша әділ 
құны бойынша бағалау санатына 
жіктелген үлестік инвестициялық 
бағалы қағаздар бойынша өзге 
жиынтық кіріс құрамында танылған 
пайданың/залалдың кез келген 
жинақталған сомасы 3(д) (i) ескерт-
педе түсіндірілгендей, осындай 
бағалы қағаздарды тану тоқтатылған 
кезде пайданың немесе залалдың 
құрамына қайта сыныптауға жат-
пайды. Берілген қаржылық актив-
терге қатысудың оларға қатысты 

тануды тоқтату үшін талаптар сақта-
латын, Компания жасаған немесе 
оның артында сақталған кез келген 
үлесі жеке актив немесе міндеттеме 
ретінде танылады.

Компания шарттары бойынша 
қаржылық жағдай туралы есепте 
танылған активтерді беретін 
мәмілелер жасайды, бірақ бұл ретте 
не берілген активтерге меншік 
құқығымен байланысты барлық 
немесе іс жүзінде барлық тәуекел-
дер мен пайданы не олардың бір 
бөлігін сақтайды. Мұндай жағдай-
ларда берілген активтерді есепке 
алуда тану тоқтатылмайды. Мұндай 
мәмілелердің мысалдары бағалы 
қағаздарды қарызға беру және 
«РЕПО» мәмілелері болып табылады.

Компания қаржы активіне меншік 
құқығымен байланысты барлық 
тәуекелдер мен пайдаларды сақтай-
тын, беретін және берілген активке 
бақылауды сақтайтын мәмілелерде 
ол активті компанияның берілген 
актив құнының өзгеру тәуекеліне 
ұшырағыштық дәрежесі ретінде 
айқындалатын, активке қатысуды 
жалғастырған дәрежеде тануды 
жалғастырады.

Қаржылық міндеттемелер
Компания қаржылық міндеттемені тануды ол бойынша шарттық міндеттеме-
лер орындалған, күші жойылған немесе тоқтатылған кезде тоқтатады.
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(іi) Қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерінің талаптарын 
түрлендіру

Қаржылық активтер
Егер қаржы активінің шарттары 
өзгерсе, Компания ақша қара-
жатының ағындары осындай 
түрлендірілген актив бойынша 
айтарлықтай ерекшеленетінін 
бағалайды. Егер ақша қаража-
тының ағындары айтарлықтай 
ерекшеленетін болса («шарт-
тардың Елеулі түрленуі»), онда 
бастапқы қаржы активі бойынша 
шартта көзделген ақша қаражаты-
ның ағындарына құқықтар мерзімі 
өткен деп есептеледі. Бұл жағдайда 
бастапқы қаржы активін тану тоқта-
тылады және жаңа қаржы активі 
әділ құн бойынша есепте, оған қоса 
мәміле бойынша тиісті шығындар 
танылады. Түрлендіру шеңберінде 
туындаған комиссиялық сыйақы-
ның алынған сомалары есепте 
мынадай түрде танылады:

• жаңа активтің әділ құнын 
айқындау кезінде ескерілетін 
комиссиялық сыйақы сома-
лары, сондай-ақ мәміле бой-
ынша тиісті шығындарды өтеуді 
білдіретін комиссиялық сыйақы 
сомалары осы активті бастапқы 
бағалауға енгізіледі; және

• комиссиялық сыйақының басқа 
сомалары тануды тоқтатудан 
түскен пайданың немесе залал-
дың бөлігі ретінде пайданың 
немесе залалдың құрамында 
танылады.

Қолданыстағы қаржылық активтер 
немесе қаржылық міндеттемелер 
бойынша ақша қаражаты ағындары-
ның шамасының өзгеруі, егер олар 
Шарттың ағымдағы талаптарының 
салдары болып табылса, мысалы, 
егер тиісті кредит беру шартында 
компанияның пайыздық мөлшерле-

мелерді өзгерту мүмкіндігі көзделсе, 
ҚР ҰБ негізгі мөлшерлемесінің өзге-
руі салдарынан компанияның пай-
ыздық мөлшерлемелерді өзгертуі 
талаптардың модификациясы болып 
есептелмейді.

Компания шарттардың модифика-
циясы елеулі болып табыла ма, яғни 
бастапқы қаржы активі бойынша 
ақша қаражатының ағындары және 
түрлендірілген немесе оны ауысты-
рған қаржы активі бойынша ақша 
қаражатының ағындары айтар-
лықтай ерекшелене ме, соны сандық 
және сапалық бағалауды жүргізеді. 
Компания сапалық факторларды, 
сандық факторларды және сапа-
лық және сандық факторлардың 
жиынтық әсерін талдай отырып, 
шарттардың модификациясының 
маңыздылығына сандық және сапа-
лық баға береді. Егер ақша қара-
жатының ағындары айтарлықтай 
өзгеше болса, онда бастапқы қаржы 
активі бойынша шартта көзделген 
ақша қаражатының ағындарына 
құқықтар мерзімі өткен деп есепте-
леді. Осы бағалауды жүргізу кезінде 
Компания ұқсас қаржылық міндет-
темелерді тануды тоқтатуға қатысты 
нұсқауларды басшылыққа алады.

Компания келесі сапалы фак-
торлардың негізінде шарттарды 
өзгерту маңызды деген қорытын-
дыға келеді:

• қаржы активі валютасының 
өзгеруі;

• активтің сапасын жақсартудың 
немесе басқа құралдардың түрін 
өзгерту.

Егер түрлендіру қарыз алушы-
ның қаржылық қиындықтарына 
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байланысты болса, онда мұндай 
түрлендірудің мақсаты, әдетте, 
бастапқы шарттардан айтарлықтай 
ерекшеленетін шарттарда жаңа 
активті құру (беру) емес, шарттың 
бастапқы талаптарына сәйкес актив 
құнының барынша жоғары ықтимал 
сомасында өтеу болып табылады. 
Егер Компания қаржылық активті 
қолданыстағы шартта көзделген 
ақша қаражатының ағындары-
ның бір бөлігін кешіретіндей етіп 
түрлендіруді жоспарласа, онда ол 
түрлендіру жүргізілгенге дейін осы 
активтің бір бөлігін есептен шыға-
руға болмайтындығын талдауға тиіс 
(есептен шығаруға қатысты саясатты 
төменде қараңыз). - Бұл тәсіл сандық 
бағалау нәтижесіне әсер етеді және 
мұндай жағдайларда тиісті қаржы 
активін тануды тоқтату критерийлері 
әдетте сақталмайтындығына әкеледі. 
Компания сонымен қатар жағдай-
лардың өзгеруі маңызды ма, жоқ па 
деген сапалы бағалауды жүргізеді.

Егер амортизацияланған құны бой-
ынша немесе басқа жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша баға-
ланатын қаржы активінің шартта-
рын түрлендіру осы қаржы активін 
тануды тоқтатуға алып келмесе, 
онда Компания осы актив бойынша 
бастапқы тиімді пайыздық мөл-
шерлемені пайдалана отырып, осы 
активтің жалпы баланстық құнын 
қайта есептейді және пайда немесе 
шығын құрамындағы модификаци-
ядан пайда немесе шығын ретінде 
туындаған айырманы таниды. 
Өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі 
бар қаржы активтеріне қатысты 
модификациядан түскен пайданы 
немесе залалды есептеу кезінде 
пайдаланылатын бастапқы тиімді 
пайыздық мөлшерлеме модифика-
цияны жүргізу сәтіндегі ағымдағы 
нарықтық жағдайларды көрсету 
үшін түзетіледі. Келтірілген шығын-

дар немесе төленген комиссиялар 
және осындай түрлендіру шең-
берінде туындаған алынған комис-
сиялық сыйақылар түрлендірілген 
қаржы активінің жалпы баланстық 
құнын түзетеді және түрлендірілген 
қаржы активінің қалған қолданылу 
мерзімі ішінде амортизацияланады. 

Егер мұндай түрлендіру қарыз 
алушының қаржылық қиындықта-
рына байланысты болса, онда тиісті 
пайда немесе шығын құнсыздану-
дан болған шығындар құрамында 
ұсынылады (3(д) (iii) ескертпені 
қараңыз). Басқа жағдайларда тиісті 
пайда немесе шығын тиімді пайыз-
дық ставка әдісін пайдалана отырып 
есептелген пайыздық кірістер құра-
мында ұсынылады (3(в) ескертпені 
қараңыз).

Талаптарында қарыз алушының 
атаулы құны бойынша елеулі айып-
пұлдарсыз мерзімінен бұрын өтеу 
құқығы көзделген белгіленген пай-
ыздық мөлшерлемесі бар кредит-
тер үшін нарықтық жағдайлардың 
өзгеруіне жауап ретінде пайыздық 
ставканың нарықтық деңгейге 
дейінгі өзгеруін компания өзгермелі 
пайыздық мөлшерлемесі бар құрал-
дар үшін есепке алу тәртібіне ұқсас 
есепке алады, яғни тиімді пайыздық 
мөлшерлеме перспективалы түрде 
қайта қаралады.
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Қаржылық міндеттемелер
Компания қаржылық міндетте-
мені тануды оның шарттары түр-
лендірілген міндеттеме бойынша 
ақша қаражатының ағындарының 
шамасы айтарлықтай өзгеретін-
дей өзгерген кезде тоқтатады. Бұл 
жағдайда түрлендірілген шарттары 
бар жаңа қаржылық міндеттеме әділ 
құны бойынша танылады. Бұрынғы 
Қаржылық міндеттеменің баланстық 
құны мен түрлендірілген шарттары 
бар жаңа қаржылық міндеттеменің 
құны арасындағы айырма пайданың 
немесе залалдың құрамында таны-
лады. Төленген өтем, егер бар болса, 
берілген қаржылық емес активтерді 
және жаңа түрлендірілген қаржылық 
міндеттемені қоса алғанда, өзіне 
қабылданған міндеттемелерді 
қамтиды.

Компания сапалық факторларды, 
сандық факторларды және сапа-
лық және сандық факторлардың 
жиынтық әсерін талдай отырып, 
шарттардың модификациясының 
маңыздылығын сандық және сапа-
лық бағалауды жүргізеді. Компа-
ния келесі сапалы факторлардың 
негізінде шарттарды өзгерту маңы-
зды деген қорытындыға келеді:
• қаржылық міндеттеме валютасы-

ның өзгеруі;
• қамтамасыз ету түрін немесе 

активтің сапасын арттырудың 
басқа құралдарын өзгерту;

• айырбастау шартын қосу;
• қаржылық міндеттеменің бағы-

ныстылығының өзгеруі.
Сандық бағалауды жүргізу мақ-
саттары үшін егер бастапқы тиімді 
пайыздық мөлшерлеме бойынша 
дисконтталған алынған комисси-
ялық сыйақыны шегергендегі комис-
сиялық сыйақы төлеуді қоса алғанда, 
жаңа шарттарға сәйкес ақша қара-

жаты ағындарының келтірілген құны 
бастапқы қаржылық міндеттеме бой-
ынша қалған ақша қаражаты ағын-
дарының дисконтталған келтірілген 
құнынан кемінде 10% - ға ерекшеле-
нетін болса, шарттар айтарлықтай 
өзгеше болып есептеледі.

Егер қаржылық міндеттеме шарт-
тарының модификациясы оны 
танудың тоқтатылуына әкелмесе, 
онда міндеттеменің амортиза-
цияланған құны бастапқы тиімді 
пайыздық мөлшерлеме бойынша 
ақша қаражатының түрлендірілген 
ағындарын дисконттау жолымен 
қайта есептеледі және нәтижесінде 
туындаған айырма пайда немесе 
шығын құрамындағы модифи-
кациядан түскен пайда немесе 
шығын ретінде танылады. Өзгер-
мелі пайыздық мөлшерлемесі 
бар қаржылық міндеттемелерге 
қатысты модификациядан түскен 
пайданы немесе залалды есептеу 
кезінде пайдаланылатын баста-
пқы тиімді пайыздық мөлшерлеме 
модификацияны жүргізу сәтіндегі 
ағымдағы нарықтық жағдайларды 
көрсету үшін түзетіледі. Түрлендіру 
шеңберінде туындаған келтірілген 
шығындар немесе төленген комис-
сиялар міндеттеменің баланстық 
құнын түзету ретінде танылады және 
құрал бойынша тиімді пайыздық 
ставканы қайта есептеу жолымен 
түрлендірілген қаржылық міндет-
теменің қалған қолданылу мерзімі 
ішінде амортизацияланады.
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(ііi)    Құнсыздану
4-ескертуді де қараңыз.

Компания пайда немесе шығын 
арқылы әділ құны бойынша баға-
ланбайтын мынадай қаржы құрал-
дары бойынша күтілетін кредиттік 
шығындарға арналған бағалау 
резервін таниды:
• борыштық құралдар болып 

табылатын қаржылық активтер;
• қаржылық жалдау бойынша 

дебиторлық берешек;
• шығарылған қаржылық кепілдік 

шарттары; және
• қарыздар беру бойынша шыға-

рылған міндеттемелер.
Үлестік құралдарға инвестициялар 
бойынша құнсызданудан болған 
шығын танылмайды.

Компания резерв сомасы 12 айлық 
күтілетін кредиттік залалдарға тең 
болатын мынадай құралдарды 
қоспағанда, барлық мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік залалдарға тең 
сомада күтілетін кредиттік залал-
дарға бағалау резервтерін таниды:
• есепті күнгі жағдай бойынша 

кредиттік тәуекелі төмен 
борыштық инвестициялық 
бағалы қағаздар; және

• бастапқы танылған сәттен 
бастап кредиттік тәуекелі айтар-
лықтай жоғарыламаған өзге де 
қаржы құралдары (4-ескертпені 
қараңыз).

12 айлық күтілетін кредиттік шығын-
дар («12 айлық ККШ») – есепті күннен 
кейін 12 ай ішінде болуы мүмкін 
қаржы құралы бойынша дефолт 
оқиғалары салдарынан күтілетін 
кредиттік шығындардың бір бөлігі. 
12 айлық ККШ танылатын қаржы 
құралдары «1-кезең» қаржы құралда-
рына жатады.

Бүкіл мерзім үшін күтілетін кредит-
тік шығындар («бүкіл мерзім үшін 
ҰББ») оның қолданылуының бар-
лық күтілетін мерзімі ішінде қаржы 
құралы бойынша дефолттың барлық 
ықтимал оқиғаларының нәтижесінде 
ККШ ретінде айқындалады. ККШ 
бүкіл мерзім ішінде мойындайтын 
қаржы құралдары «2-кезең» (егер 
қаржы құралы бойынша кредиттік 
тәуекел бастапқы танылған сәттен 
бастап айтарлықтай жоғарылаған, 
бірақ қаржы құралы кредиттік-құн-
сызданған болып табылмайтын 
жағдайда) және «3-кезең» (егер 
қаржы құралы кредиттік-құнсы-
зданған болып табылған жағдайда) 
қаржы құралдарына жатады.

Күтілетін кредиттік шығындарды бағалау
Күтілетін кредиттік шығындар 
дефолттың басталу ықтималдығы-
ның дәрежесі бойынша мөлшер-
ленген кредиттік шығындардың 
есептік бағасын білдіреді. Олар 
келесідей бағаланады:
• есепті күнгі жағдай бойынша 

кредиттік-құнсызданбаған 
болып табылмайтын қаржы 
активтеріне қатысты: ақшалай 
қаражаттың барлық күтілетін 

толық алынбауының келтіріл-
ген құны ретінде (яғни Шартқа 
сәйкес Компанияға тиесілі ақша 
қаражатының ағындары мен 
Компания алуды күтетін ақша 
қаражатының ағындары арасын-
дағы айырма);

• есепті күнгі жағдай бойынша 
кредиттік-құнсызданған болып 
табылатын қаржы активтеріне 
қатысты: активтердің жалпы 
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баланстық құны мен ақша қара-
жатының болашақтағы есептік 
ағындарының келтірілген құны 
арасындағы айырма ретінде;

• қарыз беру жөніндегі міндет-
темелердің пайдаланылмаған 
бөлігіне қатысты: егер қарыз 
алушы кредит алу құқығын пай-
даланса, шарт бойынша Компа-
нияға тиесілі шартта көзделген 
ақша қаражатының ағындары 
мен егер осы кредит берілген 

болса, Компания алуды күтетін 
ақша қаражатының ағындары 
арасындағы айырманың кел-
тірілген құны ретінде; және

• қаржылық кепілдік шарттарына 
қатысты: Компания өтеуді күтетін 
соманы шегере отырып, шарт 
ұстаушыға оның шеккен кредит-
тік залалын өтеу үшін күтілетін 
төлемдердің келтірілген құны 
ретінде.

4-ескертуді де қараңыз. 

Қайта құрылымдалған қаржылық активтер
Тараптардың келісімі бойынша 
қаржы активінің шарттары қайта 
қаралған немесе қаржы активінің 
шарттары өзгертілген немесе қарыз 
алушының қаржылық қиындықтары 
себебінен қолданыстағы қаржы 
активі жаңасымен ауыстырылған 
жағдайда, осы қаржы активін тануды 
тоқтату қажеттілігі мәніне бағалау 
жүргізіледі (3(д) (iii) ескертпені 
қараңыз) және күтілетін кредиттік 
шығындар былайша бағаланады:

Егер күтілетін қайта құрылымдау 
қолда бар активті тануды тоқтатуға 
әкелмесе, онда түрлендірілген 
қаржы активі бойынша күтілетін 
ақша қаражатының ағындары қолда 
бар актив бойынша ақша қаражаты-

ның толық алынбаған сомасының 
есебіне енгізіледі (4-ескертпені 
қараңыз).

Егер күтілетін қайта құрылымдау 
қолданыстағы активті тануды тоқта-
туға алып келсе, онда жаңа активтің 
күтілетін әділ құны тану тоқтатылған 
сәтте қолданыстағы актив бойынша 
ақша қаражатының түпкілікті ағыны 
ретінде қаралады. Бұл сома қол-
даныстағы қаржы активі бойынша 
бастапқы тиімді пайыздық ставканы 
пайдалана отырып, тануды тоқтату-
дың күтілетін күнінен есепті күнге 
дейінгі кезең үшін дисконтталатын 
қолданыстағы қаржы активі бой-
ынша ақша қаражатын толық алмау 
сомасының есебіне енгізіледі.

Кредиттік-құнсызданған қаржы активтері
Әрбір есепті күнге Компания 
амортизацияланған құны бойынша 
ескерілетін қаржы активтерін 
және өзге жиынтық кіріс арқылы 
әділ құны бойынша ескерілетін 
борыштық қаржы активтерін, сон-
дай-ақ қаржылық жалға берілетін 
таза инвестицияларды олардың 
кредиттік құнсыздануы тұрғысынан 
бағалауды жүргізеді («3-сатыдағы» 
қаржы активтеріне жатады). Қаржы 
активі осындай қаржы активі бой-

ынша болашақ ақша қаражатының 
есеп айырысу ағындарына теріс 
әсер ететін бір немесе бірнеше 
оқиғалар болған кезде «Кредит-
тік-құнсызданған» болып табылады.
• Қаржы активінің кредиттік 

құнсыздануының куәлігі, атап 
айтқанда, мынадай бақыланатын 
деректер болып табылады:
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• қарыз алушының немесе эми-
тенттің елеулі қаржылық қиын-
дықтары;

• Шарт талаптарын бұзу, мысалы, 
дефолт немесе төлем мерзімін 
кешіктіру;

• Компанияның кредитті немесе 
аванстық төлемді өзге жағдай-
ларда ол қарамайтын шарттарда 
қайта құрылымдауы;

• қарыз алушының банкроттығы 
немесе өзге де қаржылық қайта 
ұйымдастырылуы ықтималдығы-
ның туындауы; немесе

• қаржылық қиындықтар нәти-
жесінде бағалы қағаздар үшін 
белсенді нарықтың жоғалуы.

Қарыз алушының қаржылық 
жай-күйінің нашарлауы салдарынан 
талаптары қайта қаралған Кредит, 
егер шартта көзделген ақша қаража-
тының ағындарын алмау тәуекелінің 
айтарлықтай төмендегені және 
құнсызданудың басқа да белгілері 
жоқ екендігі туралы куәлік болмаса 
ғана, әдетте, кредиттік-құнсызданған 
болып есептеледі. Бұдан басқа, 
90 күн немесе одан көп мерзімге 
мерзімі өткен бөлшек кредиттер 

кредиттік-құнсызданған болып 
саналады.

Қаржылық жағдай туралы есепте 
күтілетін кредиттік залалдарға баға-
лау резервін ұсыну

Күтілетін кредиттік залалдарға 
арналған бағалау резервінің сома-
лары қаржылық жағдай туралы 
есепте келесі түрде ұсынылған:
• амортизацияланған құны бой-

ынша бағаланатын қаржы актив-
тері: осы активтердің жалпы 
баланстық құнының төмендеуі 
ретінде;

• қарыздар беру бойынша міндет-
темелер және қаржылық кепіл-
дік шарттары: жалпы жағдайда, 
резерв ретінде;

басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын борыштық 
құралдар: шығындарға арналған 
бағалау резерві қаржылық жағдай 
туралы есепте танылмайды, өйткені 
бұл активтердің баланстық құны 
олардың әділ құны болып табылады. 
Алайда шығындарға арналған баға-
лау резервінің шамасы әділ құнның 
өзгеру резервінің құрамында ашы-
лады және танылады.

Есептен шығару
Кредиттер мен борыштық бағалы 
қағаздар қаржы активін толық 
сомада немесе оның бір бөлігінде 
өтеудің негізделген күтулері бол-
маған кезде есептен шығарылуға 
жатады (ішінара немесе толық 
сомада). Әдетте, бұл Компания қарыз 
алушыда есептен шығаруға жататын 
берешек сомасын өтеу үшін жет-
кілікті көлемде ақша қаражатының 
ағындарын генерациялай алатын 
активтер немесе кіріс көздері жоқ 
екенін анықтаған жағдай. Бұл баға-
лау әрбір актив үшін жеке орында-
лады.

Бұрын есептен шығарылған сома-
ларды өтеу пайда немесе шығын 
туралы есепте және өзге де жиын-
тық кіріс туралы «борыштық қаржы 
активтерінің құнсыздануынан 
болған шығындар» бабында көр-
сетіледі.

Есептен шығарылған қаржы актив-
теріне қатысты Компания тиесілі 
сомаларды өтеу жөніндегі сая-
сатқа сәйкес берешекті өндіріп алу 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруды 
жалғастыра алады.
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(е)  Инвестициялық бағалы қағаздар 
Қаржылық жағдай туралы есептің 
«Инвестициялық бағалы қағаздар» 
бабы мыналарды қамтиды:

амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын борыштық инвестици-
ялық бағалы қағаздар (3(д)(i) ескерт-
пені қараңыз); олар бастапқыда әділ 
құн бойынша плюс мәміле бойынша 
қосымша тікелей шығындар және 
кейіннен тиімді пайыздық мөл-
шерлеме әдісін пайдалана отырып, 

олардың амортизацияланған құны 
бойынша бағаланады;

пайда немесе шығын арқылы 
әділ құны бойынша міндетті түрде 
бағаланатын немесе Компания-
ның қалауы бойынша осы санатқа 
жіктелетін борыштық және үлестік 
инвестициялық бағалы қағаздар 
(3(д) (i) ескертпелерді қараңыз); олар 
өзгерістері пайда немесе залалдың 
құрамында дереу танылатын әділ 
құн бойынша бағаланады.

(ж) Депозиттер, шығарылған борыштық бағалы қағаздар 
және реттелген міндеттемелер 

Депозиттер, Шығарылған борыштық бағалы қағаздар және реттелген міндет-
темелер бастапқыда мәміле бойынша тиісті шығындар шегеріле отырып әділ 
құн бойынша және кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана 
отырып, олардың амортизацияланған құны бойынша бағаланады.

(з) «РЕПО» және «кері РЕПО» мәмілелері
Кері сатып алу міндеттемесімен 
сату туралы келісімдер шеңберінде 
сатылған бағалы қағаздар (бұдан 
әрі, «РЕПО» мәмілелері») бағалы 
қағаздар кепілімен қамтамасыз 
етілген қаржыландыруды тарту 
бойынша операциялар ретінде 
көрсетіледі, бұл ретте бағалы 
қағаздар қаржылық жағдай туралы 
есепте көрсетіле береді, ал «РЕПО» 
мәмілелері бойынша кредиторлық 
берешек құрамында енгізілген 
контрагенттер алдындағы міндетте-
мелер басқа да тартылған қаражат 
құрамында көрсетіледі. Сату бағасы 
мен кері сатып алу бағасы арасын-
дағы айырма пайыздық Шығысты 
білдіреді және тиімді пайыздық 
ставка әдісін пайдалана отырып, 
«РЕПО» мәмілесінің қолданылу 
кезеңіндегі пайда немесе шығын 
құрамында көрсетіледі. 

Кері РЕПО мәмілелері бойынша 
дебиторлық берешектің құрамына 
енгізілген кері сату міндеттемесімен 
сатып алу туралы келісімдер (бұдан 
әрі – «Кері РЕПО» мәмілелері») 
шеңберінде сатып алынған бағалы 
қағаздар ақша қаражаты мен олар-
дың баламаларының құрамында 
көрсетіледі. Сатып алу бағасы мен 
кері сату бағасы арасындағы айы-
рма пайыздық табысты білдіреді 
және тиімді пайыздық ставка әдісін 
пайдалана отырып, «Кері РЕПО» 
мәмілесінің қолданылу кезеңіндегі 
пайда немесе шығын құрамында 
көрсетіледі. Егер кері сату міндетте-
месі бар сатып алу туралы келісім-
дер шеңберінде сатып алынған 
активтер үшінші тараптарға сатылса, 
бағалы қағаздарды қайтару міндет-
темесі саудаға арналған міндеттеме 
ретінде көрсетіледі және әділ құны 
бойынша бағаланады.
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(и) Активтер мен міндеттемелерді өзара есепке алу 
Қаржы активтері мен міндеттеме-
лері өзара есепке алынады және 
қаржылық жағдай туралы есепте 
Компанияның қазіргі кезде заңды 
қорғаумен қамтамасыз етілген 
танылған сомаларды өзара есепке 
алуды жүзеге асыру құқығы болған 
және не олар бойынша нетто-не-
гізде есеп айырысуды жүргізуге не 
активті сатуға және міндеттемені 
бір мезгілде орындауға ниеттенген 
кезде ғана нетто-шамада ұсыны-

лады. Қазіргі уақытта Компания, 
Егер бұл құқық болашақтағы оқиғаға 
байланысты болмаса және әдеттегі 
қызмет барысында да, Компанияның 
немесе контрагенттердің кез кел-
генінің міндеттемесі, дәрменсіздігі 
немесе банкроттығы орындалмаған 
жағдайда да заңды түрде орын-
далатын болса, заңды қорғаумен 
қамтамасыз етілген өзара есеп айы-
рысуды жүзеге асыру құқығына ие.

 (к) Жалға алу
Шарт жасалған кезде ұйым Шарттың 
тұтастай немесе оның жекелеген 
компоненттерінің жалдау шарты 
болып табылатындығын бағалайды. 
Шарт жалдау шарты болып табы-
лады немесе жалдау компонентін 
қамтиды, егер осы Келісім бойынша 
белгілі бір уақыт ішінде сәйкестен-
дірілген активтің пайдаланылуын 
бақылау құқығы өтеудің орнына 

берілсе. Осы Шарт бойынша сәйке-
стендірілген активті пайдалануды 
бақылау құқығының берілетіндігін 
бағалау үшін Компания 16 ХҚЕС 
(IFRS) сәйкес жалдау анықтамасын 
қолданады.

Бұл есеп саясаты 2019 жылғы 
1 қаңтарда немесе одан кейін 
жасалған шарттарға қолданылады.

(i) Компания жалға алушы ретінде
Жалдау құрамдауышы бар шарттың 
қолданылуы немесе модифика-
циясы басталған кезде Компания 
шартта көзделген өтемді жалдаудың 
әрбір құрамдауышына оның оқша-
уланған мәміленің салыстырмалы 
бағасы негізінде бөледі. Алайда, 
жылжымайтын мүлікті жалға берудің 
кейбір келісімдеріне қатысты Ком-
пания жалдау емес компоненттерді 
бөліспеу туралы шешім қабыл-
дады және жалдау компоненттерін 
және жалдау емес компоненттерді 
жалдаудың бір компоненті ретінде 
қарастырады.

Компания активті пайдалану құқығы 
және жалдау басталған күнгі жалдау 
бойынша міндеттеме нысанында 

таниды. Пайдалану құқығы ныса-
нындағы Актив бастапқыда жалдау 
бойынша алынған ынталандыру 
төлемдерін шегере отырып, жал-
дау басталған күнге немесе осын-
дай күнге дейін жасалған жалдау 
төлемдерінің шамасына жасалған, 
келтірілген бастапқы тікелей шығын-
дарға ұлғайтылған және базалық 
активті бөлшектеу және өткізу, 
базалық активті немесе ол орна-
ласқан учаскені қалпына келтіру 
кезінде туындайтын шығындардың 
бағалау шамасына түзетумен жалдау 
бойынша міндеттеменің бастапқы 
шамасын құрайтын бастапқы құн 
бойынша бағаланады.
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Кейіннен есепке алу кезінде пай-
далану құқығы нысанындағы актив 
жалдау шартына сәйкес базалық 
активке меншік құқығы Компанияға 
жалдау мерзімінің соңына дейін 
берілетін немесе егер пайдалану 
құқығы нысанындағы активтің баста-
пқы құны Компанияның сатып алуға 
арналған опционды орындауын 
көрсететін жағдайларды қоспағанда, 
жалдау басталған күннен бастап 
жалдау мерзімі аяқталғанға дейін 
желілік әдіспен амортизацияланады. 
Мұндай жағдайларда пайдалану 
құқығы нысанындағы актив негізгі 
құралдар үшін қолданылатын тәсілді 
пайдалана отырып айқындалатын 
базалық активті пайдалы пайдалану 
мерзімі ішінде амортизацияла-
нады. Бұған қосымша пайдалану 
құқығы нысанындағы активтің құны 
ол болған кезде құнсызданудан 
болатын шығындардың шамасына 
кезең-кезеңімен төмендетіледі, 
сондай-ақ жалдау бойынша мін-
деттемеге белгілі бір қайта бағалау 
жүргізу кезінде түзетіледі.

Жалдау жөніндегі міндеттеме баста-
пқыда жалдаудың басталу күніне 
төленбеген, жалдау шартында кеп-
ілге салынған пайыздық ставканы 
пайдалана отырып дисконтталған 
жалдау төлемдерінің келтірілген 
құны бойынша немесе егер мұндай 
ставканы оңай анықтау мүмкін бол-
маса, компанияның қосымша Қарыз 
қаражатын тарту мөлшерлемесін 
пайдалана отырып бағаланады. 
Әдетте, Компания қосымша Қарыз 
қаражатын тарту мөлшерлемесін 
дисконттау мөлшерлемесі ретінде 
пайдаланады.

Компания әр түрлі сыртқы көздер-
ден алынған пайыздық мөлшерле-
мелерге сүйене отырып, қосымша 
қарыз қаражатын тарту мөлшерле-
месін анықтайды және жалдау шарт-

тары мен жалға алынған активтің 
түрін ескеру үшін белгілі бір түзету-
лер енгізеді.

Жалдау бойынша міндеттемелерді 
бағалауға енгізілетін жалдау төлем-
дері мыналарды қамтиды:
• тіркелген төлемдер, соның 

ішінде тіркелген төлемдер;
• жалдау басталған күнгі индексті 

немесе мөлшерлемені пай-
далана отырып бастапқыда 
бағаланатын индекске немесе 
мөлшерлемеге байланысты 
ауыспалы жалдау төлемдері;

• тарату құнының кепілдігі бой-
ынша жалға алушы төлейтін 
сомалар;

• егер Компания осы опционды 
орындайтынына жеткілікті 
сенімділік болса, сатып алу 
опционын орындау бағасы, 
егер Компания осы опционды 
жалдауды мерзімінен бұрын 
тоқтатпайтынына жеткілікті 
сенімділік болса, жалдауды ұзар-
туға арналған опционның болуы 
түріне байланысты қосымша 
жалдау мерзімі ішінде жалдау 
төлемдері және жалдау мерзімін 
мерзімінен бұрын тоқтатқаны 
үшін айыппұлдар.

Жалдау бойынша міндеттеме тиімді 
пайыздық мөлшерлеме әдісін 
пайдалана отырып, амортизация-
ланған құны бойынша бағаланады. 
Егер болашақ жалдау төлемдері 
индекстің немесе мөлшерлеменің 
өзгеруіне байланысты өзгерсе, егер 
Компания жасаған тарату құнының 
кепілдігі бойынша төленуге тиісті 
соманы бағалау өзгерсе, егер Ком-
пания сатып алуға арналған опци-
онды, жалдауды ұзартуға немесе 
оны тоқтатуға арналған опционды 
орындайтындығын бағалауды өзгер-
тсе немесе егер мәні бойынша тір-
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келген жалдау төлемі қайта қаралса, 
ол қайта бағаланады.

Жалдау жөніндегі міндеттеме осы-
лайша қайта қаралған кезде, тиісті 
түзету пайдалану құқығы нысанын-
дағы активтің баланстық құнына 
қатысты жүргізіледі немесе егер 
пайдалану құқығы нысанындағы 
активтің баланстық құны бұрын 
нөлге дейін азайтылған болса, пай-
даға немесе залалға жатады.

Компания активтерді төмен құны 
бар активтерді жалдау шарттары 
мен қысқа мерзімді жалдау шартта-
рына қатысты пайдалану құқығы мен 
жалдау міндеттемесі түрінде таны-
мау туралы шешім қабылдады. Ком-
пания осындай шарттарға сәйкес 
жүзеге асырылатын жалдау төлем-
дерін жалдау мерзімі ішінде желілік 
әдіспен шығыс ретінде таниды.

(iі) Компания жалға беруші ретінде
Жалдау құрамдауышы бар шарттың 
қолданылуы немесе модифика-
циясы басталған кезде Компания 
шартта көзделген өтемді жалға 
алудың әрбір құрамдауышына олар 
үшін бар жекелеген мәміленің 
салыстырмалы бағалары негізінде 
бөледі.

Компания жалға беруші болған 
жағдайда, жалдау қатынастары 
басталған күні ол шарттардың 
әрқайсысы қаржылық жалдау 
немесе операциялық жалдау болып 
табылатындығын анықтайды.

Жалдау шартын жіктеу үшін Компа-
ния жалдау шартының негізгі активті 
иеленумен байланысты барлық 
тәуекелдер мен артықшылықтарды 
беретіндігін жалпы бағалауды 
жүргізеді. Егер бұл орын алса, онда 
жалдау шарты қаржылық жалдау 
болып табылады; әйтпесе, келісім-
шарт операциялық жалдау болып 
табылады. Осы бағалау шеңберінде 
Компания белгілі индикаторларды, 
атап айтқанда, жалдау мерзімі 
активті экономикалық пайдалану 

мерзімінің едәуір бөлігін құрайты-
нын қарайды.

Егер келісімде жалдау компоненті 
және жалдау болып табылмайтын 
компонент болса, Компания 15 ХҚЕС 
(IFRS) шарт бойынша қайтаруды 
бөлу үшін қолданады. Компания 
ХҚЕС (IFRS) 9 талаптарын жалға 
берілетін таза инвестицияға қатысты 
тану мен құнсыздануды тоқтатуға 
қатысты қолданады. Бұдан басқа, 
Компания жалға берудің жалпы 
инвестициясын есептеуде пайдала-
нылған кепілдендірілмеген тарату 
құнының есеп айырысу шамаларын 
өзгерту қажеттілігі тұрғысынан үнемі 
талдайды.

Компания операциялық жалдау 
шарттары бойынша алынған жалдау 
төлемдерін «Өзге кірістер» бабының 
құрамында жалдау мерзімі ішінде 
желілік әдіспен кіріс ретінде таниды.

Әдетте, салыстырмалы кезеңде 
Компанияның жалға беруші ретінде 
қолданған есеп саясаты ХҚЕС (IAS) 16 
талаптарынан ерекшеленбеді.

(л) Алынған активтер
Алынған активтер екі шаманың ең азы бойынша есепке алынады: нақты өзін-
дік құн немесе ықтимал сатудың таза құны. Бастапқы құн жаппай сәйкестен-
діру әдісінің негізінде айқындалады және алып қою күніне қаржылық жалдау 
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жөніндегі тиісті талаптың таза баланстық құны бойынша көрсетіледі. Ықтимал 
сатудың таза құны -бұл жұмысты аяқтауға және сатуға есептелген шығын-
дарды шегергендегі іскерлік айналымның қалыпты жағдайында сатудың 
болжамды бағасы.

 (м) Негізгі құралдар

(i) Меншікті активтер 
Негізгі құралдардың объектілері амортизацияның жинақталған сомасын және 
құнсызданудан болған шығындарды шегергенде өзіндік құны бойынша көр-
сетіледі.

Егер негізгі құралдардың объектісі пайдалы қызмет мерзімі әртүрлі бірнеше 
компоненттерден тұратын болса, мұндай компоненттер негізгі құралдардың 
жеке объектілері ретінде көрсетіледі.

(іі) Амортизация
Негізгі құралдар бойынша Амор-
тизация оларды пайдалы пайда-
ланудың болжамды мерзімі ішінде 
біркелкі есептеу әдісі бойынша 
есептеледі және пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетіледі. 
Амортизация объектіні сатып алған 
күннен бастап, ал шаруашылық 
тәсілмен салынған негізгі құралдар-
дың объектілері үшін – объектінің 
құрылысы аяқталған және оның 
пайдалануға дайын болған сәттен 
бастап есептеледі. Жер учаскелері 
бойынша амортизация есептел-
мейді.

Негізгі құралдардың әртүрлі объек-
тілерінің пайдалы қызмет мерзімі 
келесідей ұсынылуы мүмкін:

ғимараттар 8–100 жыл;

компьютерлік жаЕ-
Бықтар 2–10 жыл;

көлік құралдары 5–7 жыл;

басқа активтер 3–20 жыл.

(н) Материалдық емес активтер
Сатып алынған материалдық емес 
активтер жинақталған амортизация 
мен құнсызданудан болған шығын-
дар шегеріле отырып, нақты шығын-
дар бойынша қаржылық есептілікте 
көрсетіледі.

Арнайы бағдарламалық қамтамасыз 
етуге лицензиялар сатып алуға және 
оны енгізуге арналған шығындар 
тиісті материалдық емес активтің 
құнына капиталдандырылады.

Материалдық емес активтер бой-
ынша Амортизация олардың пай-
далы пайдаланылуының болжамды 
мерзімі ішінде біркелкі есептеу әдісі 
бойынша есептеледі және пайда-
ның немесе залалдың құрамында 
көрсетіледі. Материалдық емес 
активтердің пайдалы қызмет мерзімі 
бағдарламалық жасақтама үшін 1 
жылдан лицензия үшін 20 жылға 
дейін өзгереді.
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(о) Инвестициялық меншік 
Инвестициялық меншікке жалға 
беруден және/немесе оның 
нарықтық құнын арттырудан пайда 
табуға арналған, әдеттегі шару-
ашылық қызмет процесінде сатуға, 
тауарларды өндіру немесе жеткізу 
кезінде пайдалануға, қызметтерді 
көрсетуге немесе әкімшілік қыз-
метке арналған мүлік жатады. Инве-
стициялық меншік амортизацияның 
жинақталған сомасы мен құнсызда-
нудан болған шығындар шегеріле 
отырып, өзіндік құны бойынша 
көрсетіледі.

Амортизация жекелеген активтерді 
пайдалы пайдаланудың болжамды 

мерзімі ішінде біркелкі есептеу әдісі 
бойынша есептеледі және пайданың 
немесе залалдың құрамында көр-
сетіледі. Амортизация активті сатып 
алған күннен бастап есептеледі. 
Инвестициялық меншіктің пайдалы 
қызмет мерзімі - 60 жыл.

Егер инвестициялық меншік объ-
ектісін пайдалану сипаты өзгерсе 
және оны негізгі құралдар санатына 
қайта сыныптау жүргізілсе, онда осы 
объектінің қайта сыныптау күніндегі 
әділ құны оны кейіннен қаржылық 
есептілікте көрсету мақсатында осы 
объект бойынша нақты шығындарға 
айналады.

(п) Сатуға арналған активтер 
Құнын өтеу, ең алдымен, жалғасты-
рылатын пайдаланудың орнына 
сату есебінен күтілетін активтер мен 
міндеттемелерді қамтитын айна-
лымнан тыс активтер немесе шығу 
топтары сату үшін ұсталатындар 
санатына айқындалады. Сату үшін 
ұсталатындар санатына жатқы-
зар алдында компанияның есеп 

саясатына сәйкес шығу тобының 
активтерін немесе компоненттерін 
қайта бағалау жүргізіледі. Тиісінше, 
активтерді немесе шығу топтарын 
бағалау екі шаманың ең азы бой-
ынша жүргізіледі: баланстық құны 
немесе сатуға жұмсалған шығын-
дарды шегергендегі әділ құны.

(р) Қорлар
Қорлар қаржылық жалдау шарт-
тары бойынша берілуге жататын 
активтерді және өзге де қорларды 
қамтиды. Қаржылық жалдау шарт-
тары бойынша берілуге жататын 
активтер Компания сатып алған 
және лизинг алушыларға Ком-
пания осы объектілерге меншік 
құқығын алғаннан кейін берілетін 
жылжымайтын мүлік объектілері 
болып табылады. Қорлар екі шама-
ның ең азы бойынша көрсетіледі: 
мүмкін болатын сатудың өзіндік 
құны немесе таза құны. Қорлардың 
өзіндік құны орташа өлшемді құн 
қағидатының негізінде айқында-

лады және оған қорларды сатып 
алуға арналған шығындар, өндіруге 
немесе қайта өңдеуге арналған 
шығындар және қорларды олардың 
осы орналасқан жеріне дейін жет-
кізуге және оларды тиісті Жай-күйге 
келтіруге арналған өзге де шығын-
дар енгізіледі. Өз өндірісінің және 
аяқталмаған өндірістің қорларына 
қатысты өзіндік құнға кәсіпорынның 
өндірістік қуаттарының қалыпты 
жүктемесі негізінде есептелетін 
өндірістік үстеме шығыстардың 
тиісті үлесі де қосылады.
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Мүмкін болатын сатудың таза құны-
бұл жұмысты аяқтауға және өткізуге 
есептелген шығындарды шегерген-

дегі іскерлік айналымның әдеттегі 
жағдайларында қорларды сатудың 
болжамды бағасы.

(с) Қаржылық емес активтердің құнсыздануы
Кейінге қалдырылған салықтардан 
ерекшеленетін өзге де қаржылық 
емес активтер құнсыздану бел-
гілерінің болуы тұрғысынан әрбір 
есепті күнгі жағдай бойынша баға-
ланады. Қаржылық емес актив-
тердің өтелетін құны сату бойынша 
шығыстарды және пайдаланудан 
түскен құндылықты шегергендегі 
әділ құнның ең үлкен шамасы болып 
табылады. 

Пайдалану құндылығын есептеу 
кезінде болашақта күтілетін ақша 
қаражатының ағындары уақыт өте 
келе ақша құнының өзгеруі әсерінің 
ағымдағы нарықтық бағасын және 
осы активке тән тәуекелдерді көрсе-
тетін дисконттаудың салыққа дейінгі 
мөлшерлемесін пайдалана отырып, 
олардың келтірілген құнына дейін 
дисконтталады. Басқа активтермен 
генерацияланатын ақша қаражаты-
ның ағындарынан едәуір дәрежеде 
тәуелсіз ақша қаражатының ағынын 
генерацияланбайтын актив үшін 

өтелетін құн актив тиесілі ақша қара-
жатын генерациялайтын активтер 
тобы бойынша айқындалады. Егер 
активтің немесе оған сәйкес БКДҚ-
ның баланстық құны оның (оның) 
есептік өтелетін құнынан жоғары 
болған жағдайда құнсызданудан 
болатын залал танылады.

Қаржылық емес активтердің 
құнсыздануынан болған барлық 
шығындар пайданың немесе залал-
дың құрамында көрсетіледі және 
өтелетін құнды айқындау кезінде 
пайдаланылатын бағалауларда 
өзгерістер болған жағдайда ғана 
қалпына келтіруге жатады. Активтің 
құнсыздануынан болған кез келген 
шығын активтің баланстық құны, 
егер құнсызданудан болған шығын 
қаржылық есептілікте көрсетілмесе, 
қалыптасатын баланстық құннан 
(амортизацияны шегергенде) аспай-
тын көлемде қалпына келтірілуге 
жатады.

(т) Мемлекеттік субсидиялар
Мемлекеттік субсидиялар - бұл 
Үкіметтің, мемлекеттік агенттіктердің 
және мемлекеттік ұйымдардың ком-
панияның операциялық қызметіне 
қатысты өткен немесе болашақтағы 
белгілі бір шарттарды орындаудың 
орнына компанияның ресурстарын 
аудару түрінде берген көмегі. Егер 
Компания олармен байланысты 
барлық шарттарды орындайтынына 
және көрсетілген субсидияларды 
алатынына негізделген сенім 
болмаса, мемлекеттік субсидиялар 
танылмайды. Егер өтеу талап етілуі 

мүмкін шарттар болса. Нарықтық 
бағадан төмен сыйақы мөлшерле-
месі бойынша мемлекеттік қарыз 
алудан түсетін пайда мемлекеттік 
субсидия ретінде ескеріледі. Сый-
ақы мөлшерлемесінен түсетін пайда 
нарықтық құннан төмен қарыздың 
бастапқы баланстық құны мен түсім-
дер сомасы арасындағы айырма 
ретінде бағаланады.

Мемлекеттік субсидиялар Компа-
ния өтеу үшін субсидиялар қара-
жаты арналған тиісті шығындарды 
шығыстар ретінде танитын кезеңдер 

 2020

212

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



ішінде жүйелі негізде пайданың 
немесе залалдың құрамында таны-
лады.

«Нұрлы жер» бағдарламасын қаржы-
ландыруға қатысты мемлекеттік 
субсидия бойынша міндеттемелер 
төмен пайыздық мөлшерлемемен 
жергілікті атқарушы органдардың 
облигацияларын сатып алудан дис-

контты тануға қарай пайдаланыла-
тын болады, сондай-ақ мемлекеттік 
субсидиялардың бір бөлігі дайын 
пәтерлерді компанияның балансына 
қабылдаған сәттен бастап 20 жыл 
ішінде басқа операциялық шығы-
стар құрамында тікелей амортизаци-
ялана бастайды.

(у) Қаржылық кепілдіктер
Қаржылық кепілдік шарты - бұл 
эмитентті қаржылық Кепілдік 
ұстаушыға белгілі бір дебитордың 
бастапқы немесе өзгертілген қарыз 
құралының шарттарында белгілен-
ген мерзімде төлемді жүзеге асыра 
алмауының нәтижесінде келтірілген 
шығындардың орнын толтыратын 
белгілі бір төлемдерді жүзеге асы-
руға міндеттейтін шарт.

Бастапқы тану кезінде мұндай 
шарттар әділ құн бойынша таны-
лады. Бастапқы танылғаннан кейін, 
бұл орынды болған кезде танылған 
жинақталған амортизацияны 
шегере отырып, мұндай шарттар 
екі шаманың ең үлкені бойынша 
бағаланады: күтілетін кредиттік 
шығындар сомасы және бастапқыда 
танылған сома.

(ф) Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру туралы 
шарттар 

Құрылыс жобалары бойынша кеп-
ілдік беру туралы шарттар тұрғын 
үй (тұрғын ғимарат) құрылысының 
аяқталуын кепілдендіруге, кепіл-
дік беру жағдайы басталған кезде 
оны пайдалануға қабылдауға 
(оның ішінде құрылыс салушының 
банкроттығы) және тұрғын үйдегі 
(тұрғын ғимараттағы) үлестерді үле-
скерлерге беруге бағытталған. Ком-
пания құрылыс жобалары бойынша 
кепілдік беру туралы шарттарды 
сақтандыру шарты ретінде қарауға 
және ХҚЕС (IFRS) 4 «Сақтандыру 
шартын» әрбір шартқа қатысты жеке 
қолдануға ниетті, өйткені қызметтің 
негізгі сипаттамасы оның баста-
луына сенім жоқ көзделген болашақ 
оқиға болып табылады.

Кепілдік беру жағдайы басталған 
кезде тұрғын үйдің құрылысын 
аяқтауға және үлескерлерге тұрғын 

ғимараттағы үлестерін беруге келісе 
отырып, Компания екінші Тараптың 
(бұдан әрі – «сақтанушы») елеулі 
сақтандыру тәуекелін өзіне алатын 
шарттар. Сақтандыру тәуекелі-бұл 
қаржылық тәуекелден басқа тәу-
екел. Қаржылық тәуекел-бола-
шақта бір немесе бірнеше белгілі 
бір сыйақы мөлшерлемелерінің, 
бағалы қағаздар құнының, тауар-
лар бағасының, валюта бағамының, 
бағалар индексінің немесе мөлшер-
лемелердің, кредиттік рейтингтің 
немесе кредиттік индекстің немесе 
қаржылық емес ауыспалылар 
жағдайында мұндай ауыспалы-
лар шарт тараптарына тән болып 
табылмайтын жағдайда өзге де 
ауыспалылардың ықтимал өзгеруі. 
Сақтандыру шарттары бойынша бел-
гілі бір қаржылық тәуекел де берілуі 
мүмкін.
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Сақтандыру тәуекелі сақтандыру 
оқиғасы Компанияны елеулі 
қосымша төлемдерді жүзеге асыруға 
міндеттей алатын кезде ғана маңы-
зды болып табылады. Шарт сақтан-

дыру шарты ретінде жіктелгеннен 
кейін, ол барлық құқықтар мен 
міндеттемелер аяқталғанша немесе 
орындалғанға дейін қалады.

Сақтандыру шарттарын тану және бағалау
Кепілдік шарттары бойынша комис-
сиялар (сақтандыру сыйлықақысы)

Кепілдік шарты кепілдік жарна-
сын төлеген күннен бастап күшіне 
енеді. Құрылыс жобалары бойынша 
кепілдік беру туралы шарт бой-
ынша болашақ кезеңдердің кірі-
стері құрылыс жобалары бойынша 

кепілдік беру туралы қолданыстағы 
барлық шарттар бойынша қалып-
тастырылады және есептеу күніне 
еңбек сіңірілмеген сыйақы сомасын 
білдіреді. Алынған комиссиялар-
дың амортизациясы кіріс ретінде 
танылады.

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер
Сақтандыру шарттары бойынша 
міндеттемелер келтірілген, бірақ 
мәлімделмеген шығындар резервін 
(КМШР) және мәлімделген, реттел-
меген талаптар резервін (МТРР) 
қамтиды.

КМШР орын алған, бірақ Компа-
нияға әлі мәлімделмеген шығын-
дардың есептік құнын тану үшін 
қалыптастырылады. КМШР бағалау 
кезінде Компания өзінің бұрынғы 

тәжірибесіне, қалыптасқан үрді-
стерге және сыртқы факторларға, 
сондай-ақ статистикалық бол-
жамдарға түзетілген тәжірибесіне 
сүйенеді.

Сақтандыру шарттары бойынша 
міндеттемелер шығындарды төлеу 
бойынша міндеттемелер аяқталған, 
орындалған немесе жойылған кезде 
танылуы тоқтатылады.

Міндеттемелердің барабарлығын тексеру
Әрбір есепті күнге міндеттеме-
лердің барабарлығына қолда 
бар тестіні пайдалана отырып, 
сақтандыру шарттары бойынша 
міндеттемелердің барабарлығын 
бағалау жүзеге асырылады. Міндет-
темелердің құны болашақ өтемақы 
төлемдері мен шығыстарын орын-
дау үшін жеткіліксіз болып табы-
латын дәрежеде түзетіледі. Тест 
жүргізу кезінде шығындарды рет-
теуге арналған шығыстарды және 
полисті әкімшілендіруге арналған 
шығыстарды, сондай-ақ осындай 
міндеттемелерді қамтамасыз ететін 

активтер бойынша инвестициялық 
кірісті назарға ала отырып, келісім-
шарт бойынша болашақ ақша 
ағындарының ең үздік ағымдағы 
бағалаулары пайдаланылады. Кез 
келген сәйкессіздік мерзімі өтпе-
ген тәуекелдер бойынша резерв 
құру арқылы пайда мен шығындар 
туралы есепке жатады. 
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(х) Акционерлік капитал

(i) Жай акциялар
Жай акциялар меншікті капиталдың бөлігі ретінде жіктеледі. Жай акция-
лардың эмиссиясына және акцияларды сатып алуға арналған опциондарға 
тікелей байланысты қосымша шығындар салық әсерін шегергенде меншікті 
капиталдың азаюы ретінде көрсетіледі.

(ii) Меншікті акцияларды сатып алу
Компания өз акцияларын сатып алған жағдайда, осы сатып алуға тікелей 
байланысты шығындарды қоса алғанда, төленген сома қаржылық есептілікте 
капиталдың азаюы ретінде көрсетіледі.

(iii) Дивидендтер
Компанияның дивидендтерді жариялау және төлеу мүмкіндігі Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасының реттеуіне жатады.

Жай акциялар бойынша дивидендтер қаржылық есептілікте олардың жария-
лануына қарай бөлінбеген пайданы пайдалану ретінде көрсетіледі.

 (ц) Салық салу
Табыс салығының сомасы жыл 
ішіндегі ағымдағы табыс салығының 
сомасын және кейінге қалдырылған 
табыс салығының сомасын қамтиды.

Табыс салығы Өзге жиынтық 
табыстың құрамында көрсетілетін 
операцияларға немесе капитал 
шоттарында тікелей көрсетілетін 
акционерлермен жасалатын опе-
рацияларға жататын сомаларды 
қоспағанда, кезең үшін пайданың 
немесе залалдың құрамында көр-
сетіледі, олар тиісінше Өзге жиын-
тық табыстың құрамында немесе 
тікелей меншікті капиталдың құра-
мында көрсетіледі.

Ағымдағы табыс салығы есепті күнгі 
жағдай бойынша қолданыста болған 
немесе іс жүзінде қолданысқа 
енгізілген табыс салығы бойынша 
ставкаларды, сондай-ақ өткен жыл-

дардағы табыс салығының сомала-
рын түзету нәтижесінде туындаған 
міндеттемелер сомасын ескере оты-
рып, есепті кезеңдегі салық салына-
тын пайданың болжамды мөлшерін 
негізге ала отырып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық актив-
тері мен міндеттемелері қаржылық 
есептілікте көрсетілген деректер 
мен салық салынатын базаны есеп-
теу мақсаттары үшін пайдаланыла-
тын деректер арасында туындайтын 
барлық уақытша айырмаларға 
қатысты баланстық әдісті пайдалана 
отырып көрсетіледі. Кейінге қалды-
рылған салық активтері мен міндет-
темелері бастапқы көрсетілу фактісі 
бухгалтерлік та, салық салынатын 
пайдаға да әсер етпейтін активтер 
мен міндеттемелерге жататын айы-
рмаға қатысты танылмайды. Кейінге 
қалдырылған салықтың шамасы 
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есепті күнгі жағдай бойынша қол-
даныстағы немесе мәні бойынша 
қолданысқа енгізілген заңдарға 
негізделе отырып, уақытша айыр-
маларды қалпына келтіру сәтінде 
болашақта қолданылатын салық 
мөлшерлемелеріне сүйене отырып 
айқындалады.

Кейінге қалдырылған салық актив-
тері мен кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелерін есептеу компа-
нияның есепті кезеңнің соңына 
активтер мен міндеттемелердің 
баланстық құнын өтеуді немесе 
өтеуді жоспарлап отырған тәсіліне 
байланысты болатын салық салда-
рын көрсетеді.

Кейінге қалдырылған салық 
активтері уақытша айырмаларды, 
салықтар бойынша қабылданбаған 
шығыстарды және пайдаланыл-
маған салық жеңілдіктерін жабу 
үшін жеткілікті салық салынатын 
пайда болашақта алынатын ықти-
малдық шамасында көрсетіледі. 
Кейінге қалдырылған салық 
активтерінің мөлшері шегерілетін 
уақытша айырмаларды пайдалануға 
болатын салық салынатын пайданы 
алу ықтималдығы болмайтын дәре-
жеде азайтылады.

 (ч) Сараланым есептілігі
Операциялық сегмент қызметі 
нәтижелерін сегменттер арасында 
ресурстарды бөлу кезінде және 
олардың қызметінің қаржылық нәти-
желерін бағалау кезінде операци-
ялық шешімдер қабылдауға жауапты 
тұлға үнемі талдайтын және оған 
қатысты қаржылық ақпарат қол-

жетімді болатын компания кірістер 
алатын не шығыстарды (Компания 
қызметінің басқа да компонент-
терімен операцияларға қатысты кірі-
стер мен шығыстарды қоса алғанда) 
көтеретін коммерциялық қызметке 
тартылған Компания қызметінің 
құрамдауышын білдіреді.

 (ш) Компаниялардың жалпы бақылаудағы қосылуын  
есепке алу

Жалпы бақылаудағы компаниялар-
дың қосылуы бизнесті біріктіруді 
білдіреді, оған сәйкес барлық 
біріктірілген бизнес субъектілері 
бизнесті біріктіргенге дейін де, одан 
кейін де сол Тарап немесе Тараптар 
бақылайды және бақылау уақытша 
емес.

Компаниялардың жалпы бақылау-
мен қосылу әсерін Компания: қосы-
латын Компаниялардың активтері 
мен міндеттемелері қосылу күніне 
олардың баланстық құны бойынша 
бағаланса, қосылуға байланысты 
транзакциялық шығындар пайда 
мен шығындар туралы есептегі 

шығыстарға жатқызылса, өзара 
баланстар алынып тасталса, төлен-
ген/берілген сатып алу бағасы мен 
сатып алынған таза активтердің 
құны арасындағы кез келген айырма 
(қаржылық есептілікте ашылғандай 
олардың баланстық құны бойынша) 
сатып алушының капиталында 
танылса, үлестерді біріктіру әдісі 
бойынша есепке алады.
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 (щ) Пайдалануға әлі қабылданбаған жаңа стандарттар мен 
түсініктемелер 

Бірқатар жаңа стандарттар мен 
стандарттарға түзетулер мерзімінен 
бұрын қолдану мүмкіндігімен 2020 
жылғы 1 қаңтардан кейін басталатын 
жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді. 

Алайда, Компания осы қаржылық 
есептілікті дайындау кезінде жаңа 
және өзгертілген стандарттарға 
мерзімінен бұрын көшуді жүзеге 
асырмады.

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

2-кезеңнің түзетулері стандарттар-
дың кейбір талаптарынан практика-
лық босатуды қамтамасыз етеді. Бұл 
босатулар келісім-шарттағы негізгі 
пайыздық мөлшерлеме жаңа балама 
базалық мөлшерлемемен ауысты-
рылған кезде қаржы құралдарын, 
жалдау шарттарын немесе хеджир-
леуді өзгертуге жатады.

Қаржы құралы жөніндегі шартта 
көзделген ақша ағындарын айқын-
дау үшін негіз базалық пайыздық 
ставкаларды реформалаудың 
тікелей салдары ретінде өзгертілсе 
және экономикалық баламалы 
негізде жүзеге асырылса, 2-фазаға 
түзетулер стандарттарда қолданы-
стағы талаптарды қолданғанға дейін 
қаржы құралының тиімді пайыздық 
мөлшерлемесін жаңарту үшін прак-

тикалық құрал ұсынады. Түзетулер 
сондай-ақ базалық пайыздық мөл-
шерлемелерді реформалау нәтиже-
сінде талап етілетін жалдау шартын 
өзгертуге байланысты жалдау бой-
ынша міндеттемені қайта бағалау 
кезінде пайыздық мөлшерлеменің 
өзгеруін көрсететін қайта қаралған 
дисконттау мөлшерлемесін пайда-
лану үшін алып тастауды көздейді. 
2-кезеңге түзетулер негізгі пайыз-
дық мөлшерлемелерді реформа-
лау талап ететін өзгеріс хеджирлеу 
объектісіне және/немесе хеджирлеу 
құралына қатысты болған кезде 
хеджирлеуді есепке алудың белгілі 
бір талаптарынан бірқатар босату-
ларды ұсынады, сондықтан хеджир-
леу қатынастары ешқандай үзіліссіз 
жалғасуы мүмкін.

Басқа стандарттар

Келесі стандарттар мен оларға 
түзетулер Компанияның қаржылық 
есептілігіне айтарлықтай әсер 
етпейді деп күтілуде:

• Covid-19 пандемиясымен байла-
нысты жалдау бойынша жеңіл-
діктер (ХҚЕС-ке түзету (IFRS) 16).

• Негізгі құралдар: мақсаты бой-
ынша пайдаланғанға дейінгі 
түсімдер (ХҚЕС (IAS) 16 түзетулер) 
«Негізгі құралдар»).

• Қаржылық есептіліктің тұжы-
рымдамалық негіздеріне сілте-
мелер (ХҚЕС түзетулер (IFRS) 3).

• Міндеттемелерді қысқа мерзімді 
немесе ұзақ мерзімді ретінде 
жіктеу (ХҚЕС (IAS) түзетулері 1).

• Ауыртпалықты шарттар-шартты 
орындауға арналған шығындар 
(ХҚЕС-ке түзетулер (IAS) 37).

• 17 (IFRS) «Сақтандыру шарттары» 
ХҚЕС.
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4   ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ 

Осы ескертпеде Компанияның қаржылық тәуекелдерге ұшырағыштығы 
туралы ақпарат берілген. Компанияның қаржылық тәуекелдерді басқару бой-
ынша қолданатын саясаты туралы ақпарат 24-ескертпеде берілген.

Кредиттік тәуекел - күтілетін кредиттік шығындар сомасы.

 Құнсыздануды бағалау үшін пайдаланылған бастапқы деректер, жорамалдар 
мен әдістер 

3 (д) (iіі) ескертудегі есеп саясатының сипаттамасын қараңыз.

Несиелік тәуекелдің едәуір артуы

Қаржы құралы бойынша кредит-
тік тәуекелдің бастапқы танылған 
сәттен бастап айтарлықтай жоға-
рылауының орын алғанын бағалау 
кезінде Компания орынды және 
шамадан тыс шығындарсыз немесе 
күш-жігерсіз қолжетімді бола-
тын негізделген және расталатын 
ақпаратты қарайды. Бағалау сандық 
және сапалық ақпаратты, сондай-ақ 
компанияның тарихи тәжірибесіне, 
кредиттік сапаны сараптамалық 
бағалауға және болжамды ақпа-
ратқа негізделген талдауды қамтиды.

Бағалаудың мақсаты салыстыру 
арқылы кредиттік тәуекелге ұшы-
раған позицияға қатысты кредиттік 

тәуекелдің елеулі түрде артуының 
орын алғанын анықтау болып 
табылады:

• есепті күнгі жағдай бойынша 
барлық мерзімнің қалған бөлі-
гіндегі дефолт ықтималдығы; 
және

• кредиттік тәуекелге ұшыраған 
позицияны бастапқы тану кезінде 
уақыттың осы сәтіне қатысты есеп-
телген барлық мерзімнің қалған 
бөлігі үшін дефолт ықтималдығы 
(егер орынды болса, мерзімінен 
бұрын өтеуге қатысты күтулердің 
өзгеруін ескере отырып түзетіл-
ген).

Кредиттік тәуекел градациясының (рейтингтерінің) деңгейлері 

Компания дефолт тәуекелін бол-
жау үшін пайдаланылатын түрлі 
деректер негізінде, сондай-ақ 
кредиттік сапаға қатысты сарапта-
малық пайымдауды қолдану арқылы 
кредиттік тәуекелге ұшыраған әрбір 
позицияға кредиттік тәуекелдің 
тиісті рейтингін береді. Кредиттік 
тәуекелдің рейтингтері дефолттың 
басталу тәуекелінің индикаторы 
болып табылатын сапалық және 
сандық факторларды пайдалана 
отырып айқындалады. Бұл фактор-
лар кредиттік тәуекелге ұшыраған 

позицияның сипатына және қарыз 
алушының түріне байланысты өзге-
реді.

Несиелік тәуекел рейтингтері 
дефолт қаупі несие тәуекелінің 
нашарлауына байланысты экспо-
нент бойынша өсетіндей анықта-
лады және калибрленеді – мысалы, 
несиелік тәуекелдің 1 және 2 рей-
тингтері арасындағы айырмашылық 
несиелік тәуекелдің 2 және 3 
рейтингтері арасындағы айыр-
машылықтан аз.
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• Кредиттік тәуекелге ұшыраған 
әрбір позиция қарыз алушы 
туралы қолда бар ақпараттың 
негізінде бастапқы тану күніне 
кредиттік тәуекелдің белгілі бір 
рейтингіне жатады. Кредиттік 
тәуекелге ұшыраған позициялар 

тұрақты мониторингке жатады, 
бұл бастапқы тану кезінде 
кредиттік тәуекел рейтингінен 
өзгеше рейтинг позициясын 
беруге әкелуі мүмкін. Монито-
ринг әдетте келесі деректерді 
талдауды қамтиды:

Кредиттік тәуекелге ұшырайтын позициялар (корпоративтік клиенттер) Кредиттік тәуекелге ұшырайтын позиция-
лар (корпоративтік және бөлшек клиенттер)

•  Қарыз алушылар туралы ақпаратты мерзімді негізде талдау 
нәтижесінде алынған ақпарат-мысалы, аудиттелген қаржылық 
есептілік, басқарушылық есептілік, бюджеттер, болжамдар 
мен жоспарлар;

•  Мерзімі өткен берешектің мәр-
тебесі туралы ақпаратты қоса 
алғанда, төлемдер туралы ақпарат;

•  Кредиттік рейтингтік агенттіктердің деректері, баспасөздегі 
Жарияланымдар, сыртқы кредиттік рейтингтердің өзгеруі 
туралы ақпарат;

•  Эмитенттердің облигацияларының және кредиттік дефолт 
своптарының баға белгілеулері, егер бұл ақпарат қолжетімді 
болса;

• Несие келісімдерінің шарттарын 
қайта қарауға сұраныстар мен 
сұраныстарды қанағаттандыру;

•  Қарыз алушының қызметін немесе оның шаруашылық 
қызметін жүзеге асырудың саяси, нормативтік және 
технологиялық ортасындағы нақты және күтілетін елеулі 
өзгерістер.

• Қаржылық, экономикалық және 
қызметті жүзеге асыру шарттары-
ның ағымдағы және болжамды 
өзгерістері.

Дефолт ықтималдығының уақытша құрылымын құру

Кредиттік тәуекел рейтингтері 
кредиттік тәуекелге ұшырайтын 
позициялар үшін дефолт ықтимал-
дығының уақытша құрылымын құру 
кезіндегі негізгі бастапқы деректер 
болып табылады. Компания юрис-
дикцияға немесе аймаққа, өнім 
түріне және қарыз алушыға, сон-
дай-ақ кредиттік тәуекел рейтингіне 
байланысты талданатын кредиттік 
тәуекелге ұшыраған позицияларға 
қатысты берешекке қызмет көрсету 
сапасы және дефолт деңгейі туралы 
мәліметтерді жинайды.

Кейбір портфельдер үшін сыртқы 
несиелік рейтингтік агенттіктерден 
алынған ақпарат қолданылады.

Компания жиналған деректерді 
талдау және несие тәуекеліне 
ұшыраған позициялар үшін қалған 
кезеңдегі дефолт ықтималдығын 
бағалау және уақыт өте келе олар-
дың өзгеруін күту үшін статистика-
лық модельдерді пайдаланады.

Бұл талдау дефолт деңгейінің өзге-
руі мен негізгі макроэкономикалық 
факторлардың өзгеруі арасындағы 
өзара байланысты анықтауды және 
калибрлеуді, сондай-ақ кейбір басқа 
факторлардың (мысалы, кредиттік 
келісімдердің шарттарын қайта 
қарау практикасы) дефолт тәуе-
келіне әсерін егжей-тегжейлі тал-
дауды қамтиды. Кредиттік тәуекелге 
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ұшыраған позициялардың көпшілігі 
үшін негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіш ЖІӨ-нің өсуі болып табы-
лады.

Компания болжамды ақпаратты 
бағалау кезінде сараптамалық 
пікірді пайдаланады. Бұл бағалау 
соның ішінде сыртқы көздерден 
алынған ақпаратқа негізделеді 
(болжамды ақпаратты қосу туралы 
төмендегі ақпаратты қараңыз). 
Компания бұл болжамдарды дефолт 
ықтималдығын бағалауды түзету 
үшін қолданады.

Standard & Poor’s, Fitch Ratings и 
Moody’s Investors Service халықара-
лық агенттіктерінен сыртқы кредит-
тік рейтингі жоқ контрагенттің ішкі 
кредиттік рейтингін анықтау үшін 
Компания рентабельділік, өтімділік, 
леверидж, елдік тәуекел, саланың 
сипаттамасы, кәсіпорын қызметінің 
ерекшелігі, шоғырлану тәуекелі, 
құқықтық реттеу, Ішкі деректер және 
берешек сияқты 10 санаттан тұратын 
контрагенттің ерекше сипаттама-
ларын ескере отырып, рейтингті 
айқындаудың сараптамалық баға-
сын пайдаланады.

Несиелік тәуекелдің едәуір артуының бар-жоғын анықтау

Кредиттік тәуекелдің едәуір артуын 
айқындау критерийлері портфельге 
байланысты әр түрлі және дефолт 
ықтималдығы көрсеткіші мәндерінің 
сандық өзгерістерін де, сапалық 
факторларды да, оның ішінде 
мерзімі өткен мерзімі бойынша 
«шектеуші» белгісін де қамтиды.

Кредиттік сапаны сараптамалық 
бағалау және мүмкін болған жерде 
тиісті тарихи тәжірибе негізінде 
Компания, Егер бұған әсерін сандық 
талдау шеңберінде толық шамада 
анықтау мүмкін болмайтын кредит-
тік тәуекелдің елеулі жоғарылауы-
ның индикаторы болып табылатын 
белгілі бір сапалық көрсеткіштер 
көрсетілсе, қаржы құралы бойынша 

кредиттік тәуекелдің елеулі артуы 
орын алды деген қорытынды жасай 
алады.

Компания қаржы активі бойынша 
кредиттік тәуекелдің бастапқы 
танылған сәттен бастап айтарлықтай 
жоғарылағанын куәландыратын 
«шектеуші» белгісі ретінде осы актив 
бойынша 30 күннен астам мерзімі 
өткен мерзімнің болуын есептейді. 
Мерзімі өткен берешек күндерінің 
саны толық сомада төлем алын-
баған жағдай бойынша ең ерте 
күннен бастап күндер санын есептеу 
арқылы айқындалады. Төлемді 
жүзеге асыру күні қарыз алушыға 
берілуі мүмкін жеңілдікті кезең 
ескерілмей айқындалады.

«Дефолт» ұғымының анықтамасы

Қаржылық активті компания мына-
дай жағдайларда дефолт оқиғасы 
басталған қаржылық активтерге 
жатқызады:

• контрагенттің Компания алдын-
дағы шарттық міндеттемелері 
толық көлемде өтелуі екіталай; 
немесе

• төлемдер есепті күнгі жағдай 
бойынша 90 және одан да көп 
күнге кешіктірілді;

• банкаралық талаптар мен 
бағалы қағаздар бойынша 
төлемдер есепті күнгі жағдай 
бойынша 7 күн және одан да көп 
мерзімге кешіктірілді;
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• қаржы құралы қарыз алушының 
қаржылық қиындықтарына бай-
ланысты қайта құрылымдалды, 
соның нәтижесінде операци-
ялық қызметтен түскен ақша 
ағындарының таза келтірілген 
құны 10% - ға және одан да көп 
қысқарды;

• сыртқы көздерден алынған 
жалпы ақпаратқа сәйкес, контр-
агент банкроттық жағдайында;

• қаржы құралының/контрагенттің 
сыртқы кредиттік рейтингтерінің 
«CC - » мәні бар (бұдан әрі – 
«Standard&Poor’s», «Moody’s» 
және т.б. рейтингтік агенттік-
тердің деректері бойынша рей-
тингтерге сәйкес);

• ағымдағы есепті күнгі жағдай 
бойынша компания контра-
генттің басқа қаржы құралы 
бойынша өтеуді жүзеге асыра 
алмады;

• контрагенттің Компания алдын-
дағы міндеттемелерін өтей 
алмауының басқа да белгілері 
және қаржы активінің жай-күй-

інің нашарлау/ Компания-
ның шартты міндеттемелерді 
орындау ықтималдығының арту 
белгілері.

Компания қарыз алушының міндет-
темелері бойынша дефолт оқиға-
сының басталуын бағалау кезінде 
мынадай факторларды ескереді:

• сапалық - мысалы, Шарттың 
шектеу талаптарын бұзу (кове-
нанттар);

• сандық - мысалы, мерзімі өткен 
берешек мәртебесі және ком-
панияның бір эмитентінің басқа 
міндеттемесі бойынша төлемеу; 
және

• Компания ішінде дербес әзір-
ленген және сыртқы көздерден 
алынған деректер негізінде.

Қаржы құралы бойынша дефолт 
оқиғасының туындауын бағалау 
кезіндегі бастапқы деректер және 
мән-жайлардағы өзгерістерді көр-
сету үшін олардың маңыздылығы 
уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Болжамды ақпаратты қосу

Компания болжамды ақпаратты 
бастапқы танылған сәттен бастап 
кредиттік тәуекелдің елеулі өсуін 
бағалауға да, сол сияқты күтілетін 
кредиттік шығындарды бағалауға да 
қосады. Компания болжамды ақпа-
ратты бағалау кезінде сараптамалық 
пікірді пайдаланады. Бұл бағалау 
сыртқы ақпаратқа да негізделеді. 
Сыртқы ақпарат Қазақстан Респу-

бликасының Ұлттық экономика 
министрлігі, Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкі сияқты компа-
ния өз қызметін жүзеге асыратын 
елдерде мемлекеттік органдар мен 
ақша-кредит реттеу органдары 
жариялайтын экономикалық дерек-
тер мен болжамдарды, сондай-ақ 
жекелеген жеке және ғылыми бол-
жамдарды қамтуы мүмкін.

Түрлендірілген қаржылық активтер

Шартта көзделген кредит бойынша 
талаптар нарықтық жағдайлардың 
өзгеруін, клиенттерді ұстап қалуды 
және қарыз алушының кредит 

қабілеттілігінің ағымдағы немесе 
ықтимал нашарлауымен шарттал-
маған басқа да факторларды қоса 
алғанда, бірқатар себептер бой-
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ынша өзгертілуі мүмкін. Шарттары 
өзгертілген қолданыстағы кредитті 
есепке алуда тану тоқтатылуы мүм-
кін және 3(д) (iii) ескертуде сипат-
талған есепке алу саясатына сәйкес 
әділ құны бойынша түрлендірілген 
шарттары бар жаңа кредитті есепке 
алуда тану көрсетілуі мүмкін.

Егер қаржы активінің шарттары 
өзгерсе және шарттардың моди-
фикациясы қаржы активін тануды 
тоқтатуға әкелмесе, қаржы активі 
бойынша кредиттік тәуекелдің еле-
улі артуы орын алғанын айқындау 
салыстыру:

• Шарттың түрлендірілген 
талаптары негізінде есепті 
күнгі жағдай бойынша барлық 
мерзімнің қалған бөлігінде 
дефолт ықтималдығы; және

• шарттың бастапқы талаптары 
негізінде қаржы активін баста-
пқы тану кезінде уақыттың осы 
сәтіне қатысты есептелген бар-
лық мерзімнің қалған бөлігі үшін 
дефолт ықтималдығы арқылы 
жүргізіледі.

Кредит шарттарының модификаци-
ясы оны танудың тоқтатылуына әкеп 
соқтырған кезде, жаңадан танылған 
кредит 1-кезеңге жатады (ол тану 
күніне кредиттік-құнсызданған 
болып табылмаған жағдайда). 
Компания қайтарылатын берешек 
сомасын барынша ұлғайту және 
дефолт тәуекелін барынша азайту 
үшін қаржылық қиындықтарға 
(«кредиттік келісімдердің шарттарын 
қайта қарау тәжірибесі») тап болған 
клиенттердің кредиттері бойынша 
шарттарды қайта қарайды. Компа-
нияның кредиттік келісімдердің 
талаптарын қайта қарау жөніндегі 
саясатына сәйкес, егер дефолт 
оқиғасы орын алған немесе дефолт-
тың туындау тәуекелі жоғары болған 
жағдайда, сондай-ақ борышкердің 

шарттың бастапқы талаптарына 
сәйкес төлемді жүзеге асыру үшін 
барлық қажетті күш-жігерін жұм-
сағандығының және оның Компания 
алдындағы өз міндеттемелерін қайта 
қаралған талаптарда орындай ала-
тыны күтілетін жағдайда, шарттарды 
қайта қарау әрбір жеке клиентке 
қатысты жүзеге асырылады.

Шарттарды қайта қарау, әдетте, өтеу 
мерзімін ұзартуды, пайыздарды 
төлеу мерзімдерін өзгертуді және 
келісімшарттың (ковенанттардың) 
шектеулі шарттарын өзгертуді 
қамтиды. Кредиттік келісімдердің 
шарттарын қайта қарау жөніндегі 
саясат Жеке тұлғаларға берілген 
кредиттерге де, заңды тұлғаларға 
берілген кредиттерге де қатысты 
қолданылады.

Кредиттік келісімдердің шарттарын 
қайта қарау жөніндегі саясат шең-
берінде түрлендірілген қаржылық 
активтер бойынша дефолт ықти-
малдығын бағалау шарттардың 
модификациясы Компанияның 
пайыздар мен негізгі соманы алу 
бойынша мүмкіндіктерін жақсартуға 
немесе қалпына келтіруге алып кел-
ген-келмегенін, сондай-ақ кредиттік 
келісімдердің шарттарын осындай 
қайта қарауға қатысты компания-
ның алдыңғы тәжірибесін көрсетеді. 
Осы процесс шеңберінде Компания 
Шарттың түрлендірілген талап-
тарына қатысты қарыз алушының 
Борышқа қызмет көрсету сапасын 
бағалайды және әртүрлі мінез-құлық 
факторларын қарайды.

Жалпы жағдайда, кредиттік келісім-
дердің талаптарын қайта қарау 
кредиттік тәуекелді едәуір артты-
рудың сапалық индикаторы болып 
табылады және кредиттік келісім-
дердің талаптарын қайта қарау ниеті 
кредиттік тәуекелге ұшыраған пози-
цияның кредиттік-құнсызданған 
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болып табылатындығын айғақтауы 
мүмкін. (3(д) (iii) ескертпені қараңыз)/ 
дефолт оқиғасы орын алады. Кли-
ент кредиттік тәуекелге ұшыраған 
позиция бұдан былай кредиттік-құн-
сызданған/ол бойынша дефолт 
оқиғасы орын алған немесе дефолт 
ықтималдығы соншалықты төменде-

ген болып есептелгенге дейін бел-
гілі бір уақыт кезеңі ішінде тұрақты 
негізде төлемдерді уақтылы жүзеге 
асыруы қажет болады, шығындарға 
арналған бағалау резерві қайтадан 
күтілетін 12 айлық кредиттік шығы-
старға тең сомада бағаланатын 
болады.

Күтілетін кредиттік шығындарды бағалау

Күтілетін несиелік шығындарды 
бағалаудағы негізгі бастапқы 
деректер келесі айнымалылардың 
уақытша құрылымы болып табы-
лады:

• дефолт ықтималдығы (PD көр-
сеткіші);

• дефолт жағдайында шығын мөл-
шері (LGD көрсеткіші);

• дефолт жағдайында тәуекелдегі 
сома (EAD шамасы).

1-кезеңге жататын кредиттік тәуе-
келге ұшыраған позициялар үшін 
ОКУ 12 айлық PD көрсеткішін LGD 
көрсеткішіне және EAD шамасына 
көбейту жолымен есептеледі. ОКУ 
бүкіл мерзім ішінде PD көрсеткішін 
LGD және EAD шамасына көбейту 
арқылы есептеледі.

PD көрсеткіштерін бағалау әдісте-
месі жоғарыда «Дефолт ықтимал-
дығының уақытша құрылымын құру» 
бөлімінде сипатталған. 

Компания LGD көрсеткіштерін өз 
міндеттемелері бойынша дефол-
тқа жол берген контрагенттерге 
қатысты талап-арыздар бойынша 
ақша қаражатын қайтару коэффи-
циенттері туралы ақпарат негізінде 
бағалайды. LGD бағалау модель-
дерінде құрылымы, қамтамасыз ету 
түрі, талаптардың үлкендік дәрежесі, 
контрагент өз қызметін жүзеге асы-
ратын сала және қаржы активінің 
ажырамас бөлігі болып табылатын 

кез келген қамтамасыз етуді өтеуге 
арналған шығындар ескерілген. 
Жеке тұлғалардың жылжымай-
тын мүлікпен қамтамасыз етілген 
кредиттері үшін кредит сомасы Мен 
кепіл құны арасындағы арақатынас 
(LTV көрсеткіші) дефолт жағдайында 
шығын мөлшерін анықтаудың негізгі 
параметрі болып табылады.

Дефолт жағдайында тәуекел астын-
дағы сома дефолт басталған күні 
кредиттік тәуекелге ұшыраған 
шаманың есептік бағасын білдіреді. 
Компания осы көрсеткішті амор-
тизацияны қоса алғанда, шарттың 
талаптарына сәйкес осы шамада 
күтілетін өзгерістерді ескере оты-
рып, есепті күнгі ағымдағы шаманы 
негізге ала отырып есептейді. Қаржы 
активі үшін EAD мәні жалпы балан-
стық құн болып табылады. Қарыздар 
мен қаржылық кепілдік шарттарын 
беру жөніндегі міндеттемелер үшін 
EAD шамасы бағасы Тарихи бай-
қаулар мен болжамдар негізінде 
жүргізілетін шарт бойынша талап 
етілуі мүмкін талап етілген соманы 
да, сондай-ақ күтілетін соманы да 
қамтиды. 

Жоғарыда сипатталғандай, олар 
бойынша кредиттік тәуекел 
бастапқы танылған сәттен бастап 
айтарлықтай көтерілмеген қаржы 
активтері үшін PD ең көп 12 айлық 
көрсеткішін пайдаланған жағдайда, 
Компания кредиттік тәуекелге ұшы-
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раған шарт бойынша ең көп кезең 
ішінде дефолт тәуекелін ескере оты-
рып (мерзімін ұзартуға арналған кез 
келген опциондарды қоса алғанда) 
күтілетін кредиттік шығындарды, 
тіпті егер тәуекелдерді басқару мақ-
саттары үшін компания неғұрлым 
ұзақ мерзімді қарастырса да баға-
лайды. Шарт бойынша ең жоғары 
кезең Компанияның берілген кре-
дитті өтеуді талап етуге құқығы бар 
немесе қарыз беру бойынша өзіне 
қабылдаған міндеттемелерді немесе 
қаржылық кепілдік шартын жоюға 
құқығы бар күнге дейін қолданы-
лады.

Егер параметрді модельдеу топтық 
негізде жүзеге асырылса, онда 
қаржы құралдары олар үшін жалпы 
тәуекел сипаттамалары негізінде 
топтастырылады, олар мыналарды 
қамтиды: 

• құрал түрі; 

• кредиттік тәуекел рейтингі; 
• кепілдегі қолда бар қамтамасыз 

етудің түрі; 
• бастапқы тану күні; 
• өтеуге дейін қалған мерзім;
• қаржыландыру бағдарламасы

Топқа біріктірілген қаржы құрал-
дарының кредиттік тәуекелінің 
сипаттамалары айтарлықтай ерек-
шеленбейтіні тұрғысынан тұрақты 
бағалау жүргізу қажет. 

Компанияда жеткілікті көлемде 
өткен кезеңдердің ақпараты жоқ 
портфельдерге қатысты сыртқы 
көздерден салыстырмалы ақпарат 
қосымша ретінде пайдаланылады. 
Сыртқы көздерден салыстырмалы 
ақпарат күтілетін кредиттік шығын-
дарды бағалау үшін бастапқы 
ретінде пайдаланылған портфель-
дердің мысалдары төменде беріл-
ген. 

мың теңге
Кредиттік тәуе-
келге ұшыраған 

позиция

Сыртқы көздерден салыстырмалы 
ақпарат 

PD  көрсеткіші LGD көрсеткіші 

Ақша қаражаты және 
олардың баламалары 63,619,060

Дефолттар 
статистикасы

Moody’s 
модель 

Тәуекелге 
ұшырайтын 
жергілікті 
позициялар 
үшін, LGD 
статистикасы 
Қазақстандағы 
банктер мен 
қаржы инсти-
туттарының 
дефолттарынан 
кейін қалпына 
келтіруге негіз-
делген

Банктердегі және басқа 
да қаржы институтта-
рындағы шоттар мен 
депозиттер

69,728,933

Амортизацияланатын 
құны бойынша бағала-
натын инвестициялық 
бағалы қағаздар

917,887,952

Өзге қаржы активтер  24,588
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5 ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері

Амортизацияланатын құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар 38,061,990 2,137,620

Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын мүлікті бөліп-
бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 10,898,226 6,145,347

Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар мен 
депозиттер 2,389,114 1,209,255

«Кері РЕПО» мәмілелері 1,192,664 1,222,915

Ақша қаражаты және оның баламалары 555,453 412,375

Басқа активтер 169,208 181,257

53,266,655 11,308,769

Өзге пайыздық кірістер 

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 10,981,807 8,804,157

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздар 235,921 273,052

11,217,728 9,077,209

Пайыздық шығыстар

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (32,276,294) (5,662,460)

Басқа да тартылған қаражат (8,009,473) (2,276,541)

(40,285,767) (7,939,001)

Таза пайыздық кіріс 24,198,616 12,446,977

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін Қаржылық жалдау бойынша 
дебиторлық берешек бойынша пайыздық кіріс 5,776,796 мың теңге (2019 жыл: 
4,074,156 мың теңге) мөлшерінде мемлекеттік субсидиялардың амортизация-
сын қамтиды (21-ескертпе).
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6  (ШЫҒЫНДАР)/БОРЫШТЫҚ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ  
 ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН ТҮСКЕН КІРІСТЕР

 2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын мүлікті 
бөліп-бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
(15-Ескертпе)

(6,744,798) 297,210

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек (16-Ескертпе) (1,101,053) (183,789)

Ақша қаражаты және олардың баламалары (12-Ескертпе) 13,540 139,339

Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар мен 
депозиттер (13-Ескертпе) (33,883) 68,117

Амортизацияланатын құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар (14-Ескертпе) 849,142 (20,447)

Басқа активтер (23,666) 581,795

(7,040,718) 882,225

7 ТАЗА ЕҢБЕК СІҢІРІЛГЕН САҚТАНДЫРУ     
 СЫЙЛЫҚАҚЫЛАРЫ

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру туралы шарттар 
жөніндегі комиссиялар (сақтандыру сыйлықақысы) 297,364 -

Қаржылық кепілдіктер үшін комиссиялар 117 -

297,481 -

2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл үшін танылған 
құрылыс жобалары бойынша кеп-
ілдік беру туралы шарттар жөнін-
дегі комиссиялар “Сақтандыру 
шарттары” 4 ХҚЕС (IFRS) бойынша 
ескерілетін құрылыс компанияла-
рына қатысты кепілдіктер бойынша 
алынған комиссиялардың амортиза-
циясы нәтижесінде туындайды.

 2020
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8 БАСҚА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕР/(ШЫҒЫСТАР)

 2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Сатып алынған ұзақ мерзімді бағалы қағаздар бойынша бастапқы 
дисконтты танудан болған залал (14-Ескертпе) (173,672,899) -

Мемлекеттік субсидияларды пайдаланудан түсетін кіріс   
(21-Ескертпе) 177,661,633 -

Амортизацияланған құны бойынша ескерілетін қаржы активтерін 
тануды тоқтатудан болған залал (27,967) (42,594)

Инвестициялық мүлікті жалға беруден болған шығыстар (315,619) 13,043

Инвестициялық мүлікті жалға беруден түсетін кіріс 378,560 -

Жылжымайтын мүлік объектілерін пайдалануға байланысты таза 
шығын (85,606) (372,642)

Басқа кірістер 43,925 95,286

3,982,027 (306,907)

Есепті жыл ішінде Компания 2022 
жылы өтеу мерзімімен 23,232,554 
мың теңге сомасына жергілікті 
атқарушы органдардың облигаци-
яларын сатып алды (14-ескертпе). 
Бастапқы тану кезінде әділ құн мен 
дисконт түріндегі сатып алу құны 
арасындағы айырма 3,927,826 мың 

теңгені құрады, ол баламалы шамада 
мемлекеттік субсидияны пайдалану 
арқылы өтелді.

Дисконттың және тиісті субсидия-
ның осы сомасы жоғарыдағы кесте-
дегі айналымдарға енгізілмеген.

9 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Қызметкерлерге сыйақы 1,673,624 1,385,634

Жалақы бойынша салықтар 192,314 142,661

1,865,938 1,528,295
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10 ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Қызмет көрсету және жөндеу негізгі құралдар мен материалдық 
емес активтердің 374,537 196,164

Аутсорсинг бойынша шығыстар 239,921 137,970

Тозу және амортизация 217,831 275,432

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар 205,792 179,828

Жарнама және маркетинг 110,419 150,972

Консультациялық қызметтер 30,342 31,124

Рейтингті беру/бақылау/ұстап тұру бойынша шығыстар 45,657 36,995

Табыс салығынан басқа салықтар 69,884 83,047

Байланыс қызметтері 42,021 35,420

Аудиторлық қызметтер 41,696 26,120

Көлік қызметтері бойынша шығыстар 38,675 31,272

Іссапар шығыстары 25,372 37,200

Жалға алу 24,490 19,058

Директорлар кеңесінің мүшелерін ұстауға арналған шығыстар 19,196 20,553

Күзет 12,822 14,125

Ақпараттық қызметтер 10,361 18,392

Материалдар 10,920 19,936

Кеңсе және баспа шығындары 8,148 2,183

Кадрларды даярлау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру-
сыртқы 6,380 21,934

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша шығындар 2,678 -

ЗТМО қызметтері үшін шығыстар 2,207 1,934

Сақтандыру шығындары 537 518

Өзгелері 236,784 56,964

1,776,670 1,397,141
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11 ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫС

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Ағымдағы табыс салығы бойынша Шығыс - (1,058,141)

Өткен есепті кезеңдерде төленбеген 7,787 (2,827)

Бағалау резервінің уақытша айырмалары мен өзгерістерінің 
туындауы мен қалпына келтірілуі салдарынан кейінге қалдырылған 
салық активтері/кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 
шамасының өзгеруі

(2,201,883) (266,377)

Табыс салығы бойынша барлық шығыс (2,194,096) (1,327,345)

2020 жылы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша мөл-
шерлеме 20% құрайды (2019 жылы: 20%).

31 желтоқсанда аяқталған жылға табыс салығы бойынша тиімді 
мөлшерлеменің есебі:

2020  ж.  
мың теңге % 2019  ж.  

мың теңге %

Табыс салығын шегергенге дейінгі пайда 8,245,774 100 9,919,111 100

Табыс салығы бойынша қолданыстағы ставкаға сәйкес 
есептелген табыс салығы (1,649,155) (20) (1,983,822) (20)

Бағалы қағаздар бойынша салық салудан босатылған 
пайыздық кіріс 1,805,172 22 482,130 5

(Құнсызданудан болатын шегерілмейтін шығындар)/резервті 
қалпына келтіруден түсетін салық салынбайтын кірістер (2,624,181) (32) 117,003 1

Басқа да шегерілмейтін шығыстар (35,887) - (74,981) (1)

Бірлестік нәтижесінде танылмаған кейінге қалдырылған 
салық активтерін есептеу 366,332 4 - -

Өткен жылғы кейінге қалдырылған салық активінің өзгеруі (64,164) (1) 135,152 1

Өткен есепті кезеңдерде төленбеген 7,787 - (2,827) -

(2,194,096) (27) (1,327,345) (14)

Қаржылық есептілікте көрсетілген активтер мен міндеттемелердің құны мен 
салық салынатын базаны есептеу мақсатында пайдаланылатын сомалар ара-
сында туындайтын уақытша айырмалар 2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 
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2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған салық 
активтерінің туындауына әкеп соғады.

Кейінге қалдырылған салық активтері және кейінге қалдырылған 
салық міндеттемелері

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі уақытша айырмалар 
шамасының өзгеруі былайша ұсынылуы мүмкін:

мың теңге 2020 жылғы 
қаңтар

Пайданың немесе 
шығынның құра-
мында танылған

Біріктіру 
нәтижесінде 

танылған

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Негізгі құралдар (7,262) 173,432 (323,746) (157,576)

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер - (9,699) 172,911 163,212

Банктердегі және өзге де қаржы 
институттарындағы шоттар мен 
депозиттер

49,773 (215,966) 1,738,665 1,572,472

Инвестициялық бағалы қағаздар - 31,263,894 24,061,739 55,325,633

Бөліп-бөліп сату бойынша дебиторлық 
берешек - (200,820) 4,401,097 4,200,277

Басқа активтер 66,921 (33,553) 33,368

Берілген қарыздар 70,367 (298,099) 1,102,440 874,708

Басқа да тартылған қаражат (21,638,466) 1,669,098 (37,369,567) (57,338,935)

Мемлекеттік субсидиялар 19,610,426 (1,909,876) 20,237,707 37,938,257

Шығарылған облигациялар (62,439) (32,685,560) (21,059,880) (53,807,879)

Басқа міндеттемелер 40,011 45,266 12,411 97,688

Болашаққа ауыстырылған салық 
шығындары 370,994 - - 370,994

(1,499,675) (2,201,883) (7,026,223) (10,727,781)

Танылмаған кейінге қалдырылған салық 
активі (370,994) - - (370,994)

(1,870,669) (2,201,883) (7,026,223) (11,098,775)
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2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі уақытша айырмалар 
шамасының өзгеруі былайша ұсынылуы мүмкін:

мың теңге 2019 жылғы 
1 қаңтар

Пайданың немесе шығын-
ның құрамында танылған

2019 жылғы   
31 желтоқсан

Негізгі құралдар (76,183) 68,921 (7,262)

Басқа активтер 19,357 47,564 66,921

Берілген қарыздар 41,580 28,787 70,367

Шоттар мен депозиттер - 49,773 49,773

Басқа да тартылған қаражат (22,052,229) 413,763 (21,638,466)

Мемлекеттік субсидиялар 20,425,257 (814,831) 19,610,426

Шығарылған облигациялар - (62,439) (62,439)

Басқа міндеттемелер 37,926 2,085 40,011

Болашаққа ауыстырылған салық шығындары 370,994 - 370,994

(1,233,298) (266,377) (1,499,675)

Танылмаған кейінге қалдырылған салық активі (370,994) - (370,994)

(1,604,292) (266,377) (1,870,669)
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12 АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

мың теңге 

2020 жылғы 31 желтоқсан

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы 

ҚР ҰБ-дағы “Ностро” үлгісіндегі 
шоттар 19,698,384 - - 19,698,384

Басқа банктердегі «Ностро» 
түріндегі шоттар

ВВВ - кредиттік рейтингімен
14,229,684 - - 14,229,684

ВВВ + кредиттік рейтингімен 821,296 - - 821,296

ВВ + кредиттік рейтингімен 15,408 - - 15,408

ВВ - несиелік рейтингімен 1,518 - - 1,518

B+ кредиттік рейтингі 1,043 - - 1,043

B кредиттік рейтингі бар 26,434 - - 26,434

B- кредиттік рейтингі бар 40 - - 40

рейтингі жоқ - - 2,028,884 2,028,884

Құнсыздануға резерв 
шегерілгенге дейін банктердегі 
«Ностро» үлгісіндегі барлық 
шоттар

34,793,807 - 2,028,884 36,822,691

Шығындарға арналған бағалау 
резерві (30,543) - (2,028,884) (2,059,427)

Кері РЕПО мәмілелері

ВВВ - дан ВВВ+дейінгі кредиттік 
рейтингімен 28,855,796 - - 28,855,796

Ақша қаражатының және 
олардың баламаларының 
жиынтығы

63,619,060 - - 63,619,060
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мың теңге

2019 жылғы 31 желтоқсан

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып та-

былмайтын активтер 
бойынша бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін кре-

диттік шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып табыла-
тын активтер бойынша 

бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы

ҚР ҰБ-дағы “Ностро”  үлгісіндегі 
шоттар 437,861 - - 437,861

Басқа банктердегі “Ностро” 
түріндегі шоттар

BBB- несиелік рейтингімен
2,824,961 - - 2,824,961

ВВВ+ кредиттік рейтингімен 750,132 - - 750,132

ВВ+ кредиттік рейтингімен 83,029 - - 83,029

ВВ- несиелік рейтингімен 19,116 - - 19,116

B+ кредиттік рейтингі 386 - - 386

B кредиттік рейтингі бар 27,565 - - 27,565

B- кредиттік рейтингі бар 5,443 - - 5,443

рейтингі жоқ - - 2,066,083 2,066,083

Құнсыздануға резерв 
шегерілгенге дейін банктердегі 
«Ностро» үлгісіндегі барлық 
шоттар

4,148,493 - 2,066,083 6,214,576

Шығындарға арналған бағалау 
резерві (6,804) - (2,066,083) (2,072,887)

Кері РЕПО мәмілелері

Кредиттік рейтингі AAA - дан 
AAA+ - ке дейін

4,206,527 - - 4,206,527

ВВВ - дан ВВВ+дейінгі кредиттік 
рейтингімен 24,386,907 - - 24,386,907

Ақша қаражатының және 
олардың баламаларының 
жиынтығы

32,735,123 - - 32,735,123
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Кредиттік рейтингтер 
«Standard&Poor’s» рейтингтік агент-
тігінің стандарттарына немесе басқа 
да халықаралық рейтингтік агенттік-
тердің ұқсас стандарттарына сәйкес 
ұсынылған.

2016 жылғы 27 желтоқсанда ҚРҰБ 
төлем операциялары бойынша 
міндеттемелердің бірнеше рет 
орындалмауына байланысты 
«Қазинвестбанк» АҚ (КИБ) лицен-
зиясын қайтарып алды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша Компания Кибегі «ностро» 
шотын өзінің ағымдағы қаржылық 
жағдайын түсінуі және КИБа кре-
диттік тәуекелін бағалауы негізінде 
толық құнсызданған ретінде жалпы 
сомасы 2,066,083 мың теңгеге 
қарайды (2019 жылғы 31 желтоқсан: 
2,066,083 мың теңге).

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша компанияның 

үлесі капиталдың 10% - ынан асатын 
банктерде қаражаты жоқ (2019 жылы: 
болмаған). (2019 жылғы 31 желтоқсан: 
нөл теңге).

2020 жылы Компания Қазақстан 
қор биржасында контрагенттермен 
“кері РЕПО» мәмілелерін жасады. 
Осы мәмілелер Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігінің қазына-
шылық вексельдерімен, Еуразиялық 
даму банкінің облигацияларымен 
қамтамасыз етілген, «Қазақстандық 
тұрақтылық қоры» АҚ («Баспана 
«ипотекалық ұйымы» АҚ), ҚРҰБ 
және халықаралық қаржы корпо-
рациясының (IFC) ноталарымен. 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
2020 жылы «кері РЕПО» шарттарын 
қамтамасыз ету ретінде пайдаланы-
латын қаржы активтерінің әділ құны 
28,973,393 мың теңгені құрайды (2019 
жылғы 31 желтоқсанда: 29,653,837 
мың теңге).

Шығындарға арналған бағалау резервінің өзгеруін талдау

мың теңге

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-
құнсызданған болып 
табылатын активтер 

бойынша бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін 

кредиттік шығындар 
жиыны

Кредиттік-құнсы-
зданған болып табы-
латын активтер бой-
ынша бүкіл мерзім 

ішінде күтілетін 
кредиттік шығындар 

жиыны

1 қаңтарға қалдық 6,804 - 2,066,083 2,072,887

Бағалау резервін залалға таза 
қалпына келтіру 23,659 - (37,199) (13,540)

Валюта бағамының өзгеруі 
және өзге де өзгерістер 80 - - 80

Кезең соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

30,543 - 2,028,884 2,059,427
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мың теңге

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып табылмайтын 
активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып табылатын 
активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 
шығындар жиыны

Кредиттік-құн-
сызданған 

болып табыла-
тын активтер 

бойынша бүкіл 
мерзім ішінде 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар жиыны

1 қаңтарға қалдық 101,368 - 2,110,916 2,212,284

Бағалау резервін залалға таза 
қалпына келтіру (94,506) - (44,833) (139,339)

Валюта бағамының өзгеруі және 
өзге де өзгерістер (58) - - (58)

Кезең соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

6,804 - 2,066,083 2,072,887
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13 БАНКТЕРДЕГІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚАРЖЫ  
 ИНСТИТУТТАРЫНДАҒЫ ШОТТАР МЕН ДЕПОЗИТТЕР

мың теңге 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Басқа банктерден ағымдағы шоттар

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Үшін күтілетін кре-
диттік шығындар 
кредиттік-құнсы-
зданған болып та-

былмайтын активтер 
бойынша барлық 

мерзім

Үшін күтілетін 
кредиттік шығын-
дар кредиттік-құн-
сызданған болып 

табылатын активтер 
бойынша барлық 

мерзім

Барлығы

ВВВ+ кредиттік рейтингімен 23,191,137 - - 23,191,137

ВВВ- кредиттік рейтингімен 16,020,245 - - 16,020,245

ВВ+ кредиттік рейтингімен 30,689,567 - - 30,689,567

ВВ- кредиттік рейтингімен - - 143,473 143,473

69,900,949 - 143,473 70,044,422

Құнсыздануға арналған резерв (172,016) - (143,473) (315,489)

Кезең соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

69,728,933 - - 69,728,933

мың теңге 2019 жылғы 31 желтоқсан
12 айлық күтілетін кредиттік шығындар

ВВВ + кредиттік рейтингімен 564,716

ВВВ- кредиттік рейтингімен

ВВ + кредиттік рейтингімен 1,452,694

ВВ- кредиттік рейтингімен -

2,017,410

Шығындарға арналған бағалау резерві (3,782)

Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар 
мен депозиттердің жиынтығы 2,013,628

Кредиттік рейтингтер «Standard&Poor’s» рейтингтік агенттігінің стандартта-
рына немесе басқа да халықаралық рейтингтік агенттіктердің ұқсас стандарт-
тарына сәйкес ұсынылған.
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Шоттар мен депозиттер бойынша қалдықтар мерзімі өткен болып 
табылмайды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Компания сый-
ақы мөлшерлемесі жылдық 8.50%, 
9.00% (2019 жылы: 8.50%, 8.60% және 
9.00%) және өтеу мерзімі 2021 жылғы 
наурыз-желтоқсанда (2019 жылы: 
2020 жылғы қаңтар, ақпан және 
қыркүйек) мерзімді депозиттерді 
орналастырды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша банктердегі және 
өзге де қаржы институттарындағы 
шоттар мен депозиттердің ұлғаюы 
активтері мен міндеттемелері өткізу 
актілеріне сәйкес берілген БД АҚ 

және ТҚКҚ АҚ-ның Компанияға 
қосылуымен байланысты.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша банктердегі және 
өзге де қаржы институттарындағы 
нарықтық мөлшерлемелерден 
төмен мөлшерлемелер бойынша 
орналастырылған қаражатқа 
қатысты танылған амортизациялан-
баған дисконт сомасы 7,862,359 мың 
теңгені құрады. Банктердегі және 
өзге де қаржы институттарындағы 
қаражат құрамынан пайыздық кіріс 
құрамына енгізілген сома 683,158 
мың теңгені құрайды.

Шығындарға арналған бағалау резервінің өзгеруін талдау

12 айлық күтілетін кредиттік шығындар  2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

1 қаңтарға қалдық (3,782) (71,899)

Құнсыздануға резервті таза қалпына келтіру/есептеу 64,438 71,899

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған қаржы активтері (98,321) (3,782)

Біріктіру нәтижесінде жаңадан құрылған немесе сатып алынған 
қаржы активтері (277,824) -

Кезең соңындағы жағдай бойынша құнсыздануға арналған 
резервтің шамасы (315,489) (3,782)

14 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

мың теңге 2020 жылғы  
31 желтоқсан

2019 жылғы  
31 желтоқсан

Өзгерістері кезең ішінде пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша баға-
ланатын инвестициялық бағалы қағаздар

Кредиттік рейтингі бар корпоративтік облигациялар B-тен В +дейін 1,978,486 1,785,702

Берілген кредиттік рейтингі жоқ корпоративтік облигациялар 953,553 933,590

2,932,039 2,719,292
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мың теңге

2020 жылғы 31 желтоқсан

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып 
табылмайтын 

активтер 
бойынша 

бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін 

кредиттік 
шығындар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып 
табылатын 
активтер 
бойынша 

бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін 

кредиттік 
шығындар

Барлығы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар

Қазақстан Республикасы Қаржы мини-
стрлігінің қазынашылық міндеттемелері 1,487,309 - - 1,487,309

ҚР Ұлттық Банкінің ноталары 45,452,372 - - 45,452,372

B кредиттік рейтингі бар "Fincraft Group" 
ЖШС корпоративтік облигациялары 

Кредиттік рейтингі бар екінші деңгей-
дегі банктер шығарған корпоративтік 
облигациялар

10,983,015 68,519,028 -

68,519,028

10,983,015

Жергілікті атқарушы органдардың (ЖАО) 
облигациялары 793,148,574 - - 793,148,574

Берілген кредиттік рейтингі жоқ корпо-
ративтік облигациялар - - 2,102,726 2,102,726

851,071,270 68,519,028 2,102,726 921,693,024

Шығындарға арналған бағалау резерві (1,702,346) - (2,102,726) (3,805,072)

Баланстық құны 849,368,924 68,519,028 - 917,887,952
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мың теңге

2019 жылғы 31 желтоқсан

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-
құнсызданған 

болып табылатын 
активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар

Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің қазынашылық 
міндеттемелері

1,494,714 - - 1,494,714

ҚР Ұлттық Банкінің ноталары 7,457,807 - - 7,457,807

B+ - ден B-ге дейінгі кредиттік рейтингі 
бар корпоративтік облигациялар- 10,988,970 - - 10,988,970

берілген кредиттік рейтингі жоқ - - 2,102,726 2,102,726

19,941,491 - 2,102,726 22,044,217

Шығындарға арналған бағалау резерві (23,296) - (2,102,726) (2,126,022)

Баланстық құны 19,918,195 - - 19,918,195

Кредиттік рейтингтер 
«Standard&Poor ‘s» рейтингтік агент-
тігінің стандарттарына немесе басқа 
да халықаралық рейтингтік агенттік-
тердің ұқсас стандарттарына сәйкес 
ұсынылған.
2020 жылғы 30 шілдедегі тапсыру 
актісіне сәйкес БД АҚ-ның Ком-
панияға қосылуы нәтижесінде 
Компания теңгерімде амортизация-
ланған құны бойынша бағаланатын, 
баланстық құны 556,349,483 мың 
теңге БД АҚ-дан берілген инвести-
циялық бағалы қағаздарды таныды. 
Бұл қағаздар жергілікті атқарушы 
органдардың облигацияларынан 
және «Fincraft Group» ЖШС облига-
цияларынан тұрды. Жергілікті атқа-
рушы органдардың облигациялары 
581,915,804 мың теңге мөлшерінде 

бірлік үшін 1 мың теңге бағасы бой-
ынша қабылданды, дисконт жылдық 
8.67% - 13.99% шегінде нарықтық 
ставканы пайдалана отырып есеп-
телген 117,770,171 мың теңгені құрады. 
«Fincraft Group» ЖШС облигация-
лары баланстық құны 65,150,763 мың 
теңге 65,000,000 дана көлемінде 
берілді. 2020 жылғы 24 желтоқсанда 
«Fincraft Group» ЖШС эмитенті 
облигацияларды ішінара сатып алу 
туралы шешім қабылдады және 2021 
жылғы 5 қаңтарда 62,301,927 мың 
теңге сомасындағы облигацияларды 
Эмитент ішінара сатып алды.
Ұйымдастырылған бағалы қағаз-
дар нарығында «Fincraft Group» 
ЖШС облигацияларының бір 
бөлігі сатылғаннан кейін: ISIN: 
KZ2P00006190 саны 25,000,000 мың 
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теңге, номиналды құны 25,000,000 
мың теңге және ISIN: KZ2D00005949 
саны 36,080,240 мың теңге, номи-
налды құны 36,080,240 мың теңге, 
Компанияның портфеліндегі қалған 
облигациялардың бір бөлігі «Fincraft 
Group» ЖШС облигацияларының 
2-сатысында қалады. қаржылық 
актив алты айлық оңалту кезеңі 
өткеннен кейін 2-сатыдан 1-сатыға 
ауысатын провизияларды есептеу 
әдістемесі, оның барысында контр-
агентте несиелік тәуекелдің едәуір 
артуының белгілері болған жоқ.
2020 жылғы 16 қарашадағы тапсыру 
актісіне сәйкес ТҚКҚ АҚ қосылуы 
нәтижесінде Компания теңгерімде 
амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын, ТҚКҚ АҚ-дан балан-
стық құны 20,900,221 мың теңге 
берілген инвестициялық бағалы 
қағаздарды таныды. Бұл қағаздар 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ноталарынан тұрды.
Есепті жыл ішінде Компания 2031, 
2032 жылдары өтеу мерзімімен 
477,086,148 бірлік мөлшерінде бір 
бірлігі үшін 1 мың теңге бағасы бой-
ынша жергілікті атқарушы органдар-
дың облигацияларын сатып алды. 
Облигациялар бойынша купондық 
мөлшерлеме жылдық 6.10% құрайды. 
Облигациялар 303,413,250 мың теңге 
әділ құны бойынша танылды, дис-
конт бастапқы тану кезінде жылдық 
11.41% -12.45% шегінде нарықтық 
мөлшерлемені пайдалана отырып 
есептелген 173,672,898 мың теңгені 
құрады.
Есепті жыл ішінде Компания 2022 
жылы өтеу мерзімімен 23,232,554 бір-
лік мөлшерінде бір бірлігі үшін 1 мың 
теңге бағасы бойынша жергілікті 
атқарушы органдардың облигаци-
яларын сатып алды. Облигациялар 
бойынша купондық мөлшерлеме 
жылдық 0.35% құрайды. Облигаци-
ялар 19,304,728 мың теңге әділ құны 
бойынша танылды, дисконт құрады 

3,927,826 мың теңге, жылдық 9.93% - 
10.56% шегінде нарықтық ставканы 
пайдалана отырып есептелген.
2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған есепті жыл ішінде жер-
гілікті атқарушы органдар 27,689,092 
мың теңге мөлшерінде облигаци-
яларды өтеді. Жергілікті атқарушы 
органдардың облигацияларын 
ішінара мерзімінен бұрын өтеуге 
байланысты дисконтты қайта есеп-
теу 200,474 мың теңгені құрады.
181,589,459 мың теңге мөлшеріндегі 
номиналды және әділ құн арасын-
дағы айырмаға дисконт түріндегі 
залал 185,533,819 мың теңге сома-
сында осы облигацияларды сатып 
алу мақсаттары үшін алынған 
мемлекеттік субсидия бойынша 
міндеттемені азайту есебінен өтелді 
(21-ескертпе).
Корпоративтік облигациялар-бұл 
жергілікті компаниялар мен банктер 
шығарған пайыздық бағалы қағаз-
дар. «Қазақстан Қағазы «АҚ (бұдан 
әрі,»ҚҚ») және «Корпорация» АПК 
Инвест» ЖШС (бұдан әрі, «АПК») 
жалпы құны 1,117,796 мың теңге және 
тиісінше 984,930 мың теңге облига-
цияларын қоспағанда, осы бағалы 
қағаздар Қазақстан қор биржасында 
(бұдан әрі, «ҚҚБ») еркін айналымда 
болады.
(2019 жылғы 31 желтоқсан: «КК» АҚ, 
«АПК» ЖШС тиісінше 1,117,796 мың 
теңге және 984,930 мың теңге). «КК» 
АҚ, «АПК» ЖШС облигациялары 
тиісінше 2015 жылғы 13 қарашадан 
және 2017 жылғы 4 шілдеден бастап 
ҚҚБ сауда-саттығынан алынып 
тасталды. 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша 2020 және 2019 жылдары 
Компания осы облигацияларды 
толығымен құнсызданған деп 
санайды, өйткені эмитенттердің 
қаржылық жағдайын бағалау 
негізінде Компания осы активтерден 
болашақ ақша ағындарын күтпейді.
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Шығындарға арналған бағалау резервінің өзгеруін талдау
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-құнсызданған 
болып табылатын актив-

тер бойынша бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін кредиттік 

шығындар

мың теңге

1 қаңтарға қалдық 23,296 2,102,726 2,126,022

Шығындар үшін бағалау резервінің таза 
өзгеруі (10,611) - (10,611)

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған 
қаржы активтері (838,531) - (838,531)

Біріктіру нәтижесінде жаңадан құрылған 
немесе сатып алынған қаржы активтері 2,528,192 - 2,528,192

Кезең соңындағы жағдай бойынша 
құнсыздануға арналған резервтің шамасы 1,702,346 2,102,726 3,805,072

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-құнсызданған 
болып табылатын активтер 

бойынша бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік шығындар

мың теңге

1 қаңтарға қалдық 2,849 2,102,726 2,105,575

Шығындар үшін бағалау резервінің таза 
өзгеруі (191) - (191) 

Жаңадан құрылған немесе сатып алынған 
қаржы активтері 20,638 - 20,638

Кезең соңындағы жағдай бойынша 
құнсыздануға арналған резервтің шамасы 23,296 2,102,726 2,126,022
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15 КЛИЕНТТЕРГЕ БЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР ЖӘНЕ 
 ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ БӨЛІП-БӨЛІП САТУДАН  
 ТҮСКЕН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Клиенттерге берілген кредиттер Қазақстан Республикасының Коммерциялық 
банктерінен және кредиттік ұйымдарынан сатып алынған ипотекалық кредит-
терден, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттерден тұрады. 
Кредиттер портфелі Жеке тұлғаларға, Қазақстан Республикасының азаматта-
рына берілген теңгеде және АҚШ долларында деноминацияланған ипотека-
лық кредиттерден тұрады.

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

«Елорда құрылыс компаниясы» ЖШС қарыз 36,053,386 -

Заңды тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сату-
дан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 31,601,023 -

Заңды тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан түскен кредиттер мен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
жиынтығы

67,654,409 -

Жеке тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттер 67,815,513 66,981,591

Жеке тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сату-
дан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 13,429,666 -

Жеке тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттердің және жылжы-
майтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебитор-
лық берешектің жиынтығы

81,245,179 66,981,591

148,899,588 66,981,591

Шығындарға арналған бағалау резерві (13,606,918) (4,318,344)

Клиенттерге берілген кредиттер және құнсыздануға арналған 
резервті шегергендегі жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

135,292,670 62,663,247

2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл ішінде компания ипо-
текалық кредиттер портфелін сатып 
алмады (2019 жыл: екі коммерци-
ялық банктен 23,746,429 мың теңге 
сомасына ипотекалық кредиттер 
портфелін сатып алды).

2020 жылғы 30 шілдедегі табыстау 
актісіне сәйкес Қазақстан Республи-

касының Ұлттық қорынан 34,759,329 
мың теңге мөлшерінде қаражат беру 
туралы “Елорда құрылыс компани-
ясы” ЖШС-мен және Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімдігімен шарт бой-
ынша нысаналы қарыздың балан-
стық құнын аудару жүзеге асырылды.
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(a) Жеке тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттердің 
және жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің сапасы

Төмендегі кестеде 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
клиенттерге берілген ипотекалық кредиттердің сапасы туралы ақпарат 
берілген:

2020 жылғы 31 желтоқсан

мың теңге

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып та-
былатын активтер 

бойынша бүкіл 
мерзім ішінде 

күтілетін кредит-
тік шығындар

Бастапқы тану 
кезінде сатып 
алынған кре-
диттік-құнсы-

зданғандар

Барлығы

• мерзімі өтпеген 64,623,435 2,632,082 4,576,212 131,903 71,963,632

• 30 күннен кем 
мерзімге мерзімі 
өткен

2,568,635 479,930 545,513 3,949 3,598,027

• 30-89 күн мерзімге 
мерзімі өткен - 996,112 375,084 11,581 1,382,777

• 90-179 күн мерзімге 
мерзімі өткен - - 775,835 25,901 801,736

• 180-360 күн мерзімге 
мерзімі өткен - - 816,450 11,276 827,726

• 360 күннен астам 
мерзімге мерзімі 
өткен

- - 2,666,995 4,286 2,671,281

67,192,070 4,108,124 9,756,089 188,896 81,245,179

Шығындарға арналған 
бағалау резерві (3,938,914) (473,743) (3,970,716) (188,896) (8,572,269)

Баланстық құны 63,253,156 3,634,381 5,785,373 - 72,672,910
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2019 жылғы 31 желтоқсан

мың теңге

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойын-
ша бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін 

кредиттік шығын-
дар

Кредиттік-құн-
сызданған бо-

лып табылатын 
активтер бойын-
ша бүкіл мерзім 
ішінде күтілетін 

кредиттік 
шығындар

Бастапқы тану 
кезінде сатып 
алынған кре-
диттік-құнсы-

зданғандар

Барлығы

• мерзімі өтпеген 58,132,344 667,173 1,306,676 144,605 60,250,798

• 30 күннен кем 
мерзімге мерзімі 
өткен

1,796,065 - 225,443 1,475 2,022,983

• 30-89 күн мерзімге 
мерзімі өткен - 847,345 158,023 4,359 1,009,727

• 90-179 күн мерзімге 
мерзімі өткен - - 554,486 1,257 555,743

• 180-360 күн мерзімге 
мерзімі өткен - - 70,793 - 70,793

• 360 күннен астам 
мерзімге мерзімі 
өткен

- - 3,071,547 - 3,071,547

59,928,409 1,514,518 5,386,968 151,696 66,981,591

Шығындарға арналған 
бағалау резерві (614,135) (209,234) (3,343,279) (151,696) (4,318,344)

Баланстық құны 59,314,274 1,305,284 2,043,689 - 62,663,247

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша сатушыдан кері 
сатып алудың толық талап ету 
және сатушыдан кері сатып алу-
дың ішінара талап ету құқықтары 
бар кредиттердің теңгерімдік құны 
тиісінше 10,842,108 мың теңгені 
және 436,972 мың теңгені құрады 
(2019 жылғы 31 желтоқсан: тиісінше 
23,668,110 мың теңге және 5,661,955 
мың теңге).

Сатушыдан кері сатып алуды ішінара 
талап ету құқығына арналған 

келісімдердің шарттарына сәйкес, 
осы құқық осы кредиттерді сатып 
алу күніне ипотекалық кредиттер 
бойынша негізгі борыштың жалпы 
мөлшерінің 20% - ынан аспайды. 
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(б) Жеке тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттер және 
жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешек бойынша шығындарға 
арналған бағалау резервінің өзгеруін талдау

Шығындарды бағалау резервінің қозғалысы төменде келтірілген:

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредит-

тік шығындар

POCI Жиыны, 
мың теңге

Кезең басындағы жағдай бой-
ынша құнсыздануға арналған 
резервтің шамасы

614,136 209,234 3,343,279 151,696 4,318,345

1 кезеңге ауыстыру 71,437 (23,371) (48,066) - -

2 кезеңге ауыстыру (28,029) 31,498 (3,469) - -

3 кезеңге ауыстыру (81,903) (74,273) 156,176 - -

Таза өзгеріс 2,679,936 (118,365) 532,824 (358) 3,094,037

Жаңадан құрылған немесе 
сатып алынған қаржы актив-
тері

1,155,880 - - 37,220 1,193,100

АҚ ДБ біріктіру нәтижесінде 
сатып алынған 3,834 9,442 38,035 - 51,311

(27-ескертпе)   
Басқа сатылардағы жаңадан 
құрылған қарыздар бойынша 
аударымдар

(476,712) 439,672 37,040 - -

Есептен шығару - - (127,011) - (127,011) 

Дисконтты босату / өзге де 
өзгерістер 335 (94) 41,908 338 42,487

Кезең соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

3,938,914 473,743 3,970,716 188,896 8,572,269
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2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

POCI Барлығы,  
мың теңге

Кезең басындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің 
шамасы

651,134 59,750 3,975,827 - 4,686,711

1 кезеңге ауыстыру 5,187 (2,590) (2,597) - -

2 кезеңге ауыстыру (32,783) 54,971 (22,188) - -

3 кезеңге ауыстыру (7,801) (8,489) 16,290 - -

Таза өзгеріс (393,262) 99,177 (564,589) - (858,674)

Жаңадан құрылған немесе 
сатып алынған қаржы 
активтері

409,768 - - 151,696 561,464

Басқа сатылардағы жаңа-
дан құрылған қарыздар 
бойынша аударымдар

(18,054) 6,203 11,851 - -

Есептен шығару - - (159,047) - (159,047)

Қайта есептеу кезін-
дегі бағамдық айыр-
машылықтар

(54) - - - (54)

Дисконтты босату - 212 87,732 - 87,944

Кезең соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің 
шамасы

614,135 209,234 3,343,279 151,696 4,318,344
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Ипотекалық кредиттер портфелінің жалпы баланстық құнының және жеке 
тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешектің елеулі өзгерістері бұдан әрі түсіндіріледі:

2020 жыл

мың теңге 1-саты  2-саты  3-саты POCI Барлығы

Клиенттерге берілген несиелер

1 қаңтарға қалдық 59,928,409 1,514,518 5,386,968 151,696 66,981,591

• 1 кезеңге ауыстырылған 772,398 (466,534) (305,864) - -

• 2 кезеңге ауыстырылған (2,068,325) 2,117,134 (48,809) - -

• 3 кезеңге ауыстырылған (4,213,832) (458,095) 4,671,927 - -

Жаңадан құрылған немесе сатып 
алынған қаржы активтері 16,793,033 - - 37,859 16,830,892

БД АҚ-мен біріктіру нәтижесінде 
сатып алынған (27-ескертпе) 12,075,768 1,452,749 235,739 - 13,764,256

Сатылар арасында жаңадан құрылған 
немесе сатып алынған қарыздар бой-
ынша аударымдар

(802,637) 327,786 474,851 - -

Өтеу (мерзімінен бұрын және ішінара 
өтеу) (15,293,088) (379,340) (700,631) (997) (16,374,056)

Дисконтты босату 344 (94) 41,908 338 42,496

31 желтоқсанға қалдық 67,192,070 4,108,124 9,756,089 188,896 81,245,179
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мың теңге
2019 жыл

 1-кезең 2-кезең  3-кезең POCI Барлығы

Клиенттерге берілген несиелер

1 қаңтарға қалдық 40,221,881 572,732 6,958,661 - 47,753,274

1 кезеңге ауыстырылған 490,162 (228,644) (261,518) - -

2 кезеңге ауыстырылған (1,034,144) 1,177,677 (143,533) - -

3 кезеңге ауыстырылған (343,167) (70,232) 261,703 151,696 -

Жаңадан құрылған немесе сатып 
алынған қаржы активтері 32,563,048 - - - 32,563,048

Сатылар арасында жаңадан құрылған 
қарыздар бойынша аударымдар (590,555) 261,326 329,229 - -

Өтеу (мерзімінен бұрын және ішінара 
өтеу) (11,378,816) (198,553) (1,686,259) - (13,263,628)

Есептен шығару - - (159,047) - (159,047)

Дисконтты босату - 212 87,732 - 87,944

31 желтоқсанға қалдық 59,928,409 1,514,518 5,386,968 151,696 66,981,591

(в) Жеке тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттерді 
және жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті қамтамасыз етуді 
талдау түсіндіріледі

Ипотекалық кредиттер тиісті 
жылжымайтын мүлік кепілімен 
қамтамасыз етілген.

Сатушыдан кері сатып алуды талап 
ету құқығы бар кредиттерге қаты-
сты әріптес коммерциялық банктер 
ҚРҰБ талаптарына сәйкес мерзімді 
негізде қамтамасыз ету мониторингі 
үшін жауапты болады. Бұл несие-
лерді өндіріп алу мүмкіндігі кепілдік 
құнына қарағанда коммерциялық 
серіктес банктердің несиелік 
қабілеттілігіне байланысты болады, 
ал қолдаудың ағымдағы құны құнсы-
здануды бағалауға аз әсер етеді.

 2020

248

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



Бұдан әрі кестеде ипотекалық кредиттерді қамтамасыз етудің әділ құны 
туралы ақпарат берілген (құнсыздануға арналған резервті шегергенде):

мың теңге

Клиенттер-
ге берілген 

кредиттердің 
баланстық құны

Қамтамасыз етудің әділ 
құны – есепті кезеңдегі 
жағдай бойынша баға-
ланған қамтамасыз ету 

үшін күні

Қамтамасыз етудің әділ 
құны – кредит берілген 
күнгі жағдай бойынша 

бағаланған қамтамасыз 
ету үшін

Қамтамасыз 
етудің әділ құны 
Анықталмаған

2020 жылғы 31 желтоқсан

Мерзімі өтпеген кре-
диттер 66,867,046 60,941,514 2,394,154 3,531,378

Мерзімі өткен кредит-
тер 5,805,864 2,488,519 1,160,607 2,156,738

72,672,910 63,430,033 3,554,761 5,688,116

2019 жылғы 31 желтоқсан

Мерзімі өтпеген кре-
диттер 59,181,074 35,362,320 44,922 23,773,832

Мерзімі өткен кредит-
тер 3,482,173 2,785,484 - 696,689

62,663,247 38,147,804 44,922 24,470,521

Бұрын берілген кестелер артық 
қамтамасыз ету құнын алып 
тастайды.

Компания қамтамасыз етудің 
бағалау құнын кредит берілген 
күнге жылжымайтын мүлік объек-
тілері құнының шамамен алған-
дағы өзгерістерін ескере отырып, 
оның ағымдағы құнына дейін қайта 
қарайды. Компания сондай-ақ 
құнсыздану белгілері туындаған 
жағдайда әрбір есепті күнгі жағдай 
бойынша қамтамасыз етуге жеке 
бағалау жүргізуі мүмкін.

Алып қойылған қамтамасыз ету

Компания бөлшек клиенттерге 
берілген несиелерді қамтамасыз 
етуді бақылау арқылы белгілі бір 
активтерді сатып алды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
мұндай активтердің баланстық құны 
222,755 мың теңгені құрады (2019 
жылы: 606,257 мың теңге).

Компанияның саясаты көрсетілген 
активтерді қысқа мерзімде сатуды 
көздейді. 

(г) Клиенттерге берілген кредиттердің және заңды 
тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің 
сапасы
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1 -саты 2 -саты 3 -саты Барлығы

Берілген кредиттер 

"Елорда құрылыс компаниясы" ЖШС, "ССС" ішкі рей-
тингі берілген 36,053,386 - - 36,053,386

Бөліп-бөліп сату бойынша дебиторлық берешек

Мега Плаза " ЖШС, "ССС" ішкі рейтингі берілген - 27,245,018 - 27,245,018

ЭКСПО – 2017 ХҚК аумағында орналасқан пәтерлерді сатудан ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешек

“Жекпе-жек Конфедерациясы” ФА ЗТБ "BBB" ішкі рей-
тингі берілді 1,375,619 - - 1,375,619

"Астана IT Univercity" ЖШС-і "CCC" ішкі рейтингіне ие 
болды 2,479,006 - - 2,479,006

"Umit fund" КЕҰ берілген "D" ішкі рейтингі - - 501,380 501,380

Жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан берілген 
кредиттердің және дебиторлық берешектің жиын-
тығы

39,908,011 27,245,018 501,380 67,654,409

Шығындарға арналған бағалау резерві (2,553,827) (2,261,569) (219,253) (5,034,649)

37,354,184 24,983,449 282,127 62,619,760

БД АҚ Компанияға қосылған күннен 
бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға 
дейінгі кезең ішінде

«Мега Плаза» ЖШС 1,357,077 мың 
теңге сомасына негізгі борыш пен 
сыйақы төлеуді жүргізді. Бұрын 
2020 жылдың ішінде БД АҚ-мен 
біріктірілгенге дейін «Мега Плаза» 
ЖШС жалпы сомасы 1,500,000 мың 
теңге негізгі борышты мерзімінен 
бұрын өтеудің 2 траншы және жалпы 
сомасы 1,250,000 мың теңге кесте 
бойынша өтеудің 2 траншы жүргізді.

Бір жыл ішінде «Мега Плаза» ЖШС 
берген қарыз бойынша коронавирус 
пандемиясына және сауда орта-
лықтарының жұмысы бойынша оның 

шектеулеріне байланысты 1 жыл 
мерзімге жалпы сомасы 578,318 мың 
теңге пайыздарды төлеу мерзімі 
кейінге қалдырылды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«Мега Плаза» ЖШС берілген кейінге 
қалдыру шеңберінде берешекті 
мерзімінен бұрын өтеген.

ЭКСПО-2017 ХКБ аумағында орна-
ласқан жеке және заңды тұлғалар 
үшін бөліп-бөліп төленетін пәтер-
лерді сату ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешек кепіл ретінде тіркелген 
сатылған жылжымайтын мүлікпен 
(пәтерлер, паркингтер) қамтамасыз 
етілгенін көздейді.
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Жеке тұлғалар үшін төлемді бөліп 
– бөліп төлеу арқылы іске асыру 
тетігі мынадай талаптарды көздейді: 
бастапқы жарна кемінде 20%, кеп-
ілдік жарна кемінде үш ай сайынғы 
төлем, сыйақы мөлшерлемесі жыл-
дық 3%, мерзімі 12 жыл, шарт талап-
тарында ішінара-мерзімінен бұрын 
және толық мерзімінен бұрын өтеу, 
комиссия алмай-ақ көзделген.

Заңды тұлғалар үшін төлемді бөліп 
– бөліп төлеу арқылы іске асыру 
тетігі мынадай талаптарды көздейді: 
сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2%, 
мерзімі 10 жыл, шарт талаптарында 
ішінара-мерзімінен бұрын және 
толық мерзімінен бұрын өтеу, комис-
сия алмай-ақ көзделген.

Жеке тұлғалар үшін төлемді бөліп-
бөліп төлеу шарттары бойынша 
ақша ағындарын дисконттау үшін 
Компания бастапқы тану кезінде 
14.3% нарықтық ставканы қол-
дана отырып, екінші деңгейдегі 
банктердің жеке тұлғалары үшін 
ипотекалық кредиттеу бойынша 
орташа ставканы пайдаланды.

Заңды тұлғалар үшін бөліп төлеу 
шарттары бойынша ақша ағында-
рын дисконттау үшін Компания 
2019 жылғы тамыздағы білім беру 
саласындағы экономикалық қызмет 
түрлері бойынша Банктер берген 
ұзақ мерзімді кредиттер бойынша 
«ҚР Ұлттық Банкі» РММ статистика-
сын пайдаланды және бастапқы тану 
кезінде 14.02% нарықтық мөлшерле-
месін қолданды.

«Елорда құрылыс компаниясы» 
ЖШС-мен және Нұр-Сұлтан қала-
сының әкімдігімен «Нұрлы жер» 
бағдарламасына сәйкес Нұр-сұлтан 
қаласындағы проблемалық тұрғын 
үй құрылысы объектілерін аяқта-
уды қаржыландыру мақсатында 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан қаражат беру туралы 
жасалған нысаналы қарыз шарт-
тары берілді. Нұр-Сұлтан қаласының 
әкімдігі «Елорда құрылыс компани-
ясы» ЖШС-ның Компания алдын-
дағы мақсатты қарыз шарты, оның 
ішінде негізгі қарызды қайтару және 
сыйақыны төлеу бойынша міндетте-
мелерінің орындалуын қамтамасыз 
етеді.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша «Umit fund» КЕҰ-
дан 118 күн мерзімге мерзімі өткен 
501,380 мың теңге сомасында ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешекті 
қоспағанда, заңды тұлғалардың 
берілген қарыздары және ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешегі 
мерзімі өткен жоқ (2019 жылғы 31 
желтоқсан: мерзімі өткен жоқ).

«Мега Плаза» ЖШС берген қарыз 
нарықтық құны қарыздың тең-
герімдік құнынан асатын жылжы-
майтын мүлікпен (Нұр-Сұлтан 
қаласындағы сауда-ойын-сауық 
орталығы) қамтамасыз етілді.
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Заңды тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан түскен кредиттер мен дебиторлық берешек бойынша 
залалдарға бағалау резерві қалдықтарының өзгеруі төменде 
берілген: 

2020 жылғы 31 желтоқсан  

мың теңге

1-кезең 12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

2 –кезең Кредит-
тік-құнсызданушы 

болып табылмайтын 
активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

3 –кезең Кредит-
тік-құнсызданған 
болып табылатын 
активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы

заңды тұлғаларға берілген жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен кредиттер және 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

жыл басындағы қалдық - - - -

ДБ АҚ-мен біріктіру нәтижесінде 
сатып алынған (27-ескертпе) 90,303 2,486,685 - 2,576,988

Шығындар үшін бағалау резервінің 
таза өзгеруі 2,463,525 (225,116) 219,252 2,457,661

Жыл соңындағы қалдық 2,553,828 2,261,569 219,252 5,034,649

Заңды тұлғаларға берілген жылжы-
майтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан 
түскен қарыздар және ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешек бойынша 
залалдарға бағалау резервін баға-
лау кезіндегі негізгі жол берулер 
мен пайымдаулар

Есепті күні компанияның күтілетін 
кредиттік шығындарының есептері 
былайша түзетілді:

1. ЭКСПО-2017 ХКБ аумағында 
тұрғын үйді сату шеңберінде 
төлемді бөліп-бөліп төлеу 
арқылы сатып алу-сату шарт-
тары бойынша төлемдерді кей-
інге қалдыруды ұсынуды ескере 
отырып, қаржы активтерінің 
1-сатыдан 2-сатыға өтуі бойынша 
сандық және сапалық талдау 
жүзеге асырылды, бұл 2-сатыда 

күтілетін кредиттік шығындар-
дың сомасын едәуір арттырды;

2. экономикадағы ағымдағы 
қалыптасқан жағдайды, сон-
дай-ақ COVID-19 таралуының 
күтілетін теріс салдарын ескере 
отырып, Компания болжамды 
макроэкономикалық деректер 
негізінде сценарийлік талдауды 
ескере отырып, барлық қаржы 
активтері бойынша макроэко-
номикалық факторларға PD 
калибрлеуді жүзеге асырды.
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Болжамды ақпаратты қосу

Компания болжамды ақпаратты 
қаржы құралын бастапқы тану сәті-
нен бастап кредиттік тәуекелді Еле-
улі арттыру мәніне бағалауға да, сол 
сияқты күтілетін кредиттік шығын-
дарды бағалауға да қосады. Компа-
ния болжамды ақпаратты бағалау 
үшін сараптамалық пікірді қолда-
нады. Бұл бағалау сыртқы көздерден 
алынған ақпаратқа негізделген.

Сыртқы ақпарат Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық Банкі, Ұлттық 
экономика министрлігі сияқты ком-
пания өз қызметін жүзеге асыратын 
елдердің мемлекеттік органдары 
мен ақша-кредит реттеу органдары 
жариялайтын экономикалық дерек-
тер мен болжамдарды, сондай-ақ 
жекелеген жеке және ғылыми бол-
жамдарды қамтуы мүмкін.

Компания қаржы құралдарының 
әрбір портфелі бойынша кредиттік 
тәуекел мен кредиттік шығындарды 
бағалауға әсер ететін негізгі фактор-
лардың тізбесін айқындады және 
құжатпен ресімдеді және тарихи 
деректерді талдауды пайдалана 
отырып, макроэкономикалық айны-
малылар, кредиттік тәуекел мен кре-
диттік шығындар арасындағы өзара 
байланысты бағалады.

Негізгі фактор ретінде ЖІӨ бол-
жамдары, басқа экономикалық фак-
торлардың жұмыссыздық деңгейінің 
өзгеруі анықталды. 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
пайдаланылған экономикалық сце-
нарийлер Қазақстан үшін 2021-2024 
жылдардағы негізгі көрсеткіштердің 
мынадай мәндерін қамтыды.

2021жыл 2022жыл 2023жыл

ЖІӨ өсімі Базалық 
сценарий – 3.4%

Базалық 
сценарий - 4.0%

Базалық 
сценарий – 4.6%

Дефолт деңгейі бойынша жеткілікті 
тарихи базаның жоқтығын ескере 
отырып, Компания экономикалық 
сценарийлер бойынша ақпарат көзі 
ретінде рейтингтік агенттіктердің 
деректерін анықтады. Сценарийлер 
үнемі жаңартылып отырады және 
несиелік тәуекелдер деңгейін баға-
лау кезінде қолданылады.

Негізгі көрсеткіштің, дефолт оқиға-
ларының және қаржы активтерінің 
әртүрлі портфельдері бойынша 
шығындар деңгейінің болжамды 
арақатынасы рейтингтік агенттік-
тердің соңғы 30-40 жылдағы тарихи 
деректерін талдау негізінде әзір-
ленді.

 (д) Активтерді секьюритилендіру
2019 жылы клиенттерге беріл-
ген немесе серіктестерден сатып 
алынған кредиттер бойынша негізгі 
борыш: 7,588,178 мың теңге компа-
ния шығарған борыштық бағалы 
қағаздарды қамтамасыз ету болып 
табылады. 2020 жыл ішінде қамта-
масыз етілген борыштық бағалы 
қағаздар өтелді.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша осы борыштық 
бағалы қағаздардың баланстық 
құны 6,560,590 мың теңгені құрайды. 
(19-Ескертпе). 
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(е) Қарыздарды өтеу мерзімдері
Кредиттік портфельді құрайтын кредиттерді өтеу мерзімдері есепті күнгі 
жағдай бойынша 24(д) ескертпеде ұсынылған және кредиттік шарттар бой-
ынша есепті күннен бастап өтеу күніне дейінгі уақыт кезеңдерін білдіреді.

16 ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЛДАУ БОЙЫНША ДЕБИТОРЛЫҚ 
 БЕРЕШЕК

2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қаржылық 
жалға берілетін таза инвестициялардың құрамдауыштары мынадай түрде 
ұсынылуы мүмкін:

мың теңге 2020 жылғы  
31 желтоқсан

2019 жылғы  
31 желтоқсан

Бір жылдан кем 13,358,281 10,777,612

1 жылдан 2 жылға дейін 13,340,144 10,966,770

2 жастан 3 жасқа дейін 13,327,935 10,966,455

3 жастан 4 жасқа дейін 13,326,316 10,964,345

4 жастан 5 жасқа дейін 13,317,062 10,964,036

Бес жылдан астам 146,913,557 133,125,436

Ең төменгі жалдау төлемдері 213,583,295 187,764,655

Еңбек сіңірілмеген қаржылық кірісті шегергенде:

Бір жылдан кем (4,750,055) (4,240,135)

Бір жылдан бес жылға дейін (18,103,166) (15,923,361)

Бес жылдан астам (23,237,423) (22,895,859)

Еңбек сіңірілмеген қаржылық кірісті шегергенде (46,090,644) (43,059,355)

Минус: құнсыздануға арналған резерв (3,222,087) (914,264)

Қаржылық жалдауға таза инвестициялар, 
барлығы 164,270,564 143,791,036

Компания тұрғын үй кешендерін «Нұрлы Жер» және “Өз бағдарламасына” 
сәйкес жалға береді.
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Компания осы жалдау шарттарын ХҚЕС (IFRS) 16 сәйкес қаржылық жалдау 
ретінде жіктейді, өйткені жалдау мерзімінің соңына қарай активтерді иелену 
құқығы жалға алушыға өтеді және жалдау мерзімінің басында ең төменгі жал-
дау төлемдерінің ағымдағы құны жалға алынатын активтің барлық әділ құнын 
құрайды.

«Жеке бағдарлама» бойынша Қаржылық жалдау шарттарының 20 жылға 
дейінгі өтеу мерзімдері және номиналды сыйақы мөлшерлемелері 11.50% 
және 13.00% болады. «Нұрлы Жер» бойынша Қаржылық жалдау шарттарының 
өтеу мерзімі 20 жыл және Алматы және Астана қалаларында 1 ш.м. үшін 1,120 
теңге мөлшерінде, қалған өңірлерде 1 ш. м. үшін 924 теңге мөлшерінде айлық 
жалдау төлемдерінің шекті лимиттерін көздейді, «Нұрлы Жер» бағдарламасы 
бойынша жалдау шарттары бойынша сыйақының болжамды мөлшерлемесі 
3.1% – ды құрайды.

2020 жылғы 30 шілдедегі тапсыру актісіне сәйкес жеке және заңды тұлғаларға 
өткізілген қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек қалдықтары 
22,719,257 мың теңге сомасында ауыстырылды.

Қамтамасыз етуді талдау

Келесі кестеде қамтамасыз ету түрлері бойынша 2020 және 2019 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешекке қатысты (құнсыздануға арналған резервті шегергенде) кредиттің 
сапасын арттырудың жалға алынған активтері мен басқа да құралдарын қамта-
масыз ету туралы ақпарат берілген.

мың теңге

Клиенттерге 
берілген кредит-
тердің баланстық 

құны

Қамтамасыз етудің 
әділ құны – есепті 

күнгі жағдай бойын-
ша бағаланған қамта-

масыз ету үшін

Қамтамасыз етудің 
әділ құны – кредит 

берілген күнгі жағдай 
бойынша бағаланған 
қамтамасыз ету үшін

Қамтамасыз 
етудің әділ құны 

анықталмаған

2020 жылғы 31 желтоқсан

Мерзімі өтпеген кредиттер 144,498,673 144,498,673 - -

Мерзімі өткен кредиттер 19,771,891 19,771,891 - -

164,270,564 164,270,564 - -

2019 жылғы 31 желтоқсан

Мерзімі өтпеген кредиттер 130,016,780 130,016,780 - -

Мерзімі өткен кредиттер 13,774,256 13,774,256 - -

143,791,036 143,791,036 - -

Бұрын берілген кестелер артық қамтамасыз ету құнын алып тастайды.
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Компанияда қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек жоқ, ол бой-
ынша қамтамасыз етудің әділ құны кредит берілген күні бағаланған және 
қамтамасыз ету құнын кейіннен бағалау жүргізілген жоқ, сондай-ақ қамтама-
сыз етудің әділ құны анықталмаған қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек жоқ. Қамтамасыз ету құны туралы ақпарат, егер осындай бағалау 
жүргізілген болса, ол қандай күнге бағаланғанына байланысты ұсынылады.

Қаржылық жалдау бойынша мерзімі өтпеген және бағаланбаған дебиторлық 
берешекті өндіріп алу мүмкіндігі лизинг алушының несиелік қабілеттілігіне 
кепілдік құнына қарағанда көбірек байланысты болады және Компания әр 
есепті күнгі жағдай бойынша әрдайым кепілдікті бағалауды жүргізбейді.

(a) Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешектің 
сапасы

Төмендегі кестеде 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешектің сапасы туралы ақпарат 
берілген:

мың теңге 

2020 жылғы 31 желтоқсан

12 айлық 
күтілетін 
кредиттік 
шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы

• мерзімі өтпеген 134,125,996 7,975,763 4,307,012 146,408,771

• 30 күннен кем мерзімге мерзімі 
өткен 8,323,029 467,529 570,717 9,361,275

• 30-89 күн мерзімге мерзімі өткен - 3,688,146 1,695,985 5,384,131

• - 90-179 күн мерзімге мерзімі өткен - - 2,520,849 2,520,849

• 180-360 күн мерзімге мерзімі өткен - - 2,479,275 2,479,275

• 360 күннен астам мерзімге мерзімі 
өткен - - 1,338,350 1,338,350

142,449,025 12,131,438 12,912,188 167,492,651

Шығындарға арналған бағалау 
резерві (913,399) (1,109,071) (1,199,617) (3,222,087)

Баланстық құны 141,535,626 11,022,367 11,712,571 164,270,564
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мың теңге 

2019 жылғы 31 желтоқсан

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы

• мерзімі өтпеген 130,517,860 369,758 111,576 130,999,194

• 30 күннен кем мерзімге 
мерзімі өткен 8,623,626 103,576 - 8,727,202

• 30-89 күн мерзімге мерзімі 
өткен - 3,151,461 8,182 3,159,643

• 90-179 күн мерзімге мерзімі 
өткен - - 1,110,569 1,110,569

• 180-360 күн мерзімге мерзімі 
өткен - - 555,673 555,673

• 360 күннен астам мерзімге 
мерзімі өткен - - 153,019 153,019

139,141,486 3,624,795 1,939,019 144,705,300

Шығындарға арналған бағалау 
резерві (311,070) (391,984) (211,210) (914,264)

Баланстық құны 138,830,416 3,232,811 1,727,809 143,791,036
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Шығындарға арналған бағалау резервінің өзгеруін талдау

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек резервіндегі кезеңнің 
басына және соңына 3 кезең бойынша өзгеріс төменде берілген:

2020 жыл

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-құнсы-
зданушы болып 

табылмайтын 
активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы, мың 
теңге

Жыл басындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

311,070 391,984 211,210 914,264

1 кезеңге ауыстыру 16,771 (13,048) (3,723) -

2 кезеңге ауыстыру (11,820) 44,408 (32,588) -

3 кезеңге ауыстыру (7,804) (119,557) 127,361 -

Таза өзгеріс 551,620 563,806 (51,827) 1,063,599

Жаңадан құрылған немесе 
сатып алынған қаржы активтері 33,229 3,419 806 37,454

ДБ АҚ бірігу күніне арналған 
Резерв 20,202 243,052 942,668 1,205,922

Басқа өзгерістер 131 (4,993) 5,710 848

Жыл соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

913,399 1,109,071 1,199,617 3,222,087

 2020
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2019 жыл

12 айлық 
күтілетін кре-
диттік шығын-

дар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 
табылмайтын 

активтер бойынша 
бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Кредиттік-құнсы-
зданған болып 

табылатын актив-
тер бойынша бүкіл 

мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік 

шығындар

Барлығы, мың 
теңге

Жыл басындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

226,125 393,335 105,777 725,237

1 кезеңге ауыстыру 6,750 (5,966) (784) -

2 кезеңге ауыстыру (280,753) 303,392 (22,639) -

3 кезеңге ауыстыру (94,831) (68,629) 163,460 -

Таза өзгеріс 433,178 (233,025) (39,853) 160,300

Жаңадан құрылған немесе 
сатып алынған қаржы активтері 19,715 2,854 920 23,489

Басқа өзгерістер 886 23 4,329 5,238

Жыл соңындағы жағдай 
бойынша құнсыздануға 
арналған резервтің шамасы

311,070 391,984 211,210 914,264
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Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешектің жалпы баланстық 
құнының елеулі өзгерістері бұдан әрі:

мың теңге 
2020 жыл

1-кезең 2 -кезең 3- кезең Барлығы

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек

1 қаңтарға қалдық 139,141,485 3,624,795 1,939,019 144,705,299

1 кезеңге ауыстырылған 2,027,866 (1,543,682) (484,184) -

2 кезеңге ауыстырылған (4,528,579) 4,895,499 (366,920) -

3 кезеңге ауыстырылған (2,801,538) (1,126,717) 3,928,255 -

Жаңадан құрылған немесе сатып 
алынған қаржы активтері 5,042,482 247,943 1,040,680 6,331,105

ДБ АҚ-ны біріктіру күніне 10,200,397 6,755,970 6,968,877 23,925,244

Танылуы тоқтатылған қаржы активтері (6,632,334) (722,591) (114,553) (7,469,478)

Басқа өзгерістер (755) 221 1,016 482

31 желтоқсанға қалдық 142,449,024 12,131,438 12,912,190 167,492,652

мың теңге 
2019 жыл

1-кезең 2 -кезең 3- кезең Барлығы

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек

1 қаңтарға қалдық 136,561,311 4,169,001 1,148,021 141,878,333

1 кезеңге ауыстырылған 2,843,129 (2,510,362) (332,767) -

2 кезеңге ауыстырылған (2,463,992) 2,706,108 (242,116) -

3 кезеңге ауыстырылған (877,853) (559,348) 1,437,201 -

Жаңадан құрылған немесе сатып 
алынған қаржы активтері 9,256,647 38,296 12,341 9,307,284

Танылуы тоқтатылған қаржы активтері (6,178,643) (218,922) (87,990) (6,485,555)

Басқа өзгерістер 886 23 4,329 5,238

31 желтоқсанға қалдық 139,141,485 3,624,796 1,939,019 144,705,300

 2020
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17 ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЛДАУ ШАРТТАРЫ БОЙЫНША БЕРУГЕ  
 ЖАТАТЫН АКТИВТЕР

Қаржылық жалдау шарттары бой-
ынша берілуге жататын активтерге 
компания 2021 жылы жалға алушы-
ларға беруді жоспарлап отырған 
есепті кезең ішінде сатып алған 
тұрғын үй кешендері кіреді.

Активтердің негізгі үлесі «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша 
берілуге жататын активтерге жатады.

2020 жылы Компания сатып алған ең 
ірі шағын аудандар келесі қалаларда 
орналасқан: Нұр-Сұлтан, Қарағанды 
қалаларында жалпы сомасы 2,652,601 
мың теңге (2019 жылы: Ақтау, Қоста-
най, Ақтөбе қалаларындағы шағын 
аудандар жалпы сомасы 1,482,688 
мың теңге).

18 АЯҚТАЛМАҒАН ҚҰРЫЛЫС

Аяқталмаған құрылыс бұрын қабыл-
данған мемлекеттік және үкімет-
тік бағдарламаларды (Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 
22 маусымдағы №372 қаулысына 
сәйкес қабылданған “Нұрлы жер” 
тұрғын үй құрылысының мемле-
кеттік бағдарламасы, ҚР Прези-
дентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі 
№1030 Жарлығына сәйкес қабыл-
данған 2015-2019 жылдарға арналған 
“Нұрлы жол” инфрақұрылымды 
дамытудың мемлекеттік бағдар-
ламасы) іске асыру шеңберінде 
Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде 
тұрғын үй құрылысы кезінде ком-
панияның шеккен шығындарын 
капиталдандырады; Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
28 маусымдағы №728 қаулысымен 
бекітілген” Өңірлерді дамытудың 
2020 жылға дейінгі бағдарламасы”) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы  № 
1054 қаулысымен бекітілген “Нұрлы 
жер” Тұрғын үй құрылысы бағдар-
ламасына және “Нұрлы жер” тұрғын 
үй-коммуналдық дамытудың 2020 
- 2025 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасына (бұдан әрі - 
Бағдарлама) біріктірілген. Компания 
тұрғын үйді жалға беруді “Нұрлы 
жер” бағдарламасында айқындалған 
шарттарға сәйкес қаржылық жалдау 
шарттарын жасасу арқылы жүзеге 
асырады.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Қарағанды қала-
сындағы 14 шағын ауданда 1,099,726 
мың теңге сомасында орналасқан 
позиция ірі құрылыс жобасы болып 
табылады (2019 жылы: Қарағанды 
қаласындағы 14 шағын ауданда 
1,099,726 мың теңге сомасында орна-
ласқан позиция).
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19 ШЫҒАРЫЛҒАН БОРЫШТЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР  

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 2020 және 2019 жылдардағы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша теңгемен көрсетілген облигациялардан 
тұрды.

Эмиссия Өтеу күні 

Эмиссия 
купонның 

номиналды 
мөлшерлемесі

тиімді 
мөлшер-

леме

2020 ж. мың 
теңге

2019 ж. мың 
теңге

KZ2C00006641 09.04.2022 4.05% 13.99% 162,297,012 -

KZ2C00006807 25.06.2030 6.02% 12.94% 132,772,391 -

KZ2C00006815 14.08.2031 6.02% 12.45% 130,781,398 -

KZ2C00007094 29.12.2032 6.02% 11.41% 65,683,297 -

KZ2C00006823 22.10.2032 6.02% 12.17% 63,552,860 -

KZ2C00006831 22.10.2032 6.02% 12.17% 63,552,859 -

KZ2C00005973 28.06.2029 9.75% 10.35% 41,982,500 -

KZ2C0Y10F013/ 
KZ2C00003333 15.12.2027 10.50% 9.97% 30,433,345 30,461,640

KZ2C00006179 29.08.2029 10.00% 10.12% 25,847,222 -

KZX000000054 28.12.2033 9.58% 9.58% 20,973,967 20,015,967

KZ2С00004356/ 
KZ2C0Y20F889 21.06.2049 2.99% 10.14% 170,880 281,963

KZ2С00004349 06.08.2050 0.10% 12.41% 19,004 -

KZ2C0Y07E517/ 
KZ2C00002160 26.07.2020 8.5% 8.51% - 10,363,558

KZ2C0Y08E218/ 
KZ2C00001741 02.04.2020 7.00% 10.87% - 6,560,590

738,066,735 67,683,718

 2020
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2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл ішінде кәсіпкерлікті 
қолдау және еңбек нарығындағы 
тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 
инвестициялар тарту мақсатында, 
бағдарламаны іске асыру шең-
берінде «Жұмыспен қамту 2020-2021 
жол картасы» бағдарламасын іске 
асыру шеңберінде, Компания айна-
лым мерзімі 11-12 жыл, бір бірлігі үшін 
1 мың теңге бағамен 500,000,000 
бірлік мөлшерінде Қазақстан қор 
биржасында (KASE) облигациялар 
шығаруды жүзеге асырды. Облига-
циялар Компанияның теңгерімінде 
нарықтық мөлшерлемелерді пайда-
лана отырып есептелген 314,466,181 
мың теңгеге тең, жылдық 11.41% 
-12.45% - ға тең әділ құн бойынша 
танылды, номиналды және әділ құн 

арасындағы 185,533,819 мың теңге 
мөлшеріндегі айырмашылық мем-
лекеттік субсидия түрінде танылды, 
оның ішінде 177,661,633 мың теңге 
жергілікті атқарушы органдардың 
облигацияларын сатып алу кезінде 
пайдаланылды және 7,872,186 мың 
теңге танылған мемлекеттік субси-
диялар құрамында қалды, оларды 
2021 жыл ішінде (21-Ескертпе). Обли-
гациялар бойынша купондық мөл-
шерлеме жылдық 6.02% құрайды. 
Сыйақы төлеу-жылына 1 рет.

Облигациялар шығарылымдарының 
проспектілеріне сәйкес Компания 
жалпы сомасы 16,507,000 мың тең-
геге шығарылған қағаздар бой-
ынша негізгі борышты өтеуді жүзеге 
асырды.

20 БАСҚА ДА ТАРТЫЛҒАН ҚАРАЖАТ

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

«Бәйтерек Ұлттық басқарушы хол-
дингі” АҚ-нан қарыз 203,134,956 28,466,442

Қазақстан Республикасының 
Үкіметі алдындағы берешек 5,308,951 4,923,018

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 
алдындағы берешек 203,779 -

208,647,686 33,389,460

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
және 2019 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша тартылған 
басқа да қаражат ҚР Президентінің 
2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 
Жарлығына сәйкес қабылданған 
“Нұрлы жол” инфрақұрылымды 
дамытудың 2015 - 2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы 
және ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 28 
маусымдағы № 728 қаулысымен 
бекітілген «Өңірлерді дамытудың 

2020 жылға дейінгі бағдарламасы» 
шеңберінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 
алынған, “Бәйтерек” ҰБХ” АҚ-ның 
және жалға берілетін және кредит-
тік тұрғын үй сатып алу бөлігінде. 
«Нұрлы жер» бағдарламасына сәй-
кес, қарыздың нысаналы мақсаты 
құрылысты қаржыландыру және оны 
қаржылық жалдау шарттары бой-
ынша жалға беру үшін мүлікті сатып 
алу болып табылады. Осы қарыздар 
бойынша номиналды сыйақы мөл-
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шерлемесі 2045 жылғы қаңтарда, 
2046 жылғы қаңтарда және 2046 
жылғы маусымда өтеу күнімен жыл-
дық 0.15% - ды құрайды. Негізгі сома 
өтеу мерзімі басталған кезде өтелуге 
жатады. Бастапқы тану кезінде бұл 
қарыздар 6.9% - дан 8.0% - ға дейін 
түрленетін тиісті есептік нарықтық 
сыйақы мөлшерлемелерін қол-
дана отырып, Шартқа сәйкес қарыз 
бойынша болашақ ақша ағындарын 
дисконттау жолымен есептелген 
әділ құн бойынша танылды. Осы 
кредиттер бойынша Дисконт мем-
лекеттік субсидия ретінде танылды 
(21-ескертпе).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
алдындағы берешек Екінші деңгей-
дегі банктерден ипотекалық қары-
здарды сатып алу үшін Қазақстан 
Республикасы Қаржы министр-
лігінен 2007 жылғы желтоқсанда 
алынған кредитті білдіреді. Осы 
кредит бойынша сыйақы мөлшер-
лемесі жылдық 0.1% - ды құрайды 
және негізгі сома 2027 жылғы 
желтоқсанда өтеу мерзімі басталған 
кезде өтелуге жатады. Бастапқы тану 
кезінде кредиттің әділ құны жыл-
дық 8% - ды құраған Компания үшін 
қарыздар бойынша ұзақ мерзімді 
нарықтық мөлшерлемеге қатысты 
басшылықтың бағаларын пайда-
лана отырып, Шартқа сәйкес кредит 
бойынша болашақ ақша ағындарын 
дисконттау жолымен есептелді. 

2020 жылғы желтоқсанда Нұр-Сұл-
тан қаласының әкімдігі мен Компа-
ния арасында жасалған кредиттік 
шартқа сәйкес одан әрі жеке тұлға-
ларға 3,1% мөлшерлемемен кре-
дитке беру үшін «Махаббат-2» ТК-тен 
пәтерлер сатып алуға 478,500 мың 
теңге мөлшерінде. Осы қарыз бой-
ынша номиналды сыйақы мөлшер-
лемесі 2037 жылғы желтоқсанда өтеу 
күнімен жылдық 0.15% құрайды.  Осы 
қарыз бойынша номиналды сыйақы 
мөлшерлемесі 2037 жылғы желтоқ-
санда өтеу күнімен жылдық 0.15% 
құрайды.

Қарыз компанияның теңгерімінде 
жылдық 10,13% нарықтық сыйақы 
мөлшерлемесін пайдалана отырып 
есептелген әділ құны 203,456 мың 
теңгеге тең болып танылды, номи-
налды және әділ құны арасындағы 
275,044 мың теңге мөлшеріндегі 
айырмашылық мемлекеттік субси-
дия түрінде танылды (21-ескертпе).
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2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде қаржылық қызметтен 
міндеттемелер мен ақша ағындарының өзгерістерін салыстырып тексеру:

 Міндеттемелер
Барлығы

мың теңге Борыштық бағалы қағаз-
дар шығарылған

Басқа да тартылған 
қаражат

2020 жылғы 1 қаңтарға қалдық 67,683,718 33,389,460 101,073,178

Қаржылық қызметтен түскен ақша 
ағындарына байланысты өзгерістер

Борыштық бағалы қағаздар шығарудан 
түсетін түсімдер 500,479,994 478,500 500,958,494

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды 
сатып алу / өтеу (16,507,000) - (16,507,000)

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағын-
дарына байланысты барлық өзгерістер 483,972,994 478,500 484,451,494

Пайыздық шығыс 32,276,294 8,009,473 40,285,767

Біріктіру нәтижесіндегі түсімдер 
(27-Ескертпе) 349,766,392 167,474,423 517,240,815

Төленген сыйақы (10,098,844) (429,126) (10,527,747)

Қаржы құралдарын нарықтық бағадан 
төмен/ жоғары мөлшерлемелер бойынша 
бастапқы тану кезінде туындайтын айыр-
машылықтар (21-Ескертпе)

(185,533,819) (275,044) (185,808,863)

2020 жылғы 31 желтоқсанға қалдық 738,066,735 208,647,686 946,714,421
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2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде қаржылық қызметтен 
міндеттемелер мен ақша ағындарының өзгерістерін салыстырып тексеру:

Міндеттемелер

Барлығы
мың теңге

Қарыздық 
шығарылған 
бағалы қағаз-

дар

Басқа да 
тартылған 

қаражат

2019 жылғы 1 қаңтарға қалдық 66,920,124 31,320,645 98,240,769

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындарына байланысты өзгерістер

Борыштық бағалы қағаздар 
шығарудан түсетін түсімдер 11,425,002 - 11,425,002

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздарды сатып алу 
/ өтеу

(10,000,000) - (10,000,000)

Қаржылық қызметтен түскен 
ақша ағындарына байланы-
сты барлық өзгерістер

1,425,002 - 1,425,002

Пайыздық шығыс 5,662,460 2,276,541 7,939,001

Төленген пайыздар (6,323,868) (207,726) (6,531,594)

2019 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық 67,683,718 33,389,460 101,073,178
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21 МЕМЛЕКЕТТІК СУБСИДИЯЛАР

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Жыл басындағы жағдай бойынша қалдық 98,052,131 102,126,287

Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінен алынған қарыз бойынша субси-
дияның пайда болуы (20-Ескертпе) 275,044 -

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт түрін-
дегі мемлекеттік субсидияның туындауы (19-ескертпе) 185,533,819 -

ЖАО облигациялары бойынша мемлекеттік субсидияны пайдалану 
(14ескертпе) (181,589,459) -

ЖАО облигацияларын ішінара мерзімінен бұрын өтеуге байланы-
сты дисконтты қайта есептеу (14-ескертпе) 200,474 -

Біріктіру нәтижесінде кезең ішінде сыйақының төмен мөлшерле-
месі бойынша алынған қарыздар бойынша мемлекеттік субсидия-
лар (27-ескертпе)

100,868,263 -

Жыл ішіндегі амортизация (5,776,796) (4,074,156)

Жыл соңындағы жағдай бойынша қалдық 197,563,476 98,052,131

Жылжымайтын мүлік объектісін сатып алу үшін жеңілдікті мөлшерлеме бой-
ынша алынған қарыз бойынша мемлекеттік субсидия 275,044 мың теңгені 
құрады.

«Нұрлы жер», «Жұмыспен қамту 2020-2021 жылдар жол картасы» мемлекеттік 
бағдарламаларын қаржыландыруға қатысты мемлекеттік субсидия бойынша 
міндеттемелер жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын төмен 
пайыздық мөлшерлемемен сатып алудан дисконт танылуына қарай пайда-
ланылатын болады, сондай-ақ мемлекеттік субсидиялардың бір бөлігі дайын 
пәтерлерді компанияның балансына қабылдаған сәттен бастап 20 жыл ішінде 
тікелей сатып алу құқығымен жалдау бойынша сыйақы түріндегі кірістер құра-
мында амортизацияланады.
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22 БОЛАШАҚ КЕЗЕҢДЕРДІҢ КІРІСТЕРІ ЖӘНЕ БЕРІЛГЕН  
 КЕПІЛДІКТЕР БОЙЫНША РЕЗЕРВТЕР

2020 ж.  
мың теңге

2019 ж. 
мың теңге

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру 
туралы шарттар бойынша болашақ кезеңдердің 
кірістері

1,035,317

Қаржылық кепілдіктер бойынша болашақ 
кезеңдердің кірістері 33,425 -

Берілген кепілдіктер бойынша болашақ 
кезеңдер кірістерінің жиынтығы 1,068,742 -

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру 
туралы шарттар бойынша келтірілген, бірақ 
мәлімделмеген шығындар резерві

12,386,342 -

Қаржылық кепілдіктер бойынша талаптарға 
арналған Резерв 1,483 -

Берілген кепілдіктер бойынша резервтер 
жиынтығы 12,387,825 -

Жыл соңындағы жағдай бойынша қалдық 13,456,567 -
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Берілген кепілдіктер бойынша болашақ кезеңдердің кірістері

2020 ж.  
мың теңге

2019 ж.  
мың теңге

Жыл басындағы қалдық - -

Біріктіру нәтижесінде алынған қаржылық кеп-
ілдіктер жөніндегі комиссиялар 33,461 -

Қаржылық кепілдіктер бойынша комиссиялар (117) -

Бірлестік нәтижесінде алынған құрылыс жоба-
лары бойынша кепілдік беру туралы шарттар 
жөніндегі комиссиялар (27-ескертпе)

1,139,377 -

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру 
туралы шарттар бойынша еңбек сіңірілген 
комиссиялар (сақтандыру сыйлықақылары)

(297,364) -

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру 
туралы шарттар бойынша алынған 204,798 -

Қаржылық кепілдіктер жөніндегі комиссиялар 96 -

Кірістер бойынша ҚҚС (11,509) -

Жыл соңындағы жағдай бойынша қалдық 1,068,742 -

Берілген кепілдіктер бойынша болашақ кезеңдердің кірістеріне пропор-
ционалды әдісті пайдалана отырып, әрбір қаржылық кепілдік шарты және 
құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру туралы шарт үшін жеке есептел-
ген, есеп айырысулар бойынша келесі немесе кейінгі қаржылық жылдары 
алынатын құрылыс жобалары бойынша қаржылық кепілдіктер жөніндегі 
комиссиялардың бір бөлігі және кепілдік беру туралы шарттар бойынша 
комиссиялардың бір бөлігі кіреді.
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Қаржылық кепілдіктер бойынша талаптар бойынша резервтердің өзгеруін 
талдау

2020 ж.  
мың теңге

2019 ж.  
мың теңге

Жыл басындағы жағдай бойынша резервтің 
шамасы - -

Қаржылық кепілдік шарттары бойынша 
резервтердің өзгеруі 798 -

Біріктіру нәтижесінде қаржылық кепілдік 
шарттары бойынша резервтердің өзгеруі 685 -

Жыл соңындағы жағдай бойынша резервтің 
шамасы 1,483 -

Құрылыс жобалары бойынша берілген кепілдіктер бойынша талаптарға 
резервтердің өзгеруін талдау

2020 ж. мың 
теңге

2019 ж. мың 
теңге

Жыл басындағы жағдай бойынша резервтің 
шамасы - -

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру 
туралы шарттар бойынша резервтердегі өзгеріс 9,483,772 -

Бірлестік нәтижесінде құрылыс жобалары бой-
ынша кепілдік беру туралы шарттар бойынша 
резервтердің өзгеруі (27-Ескертпе)

2,902,570 -

Жыл соңындағы жағдай бойынша резервтің шамасы 12,386,342 -

Есепті күнгі жағдай бойынша ком-
пания «Бағыстан» ТК көп пәтерлі 
тұрғын үй кешендерінің құрылысын 
сақтандыру бойынша резерв қалып-
тастырды. Құрылыс-монтаждау 
жұмыстары бойынша едәуір артта 
қалу, пәтерлерді сату жоспарының 
орындалмауы салдарынан шығын-
дарды толық реттеу үшін қажетті 

болжамды сомаға 5,887,028 мың 
теңге, сондай-ақ үлескерлердің көп 
пәтерлі тұрғын үйлерді пайдала-
нуға берудің жоспарланған күнінен 
едәуір артта қалуына байланысты 
құрылыс салушымен шарттардың 
талаптарын орындамауына шағым-
мен мемлекеттік органдарға жүгінуі.

Құрылыс жобалары бойынша кепілдік беру туралы шарттар 
бойынша резервтерді есептеу үшін пайдаланылатын негізгі жол 
берулер
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Сақтандыру активтері мен міндет-
темелерін бағалау үшін пайдала-
нылатын жол берулер сақтандыру 
шарттары бойынша кез келген 
болашақ міндеттемелерді жабу үшін 
жеткілікті резервтерді барынша 
дұрыс қалыптастыруға арналған.

Есепті күнгі жағдай бойынша Ком-
пания олардың мәлімделгеніне 
немесе мәлімделмегеніне қара-
мастан, осы күнге дейін сақтандыру 
жағдайларының басталуы нәтиже-
сінде болған залалдарды толық рет-
теу үшін қажетті болжамды сомаға 
резерв қалыптастырады.

Компания жалпыға қолжетімді 
нарықтық ақпараттың және басқа 
да жарияланған ақпараттың сәй-
кестігіне жол берулерді тексереді. 
Алайда қазақстандық сақтандыру 
нарығында негізгі қызмет бойынша 
өзгерістерге жол берушілікті және 
ұшырағыштықты анықтау үшін өзекті 
болатын жалпыға қолжетімді ақпа-
раттың жетіспеушілігі байқалады. 
Орын алған, бірақ мәлімделмеген 
шығындар резервін бағалау, әдетте, 
мәлімделген, бірақ реттелмеген 
шығындар резервін бағалаудан гөрі 
белгісіздіктің жоғары деңгейімен 
байланысты.

Сақтандыру жағдайының басталу 
ықтималдығын анықтау үшін Ком-
пания тәуекел деңгейін анықтай-
тын уәкілетті компанияға/құрылыс 
салушыға берілген рейтингті пайда-
ланады. Рейтинг уәкілетті компани-
яның/құрылыс салушының сандық 
және сапалық көрсеткіштерін: 
сату рентабельділігін, активтердің 
рентабельділігін, мерзімді өтімділік 
коэффициентін, төлем қабілет-
тілігі коэффициентін, пайыздарды 
жабу коэффициентін, ағымдағы 
борыштың активтерге қатынасы 
көрсеткішін, меншікті капиталға 
жиынтық міндеттемені, пайдалануға 

берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы-
ның шаршы метрінің көлемін, бас 
мердігер лицензиясының санатын, 
техникалық жарақтандырылуын 
ескереді.

Уәкілетті Компанияның/құрылыс 
салушының құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының кешеуілдеуіне және 
сату жоспарының орындалмауына 
байланысты кепілдік мерзімін ұзарту 
туралы өтінішпен жүгінуі сақтандыру 
жағдайының басталу ықтималдығын 
арттыру факторы болып саналады.

Кепілдік беру туралы шарт бой-
ынша құрылыс салушының және 
құрылысты жүзеге асыру үшін 
уәкілетті Компанияның міндетте-
мелерін орындауды қамтамасыз 
ету құрылыс салушының уәкілетті 
Компанияда қатысу үлесінің кепілі 
және жер учаскесінің (оған арналған 
құқықтардың) кепілі болып табыла-
тындығын ескере отырып, Компани-
яны бағалау бойынша сақтандыру 
жағдайы басталған кезде нақты 
өтеу сомасы құрылыстың аяқталу 
сатысына және құнына, сондай-ақ 
жылжымайтын мүлікке нарықтық 
бағалардың өзгеруіне байланысты 
болады.

Күтілетін шығындарды бағалау Ком-
панияның статистикалық деректерді 
жинақтауына қарай қайта қаралады.

Компания басшылығы құрылыс 
жобалары бойынша кепілдік шарт-
тары портфелінің көрсеткіштері, 
негізінен, сақтандыру жағдайының 
басталу ықтималдығының бағалау 
коэффициенттерінің өзгеруіне және 
сақтандыру жағдайы басталған 
кезде нақты өтемді бағалауға 
сезімтал деп есептейді. Компа-
ния жоғарыда аталған айнымалы 
шамалардың соңғы мәндеріне 
сүйене отырып, өзінің есептік баға-
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лауларына үнемі өзгерістер енгізіп 
отырады.

Сақтандыру жағдайы басталуының 
күтілетін ықтималдығы плюс минус 
бір пайызға өзгерген кезде сақтан-
дыру резервтерінің мөлшері 123,863 
мың теңге болар еді (2019 жылы: 
222,890 мың теңге) жоғары/төмен.

Сақтандыру жағдайы басталған 
кезде іс жүзіндегі өтемді бағалау 
талаптар сомасының 5% - ын қосу/
алып тастағанда өзгерген кезде 
сақтандыру сыйлықақыларының 
мөлшері 557,611 мың теңгеге (2019 
жылы: 284,074 мың теңге) төмен/
жоғары болар еді

23 АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ЖӘНЕ РЕЗЕРВТЕР

(a) Шығарылған акционерлік капитал және Эмиссиялық 
кіріс 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша шығаруға рұқ-
сат етілген акционерлік капитал 
22,000,000 жай акциялардан тұрды. 
(2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша 13,681,000 жай 
акция) 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша шығарылған және 
айналыстағы акционерлік капитал 
акционерлерден сатып алынған 
меншікті акцияларды қоса алғанда, 
17,881,022 акциядан (2019 жылы: 
6,331,380 акция) тұрды (төмендегі 
ескерту (в)).

 (б) Дивидендтер
Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес Компанияның 
резервтерін бөлу үшін қолжетімді 
шама ҚЕХС-қа сәйкес дайындалған 
Компанияның қаржылық есептілі-
гінде көрсетілген бөлінбеген 
пайданың шамасымен немесе егер 
жинақталған шығын болашақ кезең-
дерге ауыстырылса, есепті кезеңдегі 
пайданың шамасымен шектеледі. 
Егер меншікті капиталдың мөлшері 
теріс болса немесе таза кірісті бөлу 
Компанияның төлем қабілетсіздігіне 
немесе дәрменсіздігіне әкеп соқса, 
бөлуге жол берілмейді.

2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл ішінде Компания 
өткен жылдың нәтижелері бойынша 
қарапайым акция үшін 2,577,532 мың 
теңге немесе 423.84 теңге сома-
сында дивидендтер жариялады 
және төледі (2019 жылы: Компания 
өткен жылдың нәтижелері бойынша 
қарапайым акция үшін 1,385,764 мың 
теңге немесе 227.87 теңге сома-
сында дивидендтер жариялады 
және төледі).

 (в) Акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар
31 жылғы 2020 және 2019 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания 250,000 
меншікті акцияларға ие болды. 
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(г) Резервтік капитал
Компания акционерлердің 
шешіміне сәйкес резервтік капитал 
құрады. 2020 және 2019 жылдардағы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
резервтік капитал 2,734,447 мың 
теңгені құрады. Бұл резерв бөлінуге 
жатпайды.

2020 және 2019 жылдардың 31 
желтоқсанында аяқталған жылдар 
ішінде акционерлер бөлінбеген 
пайдадан осы резервтік капиталға 
аударым жасамады.

 (д) Бөлінбеген пайда құрамындағы басқа резервтер
Компания «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» 2016 жылғы 7 
сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабына сәйкес кепілдік 
беру жағдайын реттеуге резерв құрды. Кепілдік беру жағдайларын реттеуге 
арналған резервтің қаражаты Компанияның кепілдік беру туралы шарттар 
бойынша міндеттемелерін орындауға байланысты шығыстарды жүзеге асыру 
мақсатында ғана пайдаланылуы мүмкін. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша кепілдік беру жағдайын реттеуге арналған резерв 11,152,219 мың тең-
геге тең және бөлінуге жатпайды.

 (е) Акцияның теңгерімдік құны
ҚҚБ листинг ережелеріне сәйкес 
Компания қаржылық есептілікте 
акцияға капиталдың мөлшерін ұсы-
нуы керек. Бір акцияның баланстық 
құны материалдық емес активтерді 
шегергендегі таза активтерді айна-

лыстағы жай акциялар санына бөлу 
жолымен есептеледі. 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша бір 
акцияның теңгерімдік құны 11,340.87 
теңгені құрады (2019 жылы: 11,326.54 
теңге).

24 ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Тәуекелдерді басқару несиелік 
қызметтің негізі болып табылады 
және компанияның операциялық 
қызметінің маңызды элементі 
болып табылады. Сыйақы мөлшер-
лемелерінің өзгеру тәуекелін және 

валюталық тәуекелді, сондай-ақ 
кредиттік тәуекел мен өтімділік тәу-
екелін қамтитын нарықтық тәуекел 
Компания өз қызметін жүзеге асыру 
процесінде кездесетін негізгі тәуе-
келдер болып табылады.

(a) Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат және рәсімдер 
Компанияның тәуекелдерді басқару 
жөніндегі саясаты компания ұшы-
райтын тәуекелдерді анықтауға, 
талдауға және басқаруға, тәуекел-
дердің тиісті лимиттерін және тиісті 
бақылауларды белгілеуге, сондай-ақ 
тәуекелдер деңгейін және олардың 
белгіленген лимиттерге сәйкестігін 

тұрақты бағалауға бағытталған. Тәу-
екелдерді басқару жөніндегі саясат 
пен рәсімдер нарықтық жағдайдың, 
ұсынылатын банк өнімдері мен қыз-
меттерінің өзгерістерін және пайда 
болған үздік практиканы көрсету 
мақсатында тұрақты негізде қайта 
қаралады.
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Директорлар кеңесі тәуекелдерді 
басқару жөніндегі бақылау жүй-
есінің тиісінше жұмыс істеуіне, 
негізгі тәуекелдерді басқаруға және 
тәуекелдерді басқару жөніндегі сая-
саттар мен рәсімдерді мақұлдауға, 
сондай-ақ ірі мәмілелерді мақұлда-
уға жауапты болады.

Компания Басқармасы тәуекелдерді 
төмендету жөніндегі шаралардың 
мониторингі мен енгізілуі үшін 
жауапты болады, сондай-ақ Ком-
пания өз қызметін тәуекелдердің 
белгіленген шегінде жүзеге асы-
руын қадағалайды. Компанияның 
Тәуекел-менеджменті департаменті 
директорының міндеттеріне тәуе-
келдерді жалпы басқару және қол-
даныстағы заңнама талаптарының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру, 
сондай-ақ қаржылық, сондай-ақ 
қаржылық емес тәуекелдер бой-
ынша есептерді анықтау, бағалау, 
басқару және жасау бойынша жалпы 
қағидаттар мен әдістердің қолда-
нылуына бақылауды жүзеге асыру 
кіреді.
Активтерді, пассивтерді және 
тәуекелдерді басқару комитеті 

Компанияның басқармасы және 
Директорлар кеңесі бекіткен страте-
гия, саясат және рәсімдер негізінде 
активтерді/міндеттемелерді және 
тәуекелдерді басқару бойынша ұсы-
ныстар әзірлейді.
Сыртқы және ішкі қауіп фактор-
лары Компанияның ұйымдық 
құрылымында анықталады және 
басқарылады. Тәуекелдер кар-
таларын әзірлеуге ерекше көңіл 
бөлінеді, олар тәуекел факторлары-
ның барлық тізбесін анықтау үшін 
пайдаланылады және тәуекелдерді 
төмендету бойынша ағымдағы 
рәсімдердің жеткіліктілік деңгейін 
айқындау үшін негіз болады. Кре-
диттік және нарықтық тәуекелдерді 
стандартты талдаудан басқа, тәу-
екел – менеджмент департаменті 
жекелеген бағыттар бойынша 
сараптамалық баға алу мақсатында 
операциялық бөлімшелермен 
тұрақты кездесулер өткізу жолымен 
қаржылық және қаржылық емес 
тәуекелдерге мониторинг жүргізеді. 
Компанияның Директорлар кеңесі 
тәуекелдер жөніндегі есептерді 
үнемі қарайды.

 (б) Нарықтық тәуекел
Нарықтық тәуекел - бұл нарықтық 
бағалардың өзгеруі салдарынан 
қаржы құралы бойынша әділ құнның 
немесе ақша қаражатының бола-
шақ ағындарының өзгеру тәуекелі. 
Нарықтық тәуекел валюталық тәуе-
келден, сыйақы мөлшерлемелерінің 
өзгеру тәуекелінен, сондай-ақ басқа 
да баға тәуекелдерінен тұрады. 
Нарықтық тәуекел нарықтағы жалпы 
және ерекше өзгерістердің және 
нарықтық бағалардың құбылма-
лылық деңгейінің өзгеруінің әсеріне 
ұшыраған пайыздық, валюталық 
және үлестік қаржы құралдарына 
қатысты ашық позициялар бойынша 
туындайды.

Нарықтық тәуекелді басқарудың мін-
деті нарықтық тәуекелге ұшыраудың 
қабылданған тәуекел үшін алына-
тын кірістілікті оңтайландыруды 
қамтамасыз ете отырып, қолайлы 
параметрлер шеңберінен шықпа-
уын басқару және бақылау болып 
табылады.
Нарықтық тәуекелдерге жалпы 
басшылықты активтерді, пассивтерді 
және тәуекелдерді басқару комитеті 
жүзеге асырады.
Компания нарықтық тәуекелді жеке-
леген қаржы құралдары бойынша 
портфельдің шамасына қатысты 
ашық позиция бойынша лимиттерді, 
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сыйақы мөлшерлемелерін, валюта-
лық позицияны, шығындар лимит-
терін өзгерту мерзімдерін белгілеу 
және олардың сақталуына тұрақты 

мониторинг жүргізу арқылы басқа-
рады, оның нәтижелерін компания-
ның басқармасы мен Директорлар 
кеңесі қарайды және бекітеді.

Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелі

Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру 
тәуекелі - сыйақының нарықтық пай-
ыздық мөлшерлемелерінің өзгеруі 
салдарынан қаржы құралы бойынша 
әділ құнның немесе ақша қаражаты-
ның болашақ ағындарының өзгеру 
тәуекелі. Компания өзінің қаржылық 
жағдайына және ақша қаражаты-
ның ағынына сыйақының басым 

нарықтық мөлшерлемелерінің 
ауытқуының ықпалына ұшыраған. 
Мұндай ауытқулар пайыздық маржа-
ның деңгейін жоғарылатуы мүмкін, 
бірақ олар оны төмендетуі мүмкін 
немесе сыйақы ставкалары күтпе-
ген жағдайда шығындарға әкелуі 
мүмкін.

Сыйақы мөлшерлемелерін қайта қарау мерзімдерін талдау

Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелі көбінесе сыйақы 
мөлшерлемелерінің өзгеруін мониторингтеу арқылы басқарылады. Негізгі 
қаржы құралдары бойынша пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау 
мерзімдеріне қатысты қысқаша ақпарат мынадай түрде ұсынылуы мүмкін:

мың теңге 3 айдан аз 3 айдан 6 
айға дейін

6 айдан 12 
айға дейін

1 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан 
астам Пайызсыз Баланстық 

құны

2020 жылғы 31 желтоқсан

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты 
және оның бала-
малары

43,073,531 - - - - 20,545,529 63,619,060

Банктердегі және 
өзге де қаржы 
институттарын-
дағы шоттар мен 
депозиттер

17,623,564 10,740 25,160,816 15,887,791 11,046,022 - 69,728,933

Инвестициялық бағалы қағаздар:

• өзгерістері кезең 
ішінде пайданың 
немесе залал-
дың құрамында 
көрсетілетін әділ 
құн бойынша 
бағаланатын

1,262,773 715,713 953,553 - - - 2,932,039
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мың теңге 3 айдан аз 3 айдан 6 
айға дейін

6 айдан 12 
айға дейін

1 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан 
астам Пайызсыз Баланстық 

құны

• амортизаци-
яланған құны 
бойынша баға-
ланатын

146,399,866 51,087,686 26,940,197 252,362,771 441,097,432 - 917,887,952

Клиенттерге 
берілген кредит-
тер және жылжы-
майтын мүлікті 
бөліп-бөліп сату-
дан түскен ұзақ 
мерзімді деби-
торлық берешек

3,146,622 2,508,754 4,113,316 69,204,147 56,319,831 - 135,292,670

Қаржылық жал-
дау бойынша 
дебиторлық 
берешек

2,418,509 1,966,933 4,021,263 34,404,043 121,459,816 - 164,270,564

Басқа қаржы 
активтері - - 5,911 14,043 311 4,323 24,588

Барлық активтер 213,924,865 56,289,826 61,195,056 371,872,795 629,923,412 20,549,852 1,353,755,806

Міндеттемелер

Борыштық 
бағалы қағаздар 
шығарылған

67,830,288 8,941,439 6,839,389 160,656,762 493,798,857 - 738,066,735

Басқа да тар-
тылған қаражат 10,732,577 28,715 16,704 33,172 197,836,518 - 208,647,686

Басқа да 
қаржылық мін-
деттемелер

16,894 - - - - 4,014,626 4,031,520

Барлық міндетте-
мелер 78,579,759 8,970,154 6,856,093 160,689,934 691,635,375 4,014,626 950,745,941

Таза позиция 135,345,106 47,319,672 54,338,963 211,182,861 (61,711,963) 16,535,226 403,009,865
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мың теңге 3 айдан аз 3 айдан 6 
айға дейін

6 айдан 12 
айға дейін

1 жылдан 
5 жылға 

дейін

5 жылдан 
астам Пайызсыз Баланстық 

құны

2019 жылғы 31 желтоқсан

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты және 
оның баламалары 32,171,102 - - - - 564,021 32,735,123

Банктердегі және өзге де 
қаржы институттарын-
дағы шоттар мен депо-
зиттер

1,140,789 - 872,839 - - - 2,013,628

Инвестициялық бағалы қағаздар:

• өзгерістері кезең ішінде 
пайданың немесе 
залалдың құрамында 
көрсетілетін әділ құн 
бойынша бағаланатын

1,151,675 634,027 933,590 - - - 2,719,292

• амортизацияланған 
құны бойынша бағала-
натын

7,937,992 15,279 - 11,964,924 - 19,918,195

Клиенттерге берілген 
несиелер 1,737,403 1,887,267 2,665,002 22,678,617 33,694,958 - 62,663,247

Қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық 
берешек

1,677,330 1,594,643 3,265,503 27,938,246 109,315,314 - 143,791,036

Басқа қаржы активтері  - -  - 45,586 - 505 46,091

Барлық активтер 45,816,291 4,115,937 7,752,213 50,662,449 154,975,196 564,526 263,886,612

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Борыштық бағалы қағаз-
дар шығарылған 366,465 6,716,557 9,997,586 - 50,603,110 - 67,683,718

Басқа да тартылған 
қаражат 76,292 14,632 125 - 33,298,411 - 33,389,460

Басқа да қаржылық мін-
деттемелер 266,974  - - - - 1,529,916 1,796,890

Барлық міндеттемелер 709,731 6,731,189 9,997,711 - 83,901,521 1,529,916 102,870,068

Таза позиция 45,106,560 (2,615,252) (2,245,498) 50,662,449 71,073,675 (965,390) 161,016,544
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2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Пайда неме-
се шығын

Меншікті 
капитал

Пайда неме-
се шығын

Меншікті 
капитал

Мөлшерлемелерді 
ұлғайту жағына 100 
базистік пунктке парал-
лель жылжу

1,597,675 1,597,675 307,835 307,835

Мөлшерлемені азайту 
жағына 100 базистік 
пунктке параллель 
жылжу

(1,597,675) (1,597,675) (307,835) (307,835)

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында көр-
сетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдарының және сый-
ақы мөлшерлемелерінің өзгеруі салдарынан сату үшін қолда бар қаржы 
активтерінің әділ құнының өзгерістеріне пайданың немесе залалдың және 
капиталдың сезімталдығын талдау (2019 және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша қолданыстағы позициялар негізінде жасалған және кірістілік 
қисықтарын параллель жылжытудың жеңілдетілген сценарийі сыйақы мөл-
шерлемелерін ұлғайту немесе азайту жағына қарай 100 базистік тармақ) 
мынадай түрде ұсынылуы мүмкін:

2020 г.
мың теңге

2019 г.
мың теңге

Пайда неме-
се шығын

Меншікті 
капитал

Пайда неме-
се шығын

Меншікті 
капитал

Мөлшерлемелерді 
ұлғайту жағына 100 
базистік пунктке парал-
лель жылжу

265,080 265,080 283,857 283,857

Мөлшерлемелерді 
азайту жағына 100 
базистік пунктке парал-
лель жылжу

(296,967) (296,967) (319,421) (319,421)
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(в) Валюталық тәуекел
Компанияның АҚШ долларымен көрсетілген активтері мен міндеттемелері 
бар.

Валюталық тәуекел - бұл валюталардың айырбастау бағамдарының өзгеруі 
салдарынан қаржы құралы бойынша әділ құнның немесе ақша қаражатының 
болашақ ағындарының өзгеру тәуекелі. Компания өзінің валюталық тәуекелге 
ұшырағыштығын хеджирлемейді.

2020 және 2019 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы 
активтері мен міндеттемелерінің валюта бөлінісіндегі құрылымы былайша 
берілген:

АҚШ Доллары

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Активтер

Ақша қаражаты және оның 
баламалары 805,003 749,350

Клиенттерге берілген несиелер 849 29,709

Басқа активтер 7,627 -

Барлық қаржы активтері 813,479 779,059

Міндеттемелер

Басқа міндеттемелер 15,574 -

Қаржылық міндеттемелердің 
барлығы 15,574 -

Таза теңгерімдік және 
теңгерімнен тыс позиция 797,905 779,059

2019 және 2020 жылдардағы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
мынадай валюталарға қатысты 
мынадай кестеде көрсетілгендей 
теңге құнының өзгеруі төменде 
көрсетілген сомаларға одан әрі 
сипатталған меншікті капиталдың 
және пайданың немесе залалдың 
ұлғаюына (азаюына) себеп болар 
еді. Бұл аналитикалық ақпарат салық 
сомасын шегеріп, компания есепті 

кезеңнің аяғындағы жағдай бой-
ынша мүмкін деп санайтын валюта 
бағамдарының ауытқуларына 
негізделген. Талдау жүргізу кезінде 
барлық басқа айнымалылар, оның 
ішінде сыйақы ставкалары өзгеріссіз 
қалады деп болжалды.
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мың теңге
2020 ж. 2019 ж.

Пайда неме-
се шығын

Меншікті 
капитал

Пайда неме-
се шығын

Меншікті 
капитал

Теңгеге қатысты АҚШ 
доллары бағамының 
20% өсуі

159,581 158,581 124,649 124,649

АҚШ доллары баға-
мының теңгеге қаты-
сты 5% төмендеуі

(31,916) (31,916) (31,162) (31,162)

(г) Кредиттік тәуекел

Несиелік тәуекел - бұл қарыз алушының немесе Компанияның контра-
гентінің міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде пайда болатын қаржылық 
шығындар тәуекелі. Компания кредиттік тәуекелді (танылған қаржылық 
активтер және танылмаған шарттық міндеттемелер бойынша) кредиттік тәуе-
келді шоғырландыру лимиттерін белгілеу және сақтау жөніндегі талаптарды 
қамтитын бекітілген саясаттар мен рәсімдерді қолдану арқылы, сондай-ақ 
функцияларына кредиттік тәуекелдің белсенді мониторингі кіретін кредиттік 
комитетті құру арқылы басқарады. Несиелік саясатты Компанияның Басқарма 
мен Директорлар кеңесі қарайды және бекітеді.

Несие саясаты:

• несиелік өтінімдерді қарау және 
мақұлдау рәсімдерін;

• қарыз алушылардың несиелік 
қабілеттілігін бағалау әдісте-
месін;

• контрагенттердің, эмитенттердің 
және сақтандыру компанияла-
рының кредит төлеу қабілеттілі-
гін бағалау әдістемесін;

• ұсынылатын қамтамасыз етуді 
бағалау әдістемесін;

• несиелік құжаттамаға қойыла-
тын талаптарын;

• кредит тәуекелі бар кредиттер 
мен өзге де өнімдерге тұрақты 
мониторинг жүргізу рәсімдерін 
белгілейді.

Кредиттік тәуекелді басқару кезін-
дегі негізгі міндет ипотекалық қары-
здар бойынша талап ету құқықтарын 
сатып алу жөніндегі операцияларды 

жүргізу кезінде кірістілікті Компания 
активтерін орналастыру қауіпсізді-
гімен үйлестіретін мөлшерленген 
кредит беру саясатын жүргізу, жан-
жақты, объективті, толық және білікті 
мониторинг негізінде несие порт-
фелінің жай-күйін бақылау болып 
табылады.
Кредиттік тәуекелге ұшырау негізі-
нен қарыз алушының кредиттік 
қабілеттілігін бағалаумен, жоғары 
сапалы қамтамасыз етуді, кепілдік-
терді және кредиттерді кері сатып 
алу құқығын алумен бақыланады.
Компанияның кредиттік тәуе-
келінің ең жоғары деңгейі, әдетте, 
қаржылық жағдай туралы есепте 
қаржы активтерінің баланстық 
құнында және танылмаған шарттық 
міндеттемелер сомасында көр-
сетіледі. Активтер мен міндеттеме-
лерді өзара есепке алу мүмкіндігі 
әлеуетті кредиттік тәуекелді төмен-
дету үшін елеулі мәнге ие емес.

 2020

280

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



Есепті күнгі жағдай бойынша қаржы активтеріне қатысты кредиттік 
тәуекелдің ең жоғары деңгейі келесідей түрде ұсынылуы мүмкін:

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты және оның балама-
лары 63,619,060 32,735,123

Банктердегі және өзге де қаржы 
институттарындағы шоттар мен 
депозиттер

69,728,933 2,013,628

Инвестициялық бағалы қағаздар:

• Өзгерістері кезең ішінде пайда-
ның немесе залалдың құра-
мында көрсетілетін әділ құн 
бойынша бағаланатын

2,932,039 2,719,292

• Амортизацияланған құны бой-
ынша бағаланатын 917,887,952 19,918,195

Клиенттерге берілген несиелер 
және жылжымайтын мүліктің ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешегі

135,292,670 62,663,247

Қаржылық жалдау бойынша деби-
торлық берешек 164,270,564 143,791,036

Басқа қаржы активтері 24,588 46,091

Кредиттік тәуекелге ұшыраудың 
ең жоғары деңгейінің барлығы 1,353,755,806 263,886,612
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Клиенттерге берілген қарыздар 
бойынша қамтамасыз етуді талдау 
және клиенттерге берілген кредит-
тер бойынша кредиттік тәуекелдің 
шоғырлануы 13-ескертпеде берілген.

2020 және 2019 жылдардағы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компанияда кредиттік тәуекелге 
ұшырағыштығы кредиттік тәуекелге 
ұшырағыштықтың жиынтық ең 
жоғары деңгейінің 10% - нан асатын 
борышкерлер немесе өзара байла-
нысты борышкерлер тобы жоқ.

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелерді өзара есепке 
алу

Бұдан әрі кестелерде ұсынылған 
ақпаратты ашу қаржылық актив-
тер мен қаржылық міндеттемелер 
туралы ақпаратты қамтиды, олар:

• Компанияның қаржылық 
жағдайы туралы есепте өзара 
есепке алынады; немесе

•  олар қаржылық жағдай туралы 
есепте өзара есепке алынға-
нына қарамастан, ұқсас қаржы 
құралдарына қолданылатын 
заңды күші бар өзара есеп беру 
туралы Бас келісімнің немесе 
ұқсас келісімдердің мәні болып 
табылады.

Келісімдер мәмілелерге арналған 
Жаһандық бас келісімдерді қамтиды. 
Ұқсас қаржы құралдарына «РЕПО» 
мәмілелері және «кері РЕПО» 
мәмілелері кіреді. Компания осы 
«РЕПО» және «кері РЕПО» келісім-
деріне қатысты нарықта айналы-
стағы ақша қаражаты мен бағалы 
қағаздар түрінде қамтамасыз етуді 
алады және қабылдайды. 

Биржада жүзеге асырылмайтын ком-
панияның туынды құралдарымен 
операциялар своптар және туынды 
құралдар жөніндегі халықаралық 
дилерлер қауымдастығының (ISDA) 
өзара есеп айырысу туралы бас 
келісімдеріне сәйкес жүргізіледі. 
Негізінен, осы келісімдерге сәйкес 
әрбір контрагент белгілі бір күні 
сол валютада аяқталмаған опера-

цияларға қатысты төлеуге жататын 
сомалар бір Тараптың екінші Тара-
пқа төлеуге жататын бірыңғай таза 
соманы қалыптастырады. Белгілі 
бір жағдайларда, мысалы, дефолт 
сияқты кредиттік оқиға туындаған 
кезде, келісімге сәйкес аяқталмаған 
барлық операциялар тоқтатылады, 
тоқтату сәтіндегі құны бағаланады 
және есеп айырысу операцияла-
рында тек бір таза сома төленеді 
немесе төленуі тиіс.

«РЕПО» мәмілелері және «кері 
РЕПО» мәмілелері, компанияның 
бағалы қағаздарын қарызға алу 
және қарызға беру туралы келісім 
своптар және туынды құралдар 
жөніндегі дилерлердің халықаралық 
қауымдастығының (ISDA) өзара есеп 
айырысу туралы бас келісімдеріне 
ұқсас өзара есеп айырысу шартта-
рымен бас келісімдердің мәні болып 
табылады. 

Своптар және туынды құралдар 
жөніндегі халықаралық дилерлер 
қауымдастығының (ISDA) бұрын 
аталған өзара есеп айырысу туралы 
бас келісімдері және өзара есеп 
айырысу туралы Ұқсас бас келісім-
дері қаржылық жағдай туралы 
есептегі өзара есеп айырысу үшін 
өлшемдерге жауап бермейді.

Себебі, олар Компанияның немесе 
оның контрагенттерінің дефолты, 
төлем қабілетсіздігі немесе бан-
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кроттығы жағдайында ғана заңды 
болып табылатын танылған сома-
ларды өзара есепке алу құқығын 
жасайды. Сонымен қатар, Компания 
және оның контрагенттері қарызды 
өзара есеп айырысу немесе активті 
сату және міндеттемені бір уақытта 
орындау арқылы шешуге ниет біл-
дірмейді.

Кредиттер мен депозиттер сияқты 
қаржы құралдары туралы ақпарат, 
олар қаржылық жағдай туралы 
есепте өзара есепке алынған 
жағдайларды қоспағанда, бұдан әрі 
кестелерде ашылмайды. Бұдан әрі 
кестеде өзара есеп айырысу туралы 
заңды күші бар бас келісімдердің 
және осыған ұқсас келісімдердің 
мәні болып табылатын қаржылық 
активтер мен қаржылық міндеттеме-
лер берілген.

мың теңге

 
Танылған 
қаржы ак-
тивтерінің 

/ қаржы 
міндеттеме-

лерінің толық 
сомасы

Қаржылық 
жағдай туралы 

есепте өзара 
есепке алынған 

танылған 
қаржылық 

активтердің/ 
қаржылық мін-
деттемелердің 

толық сомалары

 
Қаржылық 

жағдай тура-
лы есептегі 
қаржылық 

активтердің/ 
қаржылық 

міндеттеме-
лердің таза 

сомасы

Қаржылық жағдай туралы 
есепте өзара есепке алын-

баған сомалар

 
Таза 
сомаҚаржы құрал-

дары

Алынған 
ақшалай 
қамтама-
сыз ету

2020 жылғы 31 желтоқсан

«Кері РЕПО» келісімі 28,855,796 - 28,855,796 (28,855,796) - -

Қаржылық міндеттеме-
лердің барлығы 28,855,796 - 28,855,796 (28,855,796) - -

2019 жылғы 31 желтоқсан

«Кері РЕПО» келісімі 28,593,434 - 28,593,434 (28,593,434) - -

Барлық қаржы активтері 28,593,434 - 28,593,434 (28,593,434) - -

Борыштық бағалы қағаздар 
шығарылған 6,560,590 - 6,560,590 (6,560,590) - -

Қаржылық міндеттеме-
лердің барлығы 6,560,590 - 6,560,590 (6,560,590) - -
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(д) Өтімділік тәуекелі
Өтімділік тәуекелі-бұл есеп айы-
рысулар ақша қаражатын немесе 
басқа қаржы активін беру арқылы 
жүзеге асырылатын қаржылық 
міндеттемелерді орындау бойынша 
компанияда қиындықтар туындауы 
тәуекелі. Өтімділік тәуекелі активтер 
мен міндеттемелерді өтеу мерзім-
дері бойынша сәйкес келмеген 
кезде туындайды. Активтер мен 
міндеттемелердің өтеу мерзім-
дері мен сыйақы мөлшерлеме-
лері бойынша сәйкес келуі және/
немесе бақыланатын сәйкес келмеуі 
өтімділік тәуекелін басқарудағы 
негіз қалаушы сәт болып табылады. 
Қаржы институттарында, әдетте, 
көрсетілген позициялар бойынша 
толық сәйкестік болмайды, өйткені 
операциялар көбінесе өтеудің бел-
гісіз мерзімдеріне ие және әртүрлі 
сипатта болады, бұл операциялар-
дың кірістілігін арттыруға мүмкін-
дік береді, бірақ шығындар қаупін 
арттырады.

Компания өтімділіктің қажетті 
деңгейін оларды өтеу мерзімінің 
басталуына қарай барлық міндетте-
мелерді орындау үшін қажетті ақша 
қаражатының тұрақты болуын қамта-
масыз ету мақсатында қолдайды. 
Тәуекелдерді басқару жөніндегі сая-
сатты Басқарма қарайды және оны 
Компанияның Директорлар кеңесі 
бекітеді.

Компания шығарылған борыштық 
бағалы қағаздардан, басқа 
банктердің ұзақ мерзімді және 
қысқа мерзімді кредиттерінен 
тұратын қаржыландыру көздерінің 
әртараптандырылған және тұрақты 
құрылымын, сондай-ақ компания-
ның өтімділікке қатысты күтпеген 
талаптарға жедел және күрт ауытқу-
сыз жауап бере алуы үшін жоғары 

өтімді активтердің әртараптанды-
рылған портфелін белсенді қолдауға 
ұмтылады.

Компанияның өтімділікті басқару 
саясаты мыналардан тұрады:

•  негізгі валюталар бөлінісінде 
ақша қаражатының ағынын 
болжау және өтімді активтердің 
қажетті деңгейінің ақша қара-
жатының осы ағындарымен 
байланысты есептеу;

•  қаржыландыру көздерінің әрта-
раптандырылған құрылымын 
қолдау;

•  қарыз қаражатының шоғырла-
нуы мен құрылымын басқару;

•  қарыз қаражаты есебінен 
қаржыландыруды тарту бой-
ынша жоспарларды әзірлеу;

•  ақша ағымы бұзылған жағдайда 
қорғаныс шарасы ретінде еркін 
сатылатын жоғары өтімді актив-
тер портфелін қолдау;

•  өтімділікті және қаржыланды-
рудың белгіленген деңгейін 
қолдау бойынша резервтік 
жоспарларды әзірлеу;

•  өтімділік көрсеткіштерінің 
заңнамалық белгіленген норма-
тивтерге сәйкестігін бақылауды 
жүзеге асыру.

Келесі кестелер шартта белгілен-
ген өтеу мерзімінің ең ерте күндері 
бойынша компанияның қаржылық 
міндеттемелері бойынша дис-
контталмаған ақша қаражатының 
ағындарын бөлуді көрсетеді. Осы 
кестелерде көрсетілген ақша 
қаражатының түсуі мен кетуінің 
жиынтық шамалары қаржылық мін-
деттемелер немесе баланстан тыс 
міндеттемелер бойынша шарттық 
дисконтталмаған ақша қаражатының 
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ағындарын білдіреді. Осы қаржылық 
міндеттемелер бойынша компани-
яның ақша қаражатының күтілетін 

ағындары осы талдаудан айтар-
лықтай ерекшеленуі мүмкін.

 

Компанияның өтімділік бойынша позициясы 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша мынадай түрде ұсынылуы мүмкін:

мың теңге

Талап 
етілгенге 

дейін және 
1 айдан аз

1 айдан 
3 айға 
дейін

3 айдан  
6 айға 
дейін

6 айдан  
12 айға 
дейін

1 жылдан 
бастап 

5 жылға 
дейін

5 жылдан 
астам

Ақша қара-
жаты жылы-

стауының 
жиынтық 
шамасы

Баланстық 
құны

Туынды емес қаржылық міндеттемелер

Борыштық 
бағалы қағаз-
дар шыға-
рылған

68,131,944 4,559 18,222,559 36,287,118 372,541,945 1,031,991,011 1,527,179,136 738,066,735

Басқа да 
тартылған 
қаражат

10,596,850 235,743 91,877 362,129 3,224,110 492,244,326 506,755,035 208,647,686

Басқа да 
қаржылық 
міндеттеме-
лер

3,883,290 71,777 63,058 3,292 24,992 5,546 4,051,955 4,051,955

Барлығы 82,612,084 312,079 18,377,494 36,652,539 375,791,047 1,524,240,883 2,037,986,126 950,766,376
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2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның өтімділік 
бойынша позициясы мынадай түрде ұсынылуы мүмкін:  

мың теңге

Талап 
етілгенге 

дейін және 
1 айдан аз

1 айдан 
3 айға 
дейін

3 айдан  
6 айға 
дейін

6 айдан  
12 айға 
дейін

1 жылдан 
бастап 

5 жылға 
дейін

5 жылдан 
астам

Ақша қара-
жаты жылы-

стауының 
жиынтық 
шамасы

Баланстық 
құны

Туынды емес қаржылық міндеттемелер

Борыштық 
бағалы қағаз-
дар шыға-
рылған

425,000 962,439 8,314,184 12,966,878 20,335,025 77,545,329 120,548,855 67,683,718

Басқа да 
тартылған 
қаражат

86,250 - 26,206 95,270 830,904 145,415,381 146,454,011 33,389,460

Басқа да 
қаржылық 
міндеттеме-
лер

1,442,995 100,164 37,503 47,734 270,476 126,623 2,025,495 1,796,890

Барлығы 1,954,245 1,062,603 8,377,893 13,109,882 21,436,405 223,087,333 269,028,361 102,870,068
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Кестеде 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай 
туралы есепте танылған сомаларды өтеу мерзімдері бойынша талдау 
берілген:

Активтер

1 айдан кем 
мың теңге

1 айдан 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жылдан 
бастап 

5 жылға 
дейін

5 жылдан 
астам

Өтеу 
мерзімі 

жоқ
 Барлығы

мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге

Ақша қаражаты және 
оның баламалары 63,619,060 - - - - - 63,619,060

Банктердегі және өзге 
де қаржы институтта-
рындағы шоттар мен 
депозиттер

113,120 17,510,444 25,171,556 15,887,791 11,046,022 - 69,728,933

Инвестициялық бағалы қағаздар:

• әділ құны бойынша 
бағаланатын, - 36,055 966,818 1,929,166 - - 2,932,039

• өзгерістер пайданың 
құрамында көр-
сетіледі

101,470,601 44,929,265 78,027,883 252,362,771 441,097,432 - 917,887,952

• немесе кезең ішін-
дегі шығын 1,654,699 1,515,380 6,281,775 69,550,765 56,290,051 - 135,292,670

• амортизацияланған 
құны бойынша баға-
ланатын

1,105,054 1,313,455 5,988,196 34,404,043 121,459,816 - 164,270,564

Клиенттерге берілген 
несиелер және жылжы-
майтын мүліктің ұзақ 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

- - - - - 2,843,520 2,843,520

Қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық 
берешек

- 147,859 - - - - 147,859

Ағымдағы салық активі - - - - - 4,121,178 4,121,178

Жылжымайтын мүлік 
объектілерін сатып алу 
және салу үшін төленген 
аванстар

- 1,883,436 - - - - 1,883,436
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Активтер

1 айдан кем 
мың теңге

1 айдан 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жылдан 
бастап 

5 жылға 
дейін

5 жылдан 
астам

Өтеу 
мерзімі 

жоқ
 Барлығы

мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге

Қаржылық жалдау шарт-
тары бойынша беруге 
жататын активтер

- - - - - 4,867,901 4,867,901

Аяқталмаған құрылыс - - - - - 5,834,999 5,834,999

Негізгі құралдар - - - - - 306,540 306,540

Инвестициялық меншік 244,567 214,043 166,708 15,548 1,566 559,125 1,201,557

Міндеттемелер актив-
терінің барлығы 168,207,101 67,549,937 116,602,937 374,150,084 629,894,887 18,533,263 1,374,938,208

Міндеттемелер активтерінің барлығы

Борыштық бағалы қағаз-
дар шығарылған 67,829,722 566 15,780,828 160,656,762 493,798,857 - 738,066,735

Басқа да тартылған 
қаражат 10,586,656 145,921 45,419 33,172 197,836,518 - 208,647,686

Мемлекеттік субсидия-
лар - - - - 197,563,476 - 197,563,476

Болашақ кезеңдердің 
кірістері және берілген 
кепілдіктер бойынша 
резервтер

155,288 1,347,125 10,205,026 1,741,124 8,004 - 13,456,567

Кейінге қалдырылған 
салық міндеттемесі - - - - 11,098,775 - 11,098,775

Басқа міндеттемелер 4,364,890 467,669 1,008,142 9,467 3,368 - 5,853,536

Барлық міндеттемелер 82,936,556 1,961,281 27,039,415 162,440,525 900,308,998 - 1,174,686,775

2020 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша 
таза позиция

85,270,545 65,588,656 89,563,522 211,709,559 (270,414,111) 18,533,263 200,251,433

2019 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бой-
ынша таза позиция

40,030,681 5,026,629 (6,866,024) 53,379,657 (28,854,951) 6,376,544 69,092,536
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Кестеде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай 
туралы есепте танылған сомаларды өтеу мерзімдері бойынша талдау берілген:

Активтер

1 айдан кем 
мың теңге

1 айдан 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жылдан 
бастап 

5 жылға 
дейін

5 жылдан 
астам

Өтеу 
мерзімі 

жоқ
 Барлығы

мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге

Ақша қаражаты және 
оның баламалары 32,735,123 - - - - - 32,735,123

Банктердегі және өзге 
де қаржы институтта-
рындағы шоттар мен 
депозиттер

576,662 564,127 872,839 - - - 2,013,628

Инвестициялық бағалы қағаздар:

• әділ құны бойынша 
бағаланатын, - 28,844 96,890 2,593,558 - - 2,719,292

• өзгерістер пайда-
ның құрамында 
көрсетіледі

7,444,547 493,445 15,279 - 11,964,924 - 19,918,195

• немесе кезең ішін-
дегі шығын 896,978 874,645 4,034,577 23,107,769 33,749,278 - 62,663,247

• амортизацияланған 
құны бойынша 
бағаланатын

612,112 1,065,218 4,860,146 27,938,246 109,315,314 - 143,791,036

Клиенттерге берілген 
несиелер - - - - - 1,135,442 1,135,442

Қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық 
берешек

- 581,978 - - - - 581,978

Ағымдағы салық активі - - - - - 2,274,682 2,274,682

Жылжымайтын мүлік 
объектілерін сатып алу 
және салу үшін төлен-
ген аванстар

- 1,534,061 - - - - 1,534,061
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Активтер

1 айдан кем 
мың теңге

1 айдан 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жылдан 
бастап 

5 жылға 
дейін

5 жылдан 
астам

Өтеу 
мерзімі 

жоқ
 Барлығы

мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге мың теңге

Қаржылық жалдау 
шарттары бойынша 
беруге жататын актив-
тер

- - - - - 1,968,153 1,968,153

Аяқталмаған құрылыс - - - - - 187,421 187,421

Негізгі құралдар 23,679 44,633 286,654 16,181 1,943 810,846 1,183,936

Барлық активтер 42,289,101 5,186,951 10,166,385 53,655,754 155,031,459 6,376,544 272,706,194

Міндеттемелер

Борыштық бағалы 
қағаздар шығарылған 365,972 493 16,714,143 - 50,603,110 - 67,683,718

Басқа да тартылған 
қаражат 76,292 - 14,757 - 33,298,411 - 33,389,460

Мемлекеттік субсиди-
ялар - - - 98,052,131 - 98,052,131

Кейінге қалдырылған 
салық міндеттемесі - - - 1,870,669 - 1,870,669

Басқа міндеттемелер 1,816,156 159,829 303,509 276,097 62,089 - 2,617,680

Барлық міндеттемелер 2,258,420 160,322 17,032,409 276,097 183,886,410 - 203,613,658

2019 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бой-
ынша таза позиция

40,030,681 5,026,629 (6,866,024) 53,379,657 (28,854,951) 6,376,544 69,092,536

2018 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бой-
ынша таза позиция

36,329,463 439,408 18,120,205 29,848,672 (33,601,499) 10,750,285 61,886,534

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша “5 жылдан астам” санатының 
құрамына клиенттерге берілген мерзімі өткен кредиттер және қаржылық 
жалдау бойынша дебиторлық берешек кіреді, олардың таза баланстық құны 
тиісінше 1,330,415 мың теңгені және 301,641 мың теңгені құрайды (2019 жылғы 31 
желтоқсан: 1,211,963 мың теңге және тиісінше 141,822 мың теңге).
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25 САҚТАНДЫРУ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ

Компания құрылыс жобалары бой-
ынша кепілдік беру туралы шарттар 
жасасады. Компания кепілдік беру 
жағдайы басталған кезде тұрғын үй 
құрылысын аяқтауға және тұрғын 
ғимараттағы үлестерді үлескерлерге 
беруге кепілдік береді. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компания қолданыстағы 27 кепілдік 
беру шартына ие болды. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
компания шығарған қолданы-
стағы кепілдіктер бойынша мін-
деттемелердің ең жоғары сомасы: 
190,074,576 мың теңгеге тең.
Құрылыс жобалары бойынша кепіл-
дік беру туралы шарттар бойынша 
компания тап болатын негізгі тәуе-
кел кепілдік жағдайлары бойынша 
нақты төлемдер немесе оларды 
төлеу уақыты күтілгеннен өзгеше 
болуы мүмкін екендігінде болып 
табылады. Осылайша, компанияның 

мақсаты осы міндеттемелерді төлеу 
үшін жеткілікті резервтерді қамтама-
сыз ету болып табылады.
Сақтандыру тәуекелі негізінен 
құрылыс салушымен байланысты 
қаржылық және заңды тәуекел-
дерді бағалау арқылы басқарылады. 
Компания құрылыс салушының 
қаржылық жағдайын, жобаны 
қаржыландыру көздерін талдауды, 
құрылыс Компаниясының баға 
саясатының барабарлығын баға-
лайды. Сонымен қатар, Компания 
жоба бойынша құқықтық және бедел 
тәуекелдерін белгілеу үшін құқықтық 
бағалау жүргізеді. Клиенттің тұрғын 
үй ғимаратының құрылысын 
аяқтау бойынша міндеттемелерін 
қамтамасыз ету мақсатында Ком-
пания уәкілетті Компанияның 100% 
үлесін құрылыс аяқталмаған жер 
учаскесімен қамтамасыз ету сапа-
сына қабылдайды.

26 КАПИТАЛДЫ БАСҚАРУ

Компания ипотекалық компаниялар 
үшін капитал ретінде нормативтік 
актілермен анықталған келесі бап-
тарды капитал ретінде анықтайды:

Есепті жылдың материалдық емес 
активтері мен нормативтік залал-
дарын шегергендегі жай акциялар 
нысанындағы акционерлік капитал-
дан, эмиссиялық кірістен, алдыңғы 
кезеңдердің нормативтік бөлінбеген 
пайдасынан, оларға қарсы құрылған 
жинақталған залалдар мен резерв-
терден және артықшылықты акция-
лардан (жай акциялар нысанындағы 
акционерлік капиталдың 15% - ы 
шегінде) тұратын 1-деңгейдегі капи-
тал;
2-деңгейдегі капитал жалпы капи-
талды есептеу үшін талап етіледі 

және есепті жылдың нормативтік 
пайдасынан, қайта бағалау жөнін-
дегі резервтерден, артықшылықты 
акциялардан (жай акциялар ныса-
нындағы акционерлік капиталдың 
15% - ынан асатын мөлшерде), сара-
ланатын реттелген міндеттемелер-
ден және тәуекелді ескере отырып 
мөлшерленген активтердің 1.25% 
- ынан аспайтын мөлшердегі жалпы 
резервтерден тұрады.
Акцияларға немесе реттелген 
борышқа инвестицияларды шегер-
гендегі 1-деңгейдегі капиталдың 
және 2-деңгейдегі капиталдың 
(1-деңгейдегі капиталдан аспай-
тын мөлшерде) сомасын білдіретін 
жалпы капитал.
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Жоғарыда аталған капитал базасы-
ның элементтеріне басқа да әртүрлі 
шектеулер мен біліктілік критерий-
лері қолданылады.

ҚР ҰБ белгілеген қолданыстағы 
талаптарға сәйкес ипотекалық 
ұйымдар мыналарды қолдауы тиіс:

•  1 деңгейдегі капиталдың жалпы 
Нормативтік белгіленген актив-
терге қатынасы (k1);

•  меншікті капиталдың есебіне 
енгізілмеген жалпы резерв-
тер (провизиялар) сомасына 
азайтылған кредиттік тәуекел 

дәрежесі бойынша мөлшерлен-
ген активтердің, шартты және 
ықтимал міндеттемелердің 
сомасына 1-деңгейдегі капитал-
дың қатынасы (k1-2);

• меншікті капиталдың есебіне 
енгізілмеген жалпы резервтер 
(провизиялар) сомасына және 
операциялық тәуекел көрсет-
кішіне (k1-3) азайтылған кредит-
тік тәуекел дәрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің, 
шартты және ықтимал міндет-
темелердің сомасына жалпы 
капиталдың қатынасы.

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

1-деңгейдегі капитал

Акционерлік капитал 190,847,155 60,728,939

Жалпы резервтер 2,734,446 2,734,447

Қосымша төленген капитал 3,389,392 5,822,856

Материалдық емес активтер (134,229) (55,831)

ҚРҰБ талаптарына сәйкес жыл ішіндегі таза шығын (5,100,541) -

Өткен жылдардағы нормативтік белгіленген жинақталған шығындар (2,771,238) (8,785,472)

1-деңгейдегі капиталдың барлығы 188,964,985 60,444,939

2-деңгейдегі капитал

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің 
1.25% - ынан аспайтын мөлшерде меншікті капитал есебіне 
енгізілетін жалпы резервтер (провизиялар)

7,846,184 -

ҚР ҰБ талаптарына сәйкес жыл ішіндегі таза пайда - 8,591,766

2-деңгейдегі капиталдың барлығы 7,846,184 8,591,766

Капиталдың барлығы 196,811,169 69,036,705
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2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Барлық нормативтік белгіленген активтер 1,374,938,209 272,706,193

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген активтер 627,694,733 220,064,309

Шартты және ықтимал міндеттемелер кредиттік тәуекел дәрежесі 
бойынша мөлшерленген 198,975,311

Операциялық тәуекел 7,537,759 6,843,314

Кредиттік тәуекелді және шартты міндеттемелерді қоса 
алғанда, операциялық тәуекелді ескере отырып мөлшерленген 
барлық активтер

834,207,803 226,907,623

Меншікті капиталдың есебіне енгізілмеген жалпы резервтер (про-
визиялар) 3,306,035

K1 коэффициенті 14% 22%

K1-2 коэффициенті 23% 27%

K1-3 коэффициенті 24% 30%

2020 және 2019 жылдардағы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компанияға қолданылатын коэффи-
циенттердің ең төменгі деңгейі

- k1 – 6%;

-  k1-2 – 6%;

-  k1-3  – 12% құрады.

ҚР ҰБ талаптарына сәйкес таза 
шығын «Тұрғын үй құрылысына 
үлестік қатысу туралы» 2016 жылғы 
7 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 29-бабына сәйкес кепілдік 
беру жағдайын реттеуге арналған 
резервтерді шегергендегі Компа-
нияның таза пайдасынан тұрады 
(23(д) Ескертпе, себебі кепілдік беру 
жағдайын реттеуге арналған резерв 
бөлуге жатпайды).

27 ДБ АҚ ЖӘНЕ ТҚКҚ АҚ ҚОСЫЛУЫ

2020 жылғы 16 шілдеде «Бәйте-
рек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 
сырттай отырысының шешімімен 
Компанияны беру туралы табы-
стау актісін және БД АҚ құқықтық 
мирасқоры ретінде қосылу туралы 
шартты, БД АҚ-ның барлық мүлкін, 
құқықтары мен міндеттерін, сон-
дай-ақ оның барлық кредиторлары 
мен борышкерлеріне қатысты 

барлық құқықтары мен міндетте-
мелерін және БД АҚ-ның барлық 
құқықтары мен міндеттемелері 
бойынша компанияның құқықтық 
мирасқорын бекіту туралы шешім 
қабылданды. Сондай-ақ, Компания 
акцияларын бір акция үшін 11,239.54 
теңге бағасы бойынша 9,220,163 дана 
көлеміндегі жарияланған акция-
лар саны шегінде, БД АҚ Жалғыз 
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акционерінің пайдасына, БД АҚ-ның 
100% акцияларын Компания сатып 
алатын төлем есебіне орналастыру 
туралы шешім қабылданды. БД АҚ 
қосылғаннан кейін Компанияның 
акционерлік капиталы 103,630,354 
мың теңге сомасында ұлғайды. 2020 
жылғы 30 Шілдеде компанияның 
акцияларын орналастыру жөніндегі 
мәмілені жүзеге асырғаннан кейін 
ДБ барлық активтер мен міндет-
темелерді берді және беру кезін-
дегі таза активтер 100,682,460 мың 
теңгені құрады. Осыған байланысты 
Компания қосымша төленген капи-
тал құрамында 2,947,894 мың теңге 
мөлшеріндегі соманы таныды.

2020 жылғы 04 қарашада «Бәй-
терек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 
сырттай отырысының шешімімен 
ТҚКҚ АҚ құқықтық мирасқоры 
ретінде Компанияны беру туралы 
табыстау актісін және ТҚКҚ АҚ-ның 
барлық мүлкін, құқықтары мен 
міндеттерін, сондай-ақ оның барлық 
кредиторлары мен борышкер-
леріне қатысты барлық құқықтары 
мен міндеттемелерін және ТҚКҚ 

АҚ-ның барлық құқықтары мен 
міндеттемелері бойынша Компа-
нияның құқықтық мирасқорлығын 
бекіту туралы шешім қабылданды. 
Сондай-ақ, Компания акцияларын 
бір акция үшін 11,370.72 теңге бағасы 
бойынша 2,329,479 дана санындағы 
акциялардың жарияланған саны 
шегінде, ТҚКҚ АҚ Жалғыз акцио-
нерінің пайдасына, компания сатып 
алатын ТҚКҚ АҚ акцияларының 
100% - ын төлеу есебіне орналастыру 
туралы шешім қабылданды. ТҚКҚ АҚ 
қосылғаннан кейін Компанияның 
акционерлік капиталы 26,487,861 
мың теңге сомасында ұлғайды. 2020 
жылғы 16 қарашада Компанияның 
акцияларын орналастыру жөнін-
дегі мәмілені жүзеге асырғаннан 
кейін ТҚКҚ АҚ барлық активтер мен 
міндеттемелерді берді және беру 
кезіндегі таза активтер 26,853,426 
мың теңгені құрады. Осыған байла-
нысты Компания қосымша төленген 
капитал құрамында 365,565 мың 
теңге мөлшеріндегі соманы таныды.

Нақты беру 
күніне

Акционер бекіт-
кен күнге мың теңге

БД АҚ таза активтері 100,831,325 103,630,354 (2,799,029) 

ТҚКҚ  АҚ таза активтері 26,853,426 26,487,861 365,565

Жиыны 127,684,751 130,118,215 (2,433,464)

2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған есепті кезеңде Компания 
өз акцияларын акцияларды сату 
бағасының арақатынасына тепе-тең 
орналастыру жолымен БД АҚ және 
ТҚКҚ АҚ акцияларын сатып алу бой-
ынша мәміле жасады.

Төменде келтірілген кесте Компа-
нияның қаржылық есептілігінде 
көрсетілген баланстық шамаларға 

сүйене отырып, Компания акци-
яларын шығару жолымен БД АҚ 
және ТҚКҚ АҚ акцияларын сатып 
алу күніндегі жағдай бойынша 2020 
жылғы 30 шілдедегі ЕД АҚ және 
2020 жылғы 16 қарашадағы ТҚКҚ 
АҚ сатып алған баланстық құнын 
көрсетеді.
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Есепті жылдың басынан бастап сатып алынған күнге дейінгі кезеңде БД АҚ-ның таза пайдасы тиісінше 
7,436,649 мың теңгені және ТҚКҚ АҚ-ның 1,922,234 мың теңгені құрады.

мың теңге БД АҚ
БД АҚ қайта 
есептелген 
деректері

Қайта есептелген 
деректерді ескере 

отырып, БД АҚ
ТҚКҚ АҚ

Сатып алу күні 2020 жылғы  
30 шілде 

 2020 
жылғы  

16 қараша

Активтер 

Ақша қаражаты және оның баламалары 28,260,077 13,764 28,273,841 6,829,585

Несие мекемелеріндегі қаражат 27,058,830 - 27,058,830 2,998,860

Амортизацияланған құны бойынша бағалана-
тын басқа да қаржы активтері 552,361,717 3,987,766 556,349,483 20,900,221

Клиенттерге несиелер мен аванстар 77,597,271 (112,431) 77,484,840 -

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек 22,719,257 - 22,719,257 -

Ағымдағы салық активі 1,166,747 (28) 1,166,719 95,308

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге 
жататын активтер 3,864,321 - 3,864,321 -

Аяқталмаған құрылыс 175,716 - 175,716 -

Негізгі құралдар және материалдық емес 
активтер 2,670,704 - 2,670,704 47,590

Инвестициялық меншік 5,492,982 - 5,492,982 108,536

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 321,474 - 321,474 -

Кейінге қалдырылған салық активтері - - - 9,751

Басқа активтер 2,161,949 46,331 2,208,280 7,705

Активтердің жиыны 723,851,045 3,935,402 727,786,447 30,997,556
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мың теңге БД АҚ
БД АҚ қайта 
есептелген 
деректері

Қайта есептелген 
деректерді ескере 

отырып, БД АҚ
ТҚКҚ АҚ

Міндеттемелер

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 345,998,551 3,767,841 349,766,392 -

Басқа да тартылған қаражат 167,474,423 - 167,474,423 -

Мемлекеттік субсидиялар 100,868,263 - 100,868,263 -

Болашақ кезеңдердің кірістері және берілген 
кепілдіктер бойынша резервтер - - - 4,076,891

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 7,035,975 - 7,035,975 -

Басқа міндеттемелер 1,791,373 18,696 1,810,069 67,239

Міндеттемелердің жиынтығы 623,168,585 3,786,537 626,955,122 4,144,130

Таза активтер жиыны 100,682,460 148,865 100,831,325 26,853,426

28 ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

(a)    Сақтандыру
Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметтерінің нарығы даму саты-
сында, сондықтан басқа елдерде қолданылатын сақтандыру қорғаудың 
көптеген нысандары Қазақстанда әзірше қолжетімсіз. Компания мүлікті 
сақтандыру қызметін сатып алады, оның шеңберінде ипотекалық қарыздар 
бойынша компанияның кепілінде тұрған кепіл жылжымайтын мүлік және 
жалға берілетін тұрғын үй болып табылатын мүлікті, ал оның атаулы құрылым-
дық элементтерін апаттар және табиғи, климаттық, тұрмыстық және (немесе) 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, үшінші тұлғалардың қылмыстық 
және халаттық іс-әрекеттері нәтижесінде келтірілген жоғалту, қаза табу және 
(немесе) зақымдану тәуекелдерінен сақтандыру болуға тиіс. Компания бара-
бар сақтандыру өтемін алғанға дейін белгілі бір активтердің жоғалуы немесе 
зақымдануы Компанияның қызметі мен қаржылық жағдайына айтарлықтай 
теріс әсер етуі мүмкін деген тәуекел бар.

(б) Сот талқылаулары
Нарықтағы әдеттегі қызметін жүзеге асыру барысында Компания әртүрлі 
заңды шағымдарға тап болады. Басшылық сот талқылаулары нәтижесінде 
туындайтын міндеттемелердің түпкілікті шамасы (олар болған жағдайда) бола-
шақта компания қызметі нәтижелерінің қаржылық жағдайларына елеулі теріс 
әсер етпейді деп пайымдайды.
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(в) Қазақстандағы шартты салық міндеттемелері
Қазақстанның салық жүйесі салы-
стырмалы түрде жаңа бола тұра, 
заңнамалық нормалардың, ресми 
түсіндірулер мен сот шешімдерінің 
жиі өзгерістерімен сипатталады, 
көбінесе бұл анық жазылмаған және 
қарама-қайшы келеді, бұл оларды 
ҚЕХС-қа сәйкес кірістерді, шығы-
старды және қаржылық есептілік-
тің өзге де баптарын есепке алу 
тәртібіне қатысты пікірлерді қоса 
алғанда, әртүрлі салық органдары-
ның әртүрлі түсіндіруіне жол береді. 
Салықтардың дұрыс есептелуіне 
қатысты тексерулер мен тергеулер-
мен ірі айыппұлдар салуға және 
пайыздар алуға құқығы бар әртүрлі 
деңгейдегі реттеуші органдар айна-
лысады. Есепті кезеңде салықтарды 
есептеудің дұрыстығы келесі күнтіз-
белік бес жыл ішінде тексерілуі мүм-
кін, алайда белгілі бір жағдайларда 
бұл мерзім ұзартылуы мүмкін.

Бұл мән-жайлар Қазақстандағы 
салықтық тәуекелдердің басқа 
елдерге қарағанда әлдеқайда 
жоғары болуына алып келуі мүм-
кін. Басшылықтың пікірінше, салық 
міндеттемелері басшылықтың 
қолданыстағы салық заңнамасын 
түсіндіруіне, нормативтік құжаттар 
мен сот органдарының шешімдеріне 
ресми түсіндірмелеріне сүйене 
отырып, осы қаржылық есептілікте 
толық көрсетілген. Алайда, әртүрлі 
реттеуші органдардың салық заңна-
масын түсіндіруі Компания бас-
шылығының пікірінен ерекшеленуі 
мүмкін фактіні назарға ала отырып, 
реттеуші органдар тарапынан 
мәжбүрлеу шараларын қолданған 
жағдайда, олардың Компанияның 
қаржылық есептілігіне ықпалы еле-
улі болуы мүмкін.

29 БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ  
 ОПЕРАЦИЯЛАР

(a) Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелерінің 
қатысуымен жасалатын операциялар

«Қызметкерлерге сыйақылар» деген бапқа енгізілген сыйақылардың жалпы 
мөлшері (7-ескертпені қараңыз) мынадай түрде ұсынылуы мүмкін:

2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Директорлар кеңесінің мүшелері 17,144 16,210

Басқарма мүшелері 183,686 128,286

200,830 144,496

Көрсетілген сомаларға Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелеріне ақша-
лай және ақшалай емес сыйақылар кіреді.
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2020 және 2019 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқарма 
және Директорлар кеңесі мүшелерімен операциялар бойынша шоттар 
бойынша қалдықтар мен орташа сыйақы мөлшерлемелері мыналарды 
құрады:

2020 ж. мың 
теңге

Сыйақы-
ның орташа 
мөлшерле-

месі, %

2019 ж. мың 
теңге

Сыйақы-
ның орташа 
мөлшерле-

месі, %

Қаржылық жағдай туралы есеп

Клиенттерге берілген 
несиелер 51,869 3,00 - -

Басқа міндеттемелер 78,719 3,00 39,870 -

(б) Басқарма және ДК мүшелерімен операциялар бойынша 
пайда мен шығындар туралы шоғырландырылған 
есепке енгізілген сомалар:

Пайда мен шығындар туралы есеп 2020 ж. мың теңге 2019 ж. мың теңге

Сыйақы түріндегі кірістер 752 -

(в) Өзге де байланысты тараптардың қатысуымен 
жасалатын операциялар

Өзге байланысты Тараптар «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ мен оның еншілес кәсіпорын-
дарын (бұдан әрі бірлесіп «Бәйтерек тобы» деп аталатын) және өзге де мемле-
кеттік мекемелерді қамтиды.
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2020 және 2019 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бұдан әрі 
ұсынылған сомалар қаржылық жағдай туралы есепке, пайда немесе шығын 
туралы есепке және басқа да байланысты тараптармен операциялар бойынша 
жиынтық кіріс туралы есепке енгізілген

2020 ж.  
мың теңге

2020 ж.  
мың теңге

2019 ж.  
мың теңге

2019 ж.  
мың теңге

Группа Байтерек
Государст- 

венные учреж-
дения

Группа Байтерек
Государст- 

венные учреж-
дения

Пайда немесе шығын туралы есеп

Пайыздық кірістер 6,778,773 34,666,442 4,456,495 2,076,369

Пайыздық шығыстар (36,211,421) (1,873,326) (4,056,144) (1,464,899)

Өзге де таза операциялық кірістер 177,449,253 (173,305,360) - -

Комиссиялық шығыстар - (1,783) - (810)

Басқа табыс - - - 60,874

(Шығындар)/ құнсыздануды қалпына 
келтіру (27,188) (796,689) 17,623 (13,069)

Жалпы және әкімшілік шығыстар (5,097) (608,345) (9,284) (454,710)

Табыс салығы бойынша Шығыс - (2,194,096) - (1,327,345)
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2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да байланысты 
тараптармен операциялар бойынша шоттар бойынша қалдықтар:

Бәйтерек тобы Мемлекеттік мекемелер

мың теңге
Орташа сый-
ақы мөлшер-

ле-месі, %
мың теңге

Сыйақының 
орташа мөл-
шерлемесі, %

Ақша қаражаты және оның баламалары 14,200,857 7.50  48,554,180 8.20

Банктердегі қаражат 15,987,791 1.00 - -

Амортизацияланған құны бойынша бағалана-
тын инвестициялық бағалы қағаздар - - 838,395,580 4.15

Ағымдағы салық активі - - 2,843,520 -

Басқа активтер 77,557 - 81,795 -

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 707,443,506 6.04 11,957,444 10.38

Басқа да тартылған қаражат 203,134,956 0.17 5,512,730 0.10

Мемлекеттік субсидиялар 197,288,432 - 275,044 -

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі - - 11,098,775 -

Басқа міндеттемелер - - 237,294 -
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2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да байланысты 
тараптармен операциялар бойынша шоттар бойынша қалдықтар::

Бәйтерек тобы Мемлекеттік мекемелер

мың теңге
Орташа сый-
ақы мөлшер-

ле-месі, %
мың теңге

Сыйақының 
орташа мөл-
шерлемесі, %

Ақша қаражаты және оның баламалары 2,819,938 7.75 23,782,799 9.36

Амортизацияланған құны бойынша бағалана-
тын инвестициялық бағалы қағаздар - - 8,936,603 8.76

Ағымдағы салық активі - - 1,135,442 -

Басқа активтер - - 8,789 -

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 22,793,401 9.45 17,255,716 9.78

Басқа да тартылған қаражат 28,466,442 0.15 4,923,018 0.10

Мемлекеттік субсидиялар 98,052,131 - - -

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі - - 1,870,669 -

Басқа міндеттемелер 93,178 - 129,846 -
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30 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР: ӘДІЛ 
ҚҰН ЖӘНЕ ЕСЕПТІК ЖІКТЕУЛЕР

(a) есептік жіктеулер және әділ құн

Келесі келесі кесте 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы 
активтері мен міндеттемелерінің баланстық және әділ құнын көрсетеді.

мың теңге

Амортизаци-
яланған құны 

бойынша 
есепке алына-

тын

Пайда немесе 
шығын арқылы 

әділ құн бойынша 
ескерілетін

Барлық балан-
стық құны Әділ құн

Ақша қаражаты және оның баламалары 63,619,060 - 63,619,060 63,619,060

Банктердегі және өзге де қаржы 
институттарындағы шоттар мен депозиттер 69,728,933 - 69,728,933 69,728,933

Бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар:

• Амортизацияланған құны бойынша баға-
ланатын 917,887,952 - 917,887,952 952,491,174

• Кезең ішінде пайда немесе шығын құра-
мында көрсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланатын өзгерістер

- 2,932,039 2,932,039 2,932,039

Клиенттерге берілген кредиттер және 
жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан 
түскен дебиторлық берешек

135,292,670 - 135,292,670 114,287,749

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек 164,270,564 - 164,270,564 102,511,173

Басқа қаржы активтері 24,588 - 24,588 24,588

2,932,039 1,353,755,806 1,305,594,716

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 738,066,735 - 738,066,735 783,930,277

Басқа да тартылған қаражат 208,647,686 - 208,647,686 143,258,180

Басқа да қаржылық міндеттемелер 4,031,520 - 4,031,520 4,031,520

950,745,941 - 950,745,941 931,219,977
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Келесі келесі кесте 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы 
активтері мен міндеттемелерінің баланстық және әділ құнын көрсетеді.

мың теңге

Амортизаци-
яланған құны 

бойынша 
ескерілетін

Пайда немесе шығын 
арқылы әділ құн бой-

ынша ескерілетін

Барлық 
баланстық 

құны
Әділ құн

Ақша қаражаты және оның баламалары 32,735,123 - 32,735,123 32,735,123

Банктердегі және өзге де қаржы 
институттарындағы шоттар мен 
депозиттер

2,013,628 - 2,013,628 2,013,628

Бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар:

• Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын 19,918,195 - 19,918,195 19,109,614

• Кезең ішінде пайда немесе шығын құра-
мында көрсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланатын өзгерістер

- 2,719,292 2,719,292 2,719,292

Клиенттерге берілген несиелер 62,663,247 - 62,663,247 53,030,247

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек 143,791,036 - 143,791,036 93,528,475

Басқа қаржы активтері 46,091 - 46,091 46,091

261,167,320 2,719,292 263,886,612 203,182,470

Борыштық бағалы қағаздар шығарылған 67,683,718 - 67,683,718 63,918,540

Басқа да тартылған қаражат 33,389,460 - 33,389,460 32,758,290

Басқа да қаржылық міндеттемелер 1,796,890 - 1,796,890 1,796,890

102,870,068 - 102,870,068 98,473,720

Әділ құнды бағалау бағалау күніне 
нарыққа қатысушылар арасында 
ұйымдастырылған нарықта жүзеге 
асырылатын операция жағдайла-
рында активті сату кезінде алынатын 
немесе міндеттемені беру кезінде 
төленетін бағаны айқындауға бағыт-
талған. Дегенмен, орын алып оты-
рған белгісіздіктер мен бағалаудың 

субъективтілігіне байланысты әділ 
құн активтерді дереу сату немесе 
міндеттемелерді орындау жасалуы 
мүмкін құн ретінде қарастырылма-
уға тиіс.

Белсенді нарықтарда баға белгіле-
нетін қаржы активтері мен міндетте-
мелерінің әділ құны нарықтық баға 
белгіленімдеріне немесе дилерлер 
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бағасының баға белгіленімдеріне 
негізделген. Барлық басқа қаржы 
құралдары үшін Компания баға-
лау әдістерін қолдана отырып, әділ 
құнды анықтайды.

Бағалау әдістерінің мақсаты 
ұйымдастырылған нарықта жүзеге 
асырылатын активті сату немесе 
бағалау күніне нарыққа қатысушы-
лар арасында міндеттемелерді беру 
бойынша операция жүргізілетін 
бағаны көрсететін әділ құнды 
бағалау тәсіліне қол жеткізу болып 
табылады. 

Бағалау әдістері ағымдағы сәтке 
келтірілген таза құнды бағалау және 
ақша қаражатының ағындарын 
дисконттау модельдерін, оларға 
қатысты нарықтық баға белгіленім-
дері белгілі ұқсас құралдармен 
салыстыруды, сондай-ақ бағалаудың 
өзге де модельдерін қамтиды. Баға-
лау үшін пайдаланылатын пайымда-
улар мен деректер тәуекелсіз және 
базалық сыйақы мөлшерлемелерін, 
кредиттік спрэдтерді және дисконт-
тау мөлшерлемелерін, акциялар 
мен облигациялардың баға бел-
гіленімдерін, валюта бағамдарын, 
қор индекстерін, сондай-ақ баға-
лардың күтілетін ауытқуларын және 
оларды салыстыруды бағалау үшін 
пайдаланылатын өзге де түзетулерді 
қамтиды. Бағалау әдістері нарықтың 
тәуелсіз қатысушылары айқындай-
тын есепті күнгі жағдай бойынша 
қаржы құралының құнын көрсететін 
әділ құнды айқындауға бағытталған.

Компания жалпыға қолжетімді 
нарықтық деректерді ғана пайда-
ланатын және басшылықтың пікірін 
немесе бағасын талап етпейтін 
пайыздық және валюталық своптар 
сияқты стандартты және неғұрлым 
қарапайым қаржы құралдарының 
әділ құнын анықтау үшін кеңінен 
танылған бағалау модельдерін пай-

даланады. Модельдерге арналған 
бақыланатын баға белгілеулер мен 
бастапқы деректер әдетте нарықта 
айналыстағы борыштық және 
үлестік бағалы қағаздар, биржада 
айналыстағы туынды құралдар үшін 
қолжетімді.

Неғұрлым күрделі құралдар үшін 
Компания өзінің бағалау модель-
дерін қолданады. Осы модельдерде 
пайдаланылатын кейбір немесе 
барлық маңызды деректер жалпыға 
қолжетімді нарықтық деректер бол-
мауы мүмкін және нарықтық баға 
белгілеулерден немесе мөлшерле-
мелерден не пайымдау негізінде 
қалыптастырылған бағалардан 
туынды болып табылады. Бағалануы 
бақыланбайтын нарықтық дерек-
терді пайдалануға негізделген 
құралдардың мысалы ретінде бел-
сенді нарық жоқ кейбір кредиттер 
мен бағалы қағаздар бола алады.

Әділ құнды бағалау қаржы құралы 
жақсы хабардар, шын мәнінде осын-
дай мәмілені жасауға ниет білдірген, 
бір-бірінен тәуелсіз тараптар ара-
сында айырбасталуы мүмкін құнды 
неғұрлым дәл айқындауға бағыт-
талған. Дегенмен, орын алып оты-
рған белгісіздіктер мен бағалаудың 
субъективтілігіне байланысты әділ 
құн активтерді дереу сату немесе 
міндеттемелерді орындау жасалуы 
мүмкін құн ретінде қарастырылма-
уға тиіс.

Басшылық қаржы құралдарының 
әділ құнын бағалау үшін мынадай 
жол берулерді пайдаланды:

•  дисконттау мөлшерлемесі 6.5% 
- 14.9% клиенттерге берілген 
несиелер бойынша болашақ 
ақша ағындарын және жылжы-
майтын мүлікті бөліп-бөліп 
сатудан түскен дебиторлық 
берешекті дисконттау үшін 
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қолданылады (2019 жыл :11.9% - 
15.07%);

•  9.9% дисконттау ставкалары 
қаржылық жалдау шарттары 
бойынша дебиторлық берешек-
тен болашақ ақша ағындарын 
дисконттау үшін қолданылады 
(2019: 9.1%);

•  дисконттау мөлшерлемелері 
10.85% шығарылған және басқа 
да тартылған қарыздық бағалы 
қағаздар бойынша болашақ 
ақша ағындарын/жылыстау-
ларды дисконттау үшін пайдала-
нылады (2019 жыл: 10.1%);

 (б) Әділ құн иерархиясы
Компания әділ құнды көрсетілген бағаларды қалыптастыру кезінде пайдала-
нылатын деректердің елеулілігін ескеретін әділ құнды бағалаудың мынадай 
иерархиясын пайдалана отырып бағалайды.

1-деңгей: ұқсас қаржы құралдарына қатысты белсенді нарықтағы баға бел-
гілеулер (түзетілмеген);

 

2-деңгей: бастапқы деректер ретінде тиісті актив немесе міндеттеме бой-
ынша не тікелей (яғни тікелей бағалар), не жанама (яғни бағаларға 
негізделген деректер) байқалатын нарықтық параметрлер (1-дең-
гейге жатқызылған баға белгілеулерді қоспағанда) пайдаланылады. 
Осы санат ұқсас құралдар үшін белсенді нарықтардағы нарықтық 
баға белгілеулерді, белсенді ретінде қаралмайтын нарықтардағы 
ұқсас немесе ұқсас құралдар үшін нарықтық баға белгілеулерді 
немесе барлық пайдаланылатын деректері тікелей немесе жанама 
бақыланатын нарықтық деректерге негізделетін бағалаудың өзге 
әдістерін пайдалана отырып бағаланатын құралдарды қамтиды.

3-деңгей: қол жетімді емес деректер. Бұл санат бақыланатын бастапқы 
деректерге негізделмеген ақпаратты пайдалана отырып бағалана-
тын құралдарды қамтиды, оған қоса мұндай бақыланбайтын дерек-
тер құралды бағалауға елеулі әсер етеді. Осы санат оларға қатысты 
құралдар арасындағы айырмашылықты көрсету үшін елеулі қадаға-
ланбайтын түзетулерді немесе пайымдауларды пайдалану талап 
етілетін ұқсас құралдар үшін баға белгілеу негізінде бағаланатын 
құралдарды қамтиды.

Бұдан әрі кестеде әділ құн иерархиясының деңгейлері бөлінісінде 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ құн бойынша көрсетілетін қаржы 
құралдарына талдау келтірілген. Сомалар қаржылық жағдай туралы есепте 
көрсетілген сомаларға негізделеді.
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Қаржылық активтер 2-деңгей 3-деңгей Барлығы

Өзгерістері кезең ішінде пайданың 
немесе залалдың құрамында 
көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар:

2,066,079 865,960 2,932,039

2,066,079 865,960 2,932,039

Бұдан әрі кестеде әділ құн иерархиясының деңгейлері бөлінісінде 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ құн бойынша көрсетілетін қаржы 
құралдарына талдау келтірілген. Сомалар қаржылық жағдай туралы есепте 
көрсетілген сомаларға негізделеді.

Қаржылық активтер 2-деңгей 3-деңгей Барлығы

Өзгерістері кезең ішінде пайданың 
немесе залалдың құрамында 
көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздар:

1,785,702 933,590 2,719,292

1,785,702 933,590 2,719,292

2020 жылға арналған әділ құн иерархиясындағы 3-деңгейге жатқызылатын 
әділ құн бағалауларындағы өзгерістер былайша ұсынылуы мүмкін.

2020 2019

Қаржылық активтер

Жыл басындағы жағдай бойынша қалдық 933,590 -

Өзгерістері кезең ішінде пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздармен операциялардан болған таза іске 
асырылған залал

(19,505) -

Сыйақы төлеу (87,135) -

3-деңгейдегі құралдар құрамына ауыстырылған 39,010 933,590

Жыл соңындағы жағдай бойынша қалдық 865,960 933,590
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Кестеде қамтылған 2020 жылға арналған пайданың немесе залалдың 
құрамына енгізілген пайдалар немесе залалдар пайда немесе шығын туралы 
есепте және өзге де жиынтық кіріс туралы есепте мынадай түрде көрсетілген. 

2020 2019

Қаржылық активтер

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетілетін әділ 
құн бойынша бағаланатын басқа қаржы 
құралдарымен операциялардан түскен таза 
пайда (залал)

(19,505) (8,919)

2019 жыл ішінде өзгерістері пайда 
мен залалдың құрамында көр-
сетілетін әділ құны бойынша баға-
ланатын инвестициялық бағалы 
қағаздар 3-деңгей құралдарының 
құрамына ауыстырылды. Бұдан 
әрі кестеде 2020 жылғы 31 жел-

тоқсандағы жағдай бойынша әділ 
құн иерархиясының 3 деңгейіне 
жататын қаржы құралдарын баға-
лау кезінде жыл соңындағы жағдай 
бойынша пайдаланылған елеулі 
бақыланбайтын бастапқы деректер 
туралы ақпарат келтірілген:

Құрал түрі Әділ құн Бағалау әдісі

Елеулі бақы-
ланбайтын 
бастапқы 
деректер

Әділ құнды бағалау-
дың бақыланбайтын 
бастапқы деректерге 

сезімталдығы

Өзгерістері 
залал пай-
дасының 
құрамында 
көрсетілетін 
әділ құн бой-
ынша бағала-
натын бағалы 
қағаздар

865,960

Дисконт-
талған 
ақша қара-
жатының 
ағындары

Дисконт-
тау мөл-
шерлемесі 
17.85%

Оқшаулауда 
көрсетілген кез 
келген бастапқы 
деректердің елеулі 
ұлғаюы әділ құн-
ның төмендеуіне 
әкеледі. Елеулі 
төмендеу әділ құн-
ның артуына алып 
келеді.
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Бұдан әрі кестеде әділ құн иерархиясының деңгейлері бөлінісінде 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ құн бойынша бағаланбайтын қаржы 
құралдарының әділ құнына талдау келтірілген:

мың теңге 2-деңгей 3-деңгей Әділ құнның 
барлығы

Баланстық 
құнның бар-

лығы

Активтер

Ақша қаражаты және 
оның баламалары 63,619,060 - 63,619,060 63,619,060

Банктердегі және өзге 
де қаржы институтта-
рындағы шоттар мен 
депозиттер

69,728,933 - 69,728,933 69,728,933

Амортизацияланған 
құны бойынша баға-
ланатын инвестици-
ялық бағалы қағаздар

952,491,174 - 952,491,174 917,887,952

Клиенттерге беріл-
ген кредиттер және 
жылжымайтын мүлікті 
бөліп-бөліп сатудан 
түскен дебиторлық 
берешек

111,338,645 2,949,104 114,287,749 135,292,670

Қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық 
берешек

93,556,875 8,954,298 102,511,173 164,270,564

Басқа қаржы актив-
тері 24,588 - 24,588 24,588

Міндеттемелер

Борыштық бағалы 
қағаздар шығарылған 783,930,277 - 783,930,277 738,066,735

Басқа да тартылған 
қаражат 143,258,180 - 143,258,180 208,647,686

Басқа да қаржылық 
міндеттемелер 4,031,521 - 4,031,531 4,031,521
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Бұдан әрі кестеде әділ құн иерархиясының деңгейлері бөлінісінде 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ құн бойынша бағаланбайтын 
қаржы құралдарының әділ құнына талдау келтірілген:

мың теңге 2-деңгей 3-деңгей Әділ құнның 
барлығы

Баланстық 
құнның бар-

лығы

Активтер

Ақша қаражаты және 
оның баламалары 32,735,123 - 32,735,123 32,735,123

Банктердегі және өзге 
де қаржы институтта-
рындағы шоттар мен 
депозиттер

2,013,628 - 2,013,628 2,013,628

Клиенттерге берілген 
несиелер 52,048,339 981,908 53,030,247 62,663,247

Қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық 
берешек

93,130,986 397,489 93,528,475 143,791,036

Міндеттемелер

Борыштық бағалы 
қағаздар шығарылған 63,918,540 - 63,918,540 67,683,718

Басқа да тартылған 
қаражат 32,758,290 - 32,758,290 33,389,460

31 САРАЛАНЫМ ЕСЕПТІЛІГІ

Компанияның операциялары жоғары интеграцияланған және «Сегменттік 
есептілік» ХҚЕС 14 сәйкес бірыңғай бизнес-сегментті құрайды. Компания-
ның активтері негізінен Қазақстан Республикасында болады және Компания 
Қазақстан Республикасында жүргізілетін және оған байланысты операция-
лардан табыс алады. Операциялық шешімдерді қабылдауға жауапты тұлға, 
Компания жағдайындағыдай Басқарма төрағасы болып табылады, сондай-ақ 
Компания туралы ақпаратты тұтастай алады және қарайды.
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