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Құрметті Ханымдар мен Мырзалар! 

 

«Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ Директорлар кеңесінің атынан 

Сіздерге қош келдіңіз деймін! 

«Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ 12 жыл бойы ақпараттандыру 

саласында мемлекеттік монополияға жатқызылған маңызды қызметті жүзеге 

асырып келеді. 

Өткен 2020 жыл ұйымды дамытудағы маңызды кезең болды, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік техникалық 

қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны қайта құру жолымен «Мемлекеттік техникалық қызмет» акционерлік 

қоғамы болып қайта құрылды. 

Акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы 

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне берілді. 

Өткен жылы «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-ның                                 

2021-2023 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы бекітілді. 

«Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ Интернетке қол жеткізудің 

бірыңғай шлюзін және «электрондық үкіметтің» электрондық поштасының 

бірыңғай шлюзін сүйемелдеуді, «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 

объектілерінің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар 

жүргізуді, ақпараттық-коммуникациялық қызметті ақпараттық қауіпсіздік 

талаптарына сәйкестігіне жобалауға арналған тапсырманы келісуді, 

инвестициялық ұсыныстың және бюджеттік инвестициялардың қаржылық-

экономикалық негіздемесінің және «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 

объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырманың ақпараттық 

қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізуді, Ақпараттық 

қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығының міндеттері мен функцияларын іске 

асыруды жалғастырады.  

«Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ алдында «Киберқалқан» 

тұжырымдамасын дамытуда жаһандық міндеттер тұр. 

Біздің ең батыл жобаларды іске асырудағы көпжылдық тәжірибеміз 

компанияның дамуына ықпал ететініне сенімдімін. 

 

Құрметпен, 

«МТҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы 

Дәулет Ерғожин 
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Құрметті әріптестер және «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ 

қызметтерін пайдаланушылар! 

 

Назарларыңызға «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-ның 2020 жылға 

арналған жылдық есебін ұсынамыз. 

2020 жыл «Мемлекеттік техникалық қызмет» акционерлік қоғамы үшін 

және барлық мемлекеттік органдар үшін, квазимемлекеттік сектор және 

ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері 

үшін де сынақ болды, себебі пандемия жұмысқа деген көзқарас қағидатын 

өзгертуге және барлық жұмыскерлердің жұмыс орнын қашықтықтан істеу 

режиміне ауыстыруға мәжбүр етті. Азғана мерзім ішінде «МТҚ» АҚ 

кибершабуылдар қатерін барынша азайта отырып, қашықтықтан жұмысты 

ұйымдастыру бойынша жұмыстар жүргізді. 

Сонымен қатар, азаматтық секторға жаппай мақсатты шабуылдар 

салдарынан KZ-CERT компьютерлік инциденттерге әрекет ету қызметінің 

жұмысына жүктеме артты.  

 Мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектордың және ақпараттық-

коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін 2020 жылы Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру 

орталығы Консультативтік үйлестіру кеңесінің төртінші отырысы 

ұйымдастырылды, оған мемлекеттік органдардың 65-тен астам өкілі қатысты. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында қашықтықтан жұмыс 

істеуді ұйымдастыру, сервистердің жұмыс қабілеттілігіне әсер ететін теріс 

салдарды барынша азайтуға мониторинг жүргізу және шаралар қабылдау 

мақсатында жаңа әзірленген және іске қосылатын онлайн-ресурстар туралы 

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитетін және «МТҚ» АҚ-

ны хабардар ету тәртібі және «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-мен 

ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар жүргізу кестесін 

келісу мәселелері, сондай-ақ басқа да бірқатар мәселелер талқыланды. 

Қоғам ақпараттандыру және киберқауіпсіздік саласындағы қызметті 

жалғастыруды жоспарлап отыр, сондай-ақ алда Қоғамды дамытуға және 

жетілдіруге бағытталған үлкен жұмыстар күтіп тұр. 

 

Құрметпен, 

«МТҚ» АҚ Басқарма мүшелері 
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III. «МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ» АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМЫ ТУРАЛЫ 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік 

техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы               1 

қазандағы № 630 қаулысымен жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз 

қатысатын «Мемлекеттік техникалық қызмет» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 

Қоғам) болып қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылды. 

Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саласындағы қызмет Қоғам қызметінің негізгі мәні болып айқындалды. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитеті Төрағасының 2020 жылғы 15 қазандағы № 641 

бұйрығымен Қоғамның Жарғысы бекітілді. 

Қоғам 2020 жылғы 30 қазанда «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамында заңды тұлға ретінде 

тіркелді. 

Қоғамның жарғылық капиталы 2 288 637 000 (екі миллиард екі жүз сексен 

сегіз мың алты жүз отыз жеті) теңге мөлшерінде қалыптастырылды. Қоғамның 

орналастырылған жай акцияларының саны 2 288 637 (екі миллион екі жүз сексен 

сегіз мың алты жүз отыз жеті) дананы құрайды. Бір акцияның номиналды құны - 

1 000 теңге.  

Қоғамның акциялары Жалғыз акционерге акционерлердің жалпы 

жиналысының құзыретіне жатқызылған барлық мәселелерді шешу құқығын, 

оның ішінде Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қоғам 

таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитеті (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасының 

Ұлттық қауіпсіздік комитетіне (бұдан әрі – ҚР ҰҚК) жалпы сомасы                               

2 288 637 000 теңгеге 2 288 637 дана жай акция мөлшерінде Қоғамның 

мемлекеттік меншікке жатқызылған акцияларының мемлекеттік пакетін (бұдан 

әрі - акциялардың мемлекеттік пакеті) иелену және пайдалану құқығын берді. 

Комитетке республикалық меншікке қатысты меншік иесінің құқықтарын 

іске асыру бойынша өкілеттіктер берілген және Қоғам акцияларының 

мемлекеттік пакетіне билік ету бойынша функцияларды жүзеге асырады. 

Берілген иелену және пайдалану құқықтары шешімдер қабылдау кезінде 

акциялардың мемлекеттік пакетінің меншік иесі атынан дауыс беруді 

Комитетпен алдын ала жазбаша келісіммен ҚР ҰҚК жүзеге асыратын 

мәселелерді қоспағанда, жалпы жиналыстың құзыретіне жатқызылған барлық 

мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында меншік иесі 

ретінде мемлекеттің мүдделерін ұсыну құқығын қамтиды. 

Қоғам ақпараттандыру саласында мемлекеттік монополияға жатқызылған 

мынадай қызмет түрлерін: 
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- Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзін және «электрондық үкімет» 

электрондық поштасының бірыңғай шлюзін қолдап отыруды жүзеге асыру; 

- «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздік (бұдан әрі – АҚ) талаптарына сәйкестігіне сынақтар жүргізуді; 

- ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған 

тапсырманың АҚ талаптарына сәйкестігіне келісуді; 

- инвестициялық ұсыныстың және бюджеттік инвестициялардың 

қаржылық-экономикалық негіздемесінің және «электрондық үкіметтің» 

ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық 

тапсырманың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сараптама 

жүргізуді; 

- Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығының міндеттері мен 

функцияларын, атап айтқанда: 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауіпсіз пайдалану 

мәселелерінде ақпараттандыру объектілерінің иелеріне, иеленушілеріне және 

пайдаланушыларына жәрдемдесуді жүзеге асырады; 

- ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталықтарының «электрондық 

үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріндегі және 

ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның басқа да аса маңызды 

объектілеріндегі (бұдан әрі – АКИАМО) ақпараттық қауіпсіздіктің инциденттері 

туралы ақпаратты жинауды, талдауды және қорытуды жүзеге асырады; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен АҚ 

қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-шараларды жүргізе отырып, 

«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің, Интернеттің 

қазақстандық сегментінің, сондай-ақ АКИАМО-ның ақпараттық қауіпсіздігін, 

қорғалуы мен қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, АҚ инциденттеріне әрекет 

етуге мониторинг жүргізу мәселелері бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге 

асырады; 

- Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу жүйесі арқылы 

«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізуді жүзеге асырады; 

- мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздік оқиғаларына мониторинг жүргізуді жүзеге асырады. 
 

2020 жылғы 24 желтоқсанда Директорлар кеңесінің шешімімен                        

2021-2023 жылдарға арналған Қоғамның даму тұжырымдамасы бекітілді. 

Даму тұжырымдамасына сәйкес Қоғамның пайымы: Қазақстан 

Республикасының қауіпсіз және қорғалған ақпараттық кеңістігі. 

Миссиясы: Қоғам – Қазақстан Республикасы ақпараттық кеңістігінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің технологиялық өзегі. 

Қоғам пайымды іске асыру үшін дамудың мынадай стратегиялық 

бағыттарын айқындады: 

1. Жұмыскерлердің кәсібилігін, қызмет тиімділігін және Қоғамның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру;  
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2. Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістігін техникалық қорғау; 

3. Ақпараттық қауіпсіздіктің сыртқы және ішкі қатерлеріне барабар 

Қазақстан Республикасының ақпараттандыру объектілерінің қорғалу 

деңгейін қолдау; 

4. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметті үйлестіру. 

 

 

IV. 2020 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ 

НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

  2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам қызметінің негізгі 

бағытының мақсаттары, міндеттері мен негізгі көрсеткіштері толық көлемде 

орындалды.  

№1 кесте. Қоғамның 2020 жылғы қаржылық көрсеткіші 

Көрсеткіштер 

2020 жылы Ауытқу 

Жоспар  

(мың теңге) 

Нақты  

(мың теңге) 

Жиыны 

(мың теңге) 
% 

Барлық кіріс, оның ішінде: 2 811 372 2 913 435 102 063 103,6% 

- қызметтер көрсету мен 

жұмыстарды орындаудан 

түскен кіріс 

2 786 352 2 855 209 68 857 102,5% 

- өзге де кіріс 25 020 58 226 33 206 232,7% 

Шығын, оның ішінде: (2 224 730) (2 263 829) (39 099) 101,8% 

- өзіндік құны бойынша 

шығын 
(1 781 291) (1 795 158) (13 867) 100,8% 

- әкімшілік шығындар (443 439) (468 610) (25 171) 105,6% 

- өзге де шығындар -  (61) (61)  

Салық салғанға дейінгі пайда 586 642 649 606 62 964 109,9% 

Ұжымдық табыс салығы 

бойынша шығын 
(117 330) (128 858) (11 528) 109,8% 

Таза пайда 469 312 520 748 51 436  111% 

Кіріс рентабельділігі 17 18 1 106% 
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Нақты 2019 Жоспар 2020 Нақты 2020

2 230 214
2 224 730

2 263 829

Шығын (мың теңге)

Нақты 2019 Жоспар 2020 Нақты 2020

2 385 894

2 811 372 2 913 435

Кіріс (мың теңге)

Нақты 2019 Жоспар 2020 Нақты 2020

42 739

469 312 520 748

Таза пайда (мың теңге)

Нақты 2019 Жоспар 
2020

Нақты 2020

2

17 18

Кіріс рентабельділігі 
(мың теңге)
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 2020 жылы Қоғам мен ҚР ҰҚК арасында жалпы сомасы 2 632 895 мың 

теңге көлемінде ірі табыс шарты жасалды (мәміле елеулі болып табылады, себебі 

Қоғам балансы валютасынан 10%-дан артық).  

Есеп беру жылы Қоғамға мемлекеттен алынатын кепілдіктерді қоса 

алғанда, кез келген қаржылық қолдау көрсетілген жоқ, сондай-ақ Қоғам 

мемлекет алдында басқа да міндеттемелерді қабылдаған жоқ. 

 

 

V. АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

№2 кесте. Қоғамның 31.12.2020 ж. арналған активтерінің құрылымы 

р/с 

№ 
Көрсеткіштер Мың теңге 

1 Банктің есепшотындағы ақша қаражаты 1 801 849,00 

2 

Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық қарыз – еңбек шартын бұзу 

нәтижесінде пайда болған оқыту бойынша шығыстарды өтеу 

мөлшеріндегі МТҚ АҚ жұмыскерлерінің қарызы 

432,00 

3 Ағымдағы табыс салығы 19 039,00 

4 Қор 29 450,00 

5 Басқа да қысқа мерзімді активтер, оның ішінде 45 492,00 

  Ағымдағы салық активтері  2 714,00 

  Болашақ кезеңнің қысқа мерзімді шығыстары 5 913,00 

  Таза кіріс бөлігінен бюджетке аударымдар бойынша артық төлеу 36 865,00 

6 Негізгі қаражат 749 165,00 

7 Материалдық емес активтер 32 634,00 

8 
Басқа да ұзақ мерзімді активтер – болашақ кезеңнің ұзақ мерзімді 

шығыстары 
652,00 

 Активтер жиыны: 2 678 713,00 
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 Қоғамның еншілес және/немесе тәуелді ұйымдары жоқ. 

 

 

VI. БОЛАШАҚ КЕЗЕҢДЕРГЕ АРНАЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН 

ЖОСПАРЛАР 

 

Қайта ұйымдастыру мен акционерлік қоғам болып қайта құруды ескере 

отырып, Қоғам қызметті дамытудың перспективалық бағыттарын пысықтайды, 

осы мақсатта 2021-2023 жылдар кезеңіне арналған Даму тұжырымдамасы 

пысықталатын болады. 

Қоғамның негізгі мақсаттары: 

- Қазақстан Республикасының ақпараттық-коммуникациялық 

инфрақұрылымы мен ақпараттық кеңістігінің ақпараттық қауіпсіздігін 

қалыптастыру, қамтамасыз ету және дамыту. 

- Жарғыда көзделген қызметті жүзеге асыру нәтижесінде кіріс алу. 

Бұдан әрі Қоғам өзінің дамуын жоғары білікті мамандары, ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласын дамыту үшін қажетті құралдар жиынтығы 

бар технологиялық платформа ретінде көреді. Қоғам ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету субъектілері қызметінің бірыңғай үйлестірушісіне айналады. 
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VII. ТӘУЕКЕЛДІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 

Қоғамда оның стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол 

жеткізуін қамтамасыз етуге бағытталған тәуекелдерді басқарудың жұмыс 

істейтін тиімді жүйесін құру және енгізу жоспарлануда. 

Тиісті міндеттерді іске асыру үшін Қоғам құрылымында Тәуекел 

менеджері лауазымын енгізу жоспарлануда. 

  

 

VIII. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 

 

1. Қоғамның Директорлар кеңесі 

Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер - ҚР ҰҚК айрықша құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы 

басшылықты жүзеге асырады. 

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды 

құрайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде отыз пайызы тәуелсіз 

директорлар болуға тиіс. 

  «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 1-бабы 1-тармағының                

20-тармақшасына сәйкес тәуелсіз директор ретінде осы акционерлік қоғамның 

үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар 

алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы акционерлік 

қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы 

акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып 

табылмайтын тұлға сайланады; осы акционерлік қоғамның немесе осы 

акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары — ұйымдарының лауазымды 

тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты емес және өзі Директорлар кеңесіне 

сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныстылықпен 

байланысты емес; мемлекеттік қызметші болып табылмайды; осы акционерлік 

қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және 

өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болған 

жоқ; аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы 

акционерлік қоғамның аудитіне қатыспайды және өзі Директорлар кеңесіне 

сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспады. 

Жалғыз акционер ҚР ҰКК Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық 

құрамын, өкілеттік мерзімін айқындайды, оның мүшелерін сайлайды және 

олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады, Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындайды, сондай-ақ 

Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекітеді. 
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3-кесте 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Қоғамның 

Директорлар кеңесінің құрамы 
Аты-жөні Директорлар кеңесі құрамында мүшелігі 

Ергожин Дәулет Еділұлы Директорлар Кеңесінің Төрағасы 

Тәшенев Бақытбек Кәкімұлы Директорлар Кеңесінің мүшесі 

Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы Директорлар Кеңесінің мүшесі 

Абдрасилов Арман Асқарұлы Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз 

директоры 

Тулебаев Даурен Онгарбекұлы Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз 

директоры 

 

2020 жылы Директорлар кеңесінің 2 күндізгі отырысы өтті, қарау 

қорытындысы бойынша 11 мәселе бойынша шешім қабылданды.  

 

2. Директорлар кеңесінің Комитеттері 

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен Ішкі 

аудит комитеті және Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, 

әлеуметтік мәселелер, кадрлар және сыйақылар комитеті құрылды 

Ішкі аудит комитетінің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы құрамы: 

 Комитет Төрағасы - Д.О. Тулебаев (Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Қоғамның тәуелсіз директоры); 

 Комитет мүшесі - тәуелсіз директор - А.А. Абдрасилов (Директорлар 

кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры); 

 Комитет мүшесі - А.Р. Жүнісбек (Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғам 

Басқармасының Төрағасы). 

Стратегиялық жоспарлау, әлеуметтік мәселелер, кадрлар және 

сыйақылар комитетінің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы құрамы: 

 Комитет Төрағасы - А.А. Абдрасилов (Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Қоғамның тәуелсіз директоры); 

 Комитет мүшесі, тәуелсіз директор - Д.О. Тулебаев (Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры); 

 Комитет мүшесі - А.Р. Жүнісбек (Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғам 

Басқармасының Төрағасы). 

2020 жылы Комитеттер отырысы өткізілген жоқ. 

 

3. Қоғамның Басқармасы 

Басқарма Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, даму 

стратегиясын және/немесе даму жоспарын және Директорлар кеңесі мен Жалғыз 

акционер қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады. 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Қоғам 

Басқармасының құрамы  

 Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы - Басқарма Төрағасы; 

 Исмаилов Зекен Ауданбайұлы – Басқарма Төрағасының орынбасары; 

 Емельянов Евгений Николаевич – Басқарма Төрағасының орынбасары. 
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2020 жыл ішінде Басқарманың 4 отырысы өтті және 36 мәселе бойынша 

шешім қабылданды. 

 

 

ІХ. ОРНЫҚТЫ ДАМУ 

 

  Қоғам ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, экономикаға, 

экологияға және қоғамға өз ықпалының маңыздылығын сезінеді, мүдделі 

тараптар мүддесінің теңгерімін сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің 

орнықты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, 

ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі Қоғамның орнықты 

дамуына ықпал ететін болады. 

  Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде орнықты даму үшін өзінің экономикалық, 

экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді, 

ол Жалғыз Акционер үшін ұзақ мерзімді құнның өсуін де қамтиды. Қоғамдағы 

тұрақты даму үш құрамдас бөліктен тұрады: экономикалық, экологиялық және 

әлеуметтік. 

  Экономикалық құрамдас бөлік Қоғамның қызметін ұзақ мерзімді құнның 

өсуіне, Жалғыз акционердің мүддесін қамтамасыз етуге, процестердің 

тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологияларды құру мен 

дамытудағы инвестициялардың өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды. 

  Экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи 

жүйелерге әсерді барынша азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы 

пайдалануды, экологиялық, энергия және материал үнемдейтін технологияларды 

қолдануды, экологиялық қолайлы өнімді жасауды, қалдықтарды барынша 

азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды қамтамасыз етеді. 

  Әлеуметтік құрамдас бөлік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына 

бағытталған, оның ішінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

қызметкерлердің денсаулығын сақтау, қызметкерлердің құқықтарын әділ 

марапаттау және құрметтеу, персоналды жеке дамыту, қызметкерлерге арналған 

әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, 

демеушілік және қайырымдылық, экологиялық және білім беру акцияларын 

өткізу. 

  Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы орнықты даму саласында 

тиісті жүйені қалыптастыруды және оны енгізуді қамтамасыз етеді. 

  Барлық деңгейдегі қызметкерлер мен лауазымды тұлғалар тұрақты дамуға 

үлес қосады. 
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X. АУДИТОРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ЕСКЕРТПЕЛЕРІ БАР 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 

 
2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ АХУАЛ БОЙЫНША 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

(мың теңге) 

 Ескертпе 

2020 

жылғы 

31 

желтоқсан 

2019 

жылғы 

31 

желтоқсан 

(қайта 

есептелді) 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР    

Ақша қаражаты және оның баламалары 4 1 801 849 1 459 975 

Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық 

берешек  
5 432 - 

Ағымдағы табыс салығы 6 19 039 16 504 

Қорлар 7 29 450 23 786 

Өзге де қысқа мерзімді активтер 8 45 492 45 626 

Қысқа мерзімді активтер жиыны  1 896 262 1 545 891 
    

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР    

Негізгі қаражат 9 749 165 532 994 

Материалдық емес активтер  10 32  634 28 138 

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 11 652 977 

Ұзақ мерзімді активтер жиыны  782 451 562 109 

БАРЛЫҒЫ АКТИВ  2 678 713  2 108 000 
    

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР    

Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық 

берешек  
12 46 199 5 706 

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері  - 21 806 

Қызметкерлерге сыйақы  13 32 945 - 

Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа 

мерзімді міндеттемелер 
14 33 025 - 

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 15 7 157 846 

Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны  119 326 28 358 

    

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР    

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 16 30 589 15 301 

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер - - 56 331 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны  30 589 71 632 

    

КАПИТАЛ    

Жарғылық (акционерлік) капитал 17 2 288 637 1 602 815 

Бөлінбеген пайда  18 240 161 405 195 

Капитал жиыны  2 528 798 2 008 010 

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР  2 678 713 2 108 000 
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2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДАҒЫ КІРІСТЕР МЕН 

ШЫҒЫСТАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП 

(мың теңге) 

 

 

Ескертпе 2020 

жылғы 

31 

желтоқсан 

 

2019 

жылғы 

31 

желтоқсан 

 

Түсім 19 2 855 209 2 371 515 

Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 
20 

(1 795 

158) 

(1 363 

868) 

Жалпы пайда  1 060 051 1 007 647 

Әкімшілік шығыстар  21 (468 610) (431 669) 

Жалпы операциялық пайда  591 441 575 978 

Қаржылық кірістер 22 194 - 

Өзге де кірістер 23 58 028 14 379 

Өзге де шығыстар 23 (57) (434 677) 

Салық салынғанға дейінгі пайда    649 606 155 680 
    

Табыс салығы бойынша шығыстар 16 (128 858) (112 941) 
    

Жалғасып жатқан қызметтен салық салынғаннан 

кейінгі пайда  
 520 748 42 739 

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)  - - 

Жыл ішіндегі пайда  520 748 42 739 

Өзге де жиынтық кіріс  - - 

Жалпы жиынтық пайда    520 748 42 739 

Акция үшін базалық пайда 18.2 0,22754 - 
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2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒЫ 

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тікелей әдіс) 

(мың теңге)  
Ескертпе 2020 

жылғы 

31 

желтоқсан 

 

2019 

жылғы 

31 

желтоқсан 

 
    

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

Операциялық қызметтен түскен ақша 

қаражатының таза сомасы  

 

696 369 558 921 

Ақша қаражатының түсуі, барлығы  
 

3 260 545 2 672 287 

Тауарлар мен қызметтерді өткізу 
 

3 230 860 2 652 036 

Өзге де түсімдер  29 685 20 251 

Ақша қаражатының шығуы, барлығы  
 

(2 564 176) (2 113 366) 

Тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге 

төлемдер 

 

(332 989) (370 419) 

Еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер 
 

(1 356 189) (1 027 884) 

Сақтандыру шарттары бойынша төлемдер 
 

(1 255) (919) 

Табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да 

төлемдер  

 

(837 989) (643 632) 

Басқа төлемдер  (35 754) (70 512) 

    

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 

ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

 
  

Инвестициялық қызметтен түскен ақша 

қаражатының таза сомасы 

 

(354 690) (63 286) 

Ақша қаражатының түсуі, барлығы 
 

- - 

Ақша қаражатының шығуы, барлығы  (354 690) (63 286) 

Негізгі құралдарды сатып алу  (338 858) (54 747) 

Материалдық емес активтерді сатып алу  (15 832) (8 539) 

    

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚША 

ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
 

  

Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының 

таза сомасы  

 

- - 

Ақша қаражатының түсуі, барлығы  - - 

Ақша қаражатының шығуы, барлығы  - - 

Валюталардың айырбастау бағамының теңгеге 

әсері 

 

1 6 

Ақша қаражаты мен олардың баламаларының 

баланстық құны өзгеруінің әсері  

 

194 (669) 

Ақша қаражатының артуы +/- азаюы   341 874 494 972 

Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және 

олардың баламалары 

4 

1 459 975 965 003 

Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты және 

олардың баламалары 

4 

1 801 849 1 459 975 
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2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒЫ 

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП 

(мың теңге) 
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2019 жылғы 1 қаңтардағы сальдо 
01 602 

815 
- - 361 515 1 964 330 

Түзетулер - - - 5 065 5 065 

2019 жылғы 1 қаңтарға қайта 

есептелген сальдо 
1 602 815 - - 366 580 1 969 395 

Жыл ішіндегі пайда - - - 42 739 42 739 

Таза табыстың бір бөлігін аудару  - - - (4 124) (4 124) 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 

сальдо 
1 602 815 - - 405 195 2 008 010 

Түзетулер - - - 40 40 

2020 жылғы 1 қаңтарға қайта 

есептелген сальдо 
1 602 815   405 235 2 008 050 

Жыл ішіндегі пайда - - - 520 748 520 748 

Меншікті үлестік құралдарды 

(акцияларды) шығару 
685 822 - - (685 822) - 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 

сальдо 
2 288 637 - - 240 161 2 528 798 

 

  Жүргізілген аудит нәтижелері бойынша 2021 жылғы 26 сәуірдегі 

аудиторлық қорытынды алынды, ол 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал 

бойынша «МТҚ» АҚ-ның қаржылық жағдайын барлық елеулі аспектілерде, 

сондай-ақ 2020 жылғы қызметтің қаржылық нәтижелерін және ақша 

қаражатының қозғалысын анық көрсетеді. 

 

 


