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7 қаңтарынан 
шыға бастады

JAS QAZAQ JAS QAZAQ 
ГАЗЕТІНІҢ ГАЗЕТІНІҢ 
TELEGRAM-TELEGRAM-
КАНАЛЫНА КАНАЛЫНА 
ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

Jas qazaq: Ұлытау ауданында т
тенше жағдай 
жарияланды. Арнайы комиссия құрылып, зардап шеккен 
тұрғындарға тигізген залалды есептейді. Тұрғындарға 
сақтық шарасын қатаң ұстанып, бейқамдықтан арылуға 
шақырды. Жолаушылап алыс жолға шықпасын деді. 
#кімдік қырағы қадағалап, назарда ұстап отырмыз дейді. 
$рттің тұтану себебі анықталды ма?

����� ���	
���: #зірге нақты себебі белгілі емес. Сан 
түрлі болжам айтылды, табиғи апат, найзағай оты түсіп, 
рт 
тұтануы мүмкін дейді. 

Jas qazaq: 1 шілдеде тұтанған 
ртті с
ндіруге т
тенше 
жағдайлар б
лімінен, әкімдіктен жіберілген техника 
саны аз болғандықтан, 
рт күш алып кетті деп отыр ауыл 
адамдары. Аптаға айналған жалынды с
ндіруге қанша адам 
араласып жатыр?

����� ���	
���: Қарағанды облысынан да құрамның 
қызметкерлері келіп к
мектесуде, жергілікті тұрғындар да 
тілсіз жауды тоқтатуға күш біріктірді. 600-ге тарта адам 
рт 
с
ндіруге араласты. 
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Күні кеше Қарағанды облысы Ұлытау ауданына 
қарасты бірнеше елді мекеннің жайылымдық, 
шабындық жерін өрт шалды. 1 шілдеде тұтанған 
қызыл жалын әлі де бой бермей, ауқымды жерді 
шарпып, сөнер емес. 

Etozhez инстаграм парақшасында 
жарияланған видеода ересек жігіт пен жеткіншек 
және әйел адамның қолына іліккен мүлікпен 
жерді жалмап келе жатқан қызыл оттың алдынан 
шығып, сабалап сөндіріп жүргені көрінеді. Көз 
ұшында құтырған қызыл өрт бәрін тып-типыл етіп 
жұтып келеді. Осы парақшада тек Байқоңыр 
ауылының өзінде 300 бас мал қырылғаны 
жазылды. Әрине, бұл ресми дерек емес. Қызыл 
жалыннан Керегетас, Ойшыбар, Қалыбай, 
Демеубай, Сарысай, Қызылсай, Ермек ауылының 
да тұрғындары тілсіз жаудан зардап шегіп отыр. 

Өрт аптаға ұласып, ырық бермей 
тұрғандықтан, жергілікті атқарушы билік өңірде 
төтенше жағдай жариялау туралы шешім 
қабылдады. 

Өрттің тұтанып, сойқан салуына не себеп? 
Болмаса кім себепші? Адами фактор ма, әлде 
табиғи апат па? Мүмкін найзағай ойнап, жай оты 
селеуінің сөлі ағып, сырт-сырт сынып тұрған шөп 
атаулыға түсіп, лап еткізді ме? Көкейдегі көп 
сауалдың жауабын сұрап Қарағанды облысы 
Ұлытау аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің 
аға инженері Медет Исмайыловқа хабарластық.

(������� 3-�	

	)

6 ШІЛДЕ – АСТАНА КҮНІ

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

ДОДА

АРАЛДАҒЫ АПАТАРАЛДАҒЫ АПАТ
АУЫЛДЫҢ МАЛЫ СУТЕГІН «АГЕНТКЕ» КЕТІП ЖАТЫРАУЫЛДЫҢ МАЛЫ СУТЕГІН «АГЕНТКЕ» КЕТІП ЖАТЫР

Газетіміздің №25 санында «Жаздың жұты жанға 
батады» деген тақырыппен Қызылорда облысының 
Арал ауданындағы қуаңшылықты, табиғат 
апатынан қырылып жатқан төрт түлік малдың 
жайын жазған едік. 

Егер әңгіменің түп-төркінін қазбаласа, қыс бойы 
қар түспей, көктемде жауын болмауының сыры 
Арал теңізінің өзінде, қала берді дария суының 
тартылуында жатыр. Жергілікті жұрт солай дейді. 
«Су шықса төңірекке бұл айналады» деген сөз 
бүгінде Аралдағы ауыл тұрғындарының әрбірінің 
аузында жүр. Талай жылдан бері мәселенің 
сырына қаныққан ел тегін айтпаса керек. Сол 
дария дейтін Сырдың суының қазір түбі көрініп 
қалған. Бір кездері теңіз жағасына қонған 
ауылдар қазір жапан түздің тұрғындары. Сайып 
келгенде, теңіздің тартылуынан кейін Сыр суының 
да саяздануы бар қиындықтың бастауы болып тұр 
десек, қайтерсіз?! Ауылдағы жұрттың қарапайым 
болса да пайымы осы. Хош. 

БАҒЫҢ ЖАНСЫН, БАРЫСЫМ!

БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,72

EURO 

504,9

DOLLAR 

427,4

МҰНАЙ (brent)

73,34

Еңсесі биік ЕлордаЕңсесі биік Елорда

ҚИНАЛҒАНДА 
ҚАСЫҢДА ТІРЕУ 

БОЛҒАН АҒАЙЫН
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МЕРЕЙМЕРЕЙ

ҚИНАЛҒАНДА ҚАСЫҢДА 
ТІРЕУ БОЛҒАН АҒАЙЫНТІРЕУ БОЛҒАН АҒАЙЫН
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Дода

(���� 1-�����)
Астана күнінде «Qazaq: 

алтын адамның тарихы» 
фильмінің тұсаукесері 
болды. Туынды Елбасы мен 
америкалық режиссер 
Оливер Стоунның сұхбатына 
құрылған. Егемендік алғаннан 
кейін еліміз жүріп өткен жол 
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тағдырымен 
бірге өріледі. Солай болуы 
заңды да. Өйткені Тәуелсіз 
мемлекетіміздің отыз жылдық 
тарихы Ұлт Көшбасшысының 
өмірімен біте қайнасып жатыр.

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ «QAZAQ: 
АЛТЫН АДАМ ТАРИХЫ» 
ТУЫНДЫСЫ

Jas qazaq: Жалын шарпыған жердің аумағы 
шамамен неше гектар? Шығын болған малдың басы 
нақты белгілі ме?

����� ���	
���: 6 мың гектардан астам болуы 
мүмкін. Күштік құрамның бәрі де отты с�ндіруге қол 
к�мегін беруде. Қой-ешкінің �лгені – 200 бас. Биылғы 
т�л саналатын он бас бұзау да �ртеніп кетті. 

Jas qazaq: Қазір шіліңгір шілде. Аптап ыстықта 
таңдайы кеберсіген адамдар табиғат аясына серуенге 
шыққанды, от жағып қазан асқанды, суға түсіп, 
салқындағанды қалайды. 'рт қауіпсіздігін қатаң сақтау 
ж�нінде айтудай-ақ айтылады.

����� ���	
���: Иә, қоршаған ортаны қорғау, 
�рттен аман сақтау әркімге міндетті. «Біреудің қорасы 
�ртенсе, бас үйтіп алайын» деген арам пиғылдан арылу 
керек. Құрғақшылық та қос �кпеден қысып келеді. 
Біздің ауданға жаңбыр селдетіп жаумағалы да айдың 
жүзі. Жер-Ана кеберсіп тұр. Ш�п біткеннің қурап, 
сыртылдап сынып тұрған шағы, �рт тисе, лаулап ала 
ж�неледі. Тілсіз жаудың тигізер залалы орасан, электр 
және байланыс желісін де үзеді, жолындағының бәрін 
жайпап, жалмап �те шығады. Сондықтан әркім де 
�рт қауіпсіздігі қағидасын қаперінде сақтап, сақтық 
шарасын қатаң ұстануы керек. 

Jas qazaq: 'рттің ырық бермеуіне құрғақшылыққа 
қоса, �рт с�ндіру қызметі к�лігімен жеткізетін судың 
тапшылығы да кесірін тигізді емес пе?

����� ���	
���: Қоск�л деген ауылдың 
маңайындағы �ртті с�ндіру кезінде т�тенше жағдай 
қызметкерлері мен �рт с�ндірушілер суды шалғайдан, 
тіпті 30 шақырымдай жерден тасыды. Соның да әсері 
бар. Қазір от саябырсыды, халық болып жиналып, 
с�ндіруге күш салып жатыр. Ағайынның арасындағы 
ынтымақ осындайда ғой. Жайылымдық жері �ртеніп 
кеткен ауылдастарына басқа ауылдағы шаруа қожалық 
иелері �здерінің меншігіндегі жайылымдық, шабындық 
жерін беріп, к�мек қолын созуда. 

ЖҰТТЫҢ ЖЕТІ АҒАЙЫНЫН 
КӨРСЕТПЕСЕ ИГІ ЕДІ

Табиғи апаттың құрғақшылықтың қыл бұрауы 
буындырып тұрғанда, талмау түстен ұрғандай ауыр 
тигені анық �рттің. Қыстан әзер шыққан ағайынның 
жан бақтырып отырған малы к�кке аузы іліне алмай, 
қала берді жаздың ыстығына ұрынып, қырылып 
жатқанда �рттің �ршіп кетуі жығылған үстіне жұдырық 
болып тиді. 

'рт с�ндіруге араласқан ауыл тұрғындары 
Қоск�лдің оңтүстік батысына қарай ұзап шығып, 
ауылдан 40 шақырымдай қашықта �ртенген авток�лікті 
к�рген. УАЗ мәшинесінің ішінде 1998 жылы туған адам 
да жанып кетіпті. Марқұмның �ртті �шіруге келіп ажал 
құшқаны, әлде бара жатып, жолай жалынға ұрынғаны 
белгісіз. 'лімнің себебін анықтау аудандық полиция 
б�лімі қызметкерлерінің шаруасы.

Биылғы жылғы құрғақшылық адам баласының 
аңқасын кептіріп, шаруаға да, шаруашылыққа да 
жайсыз тиіп отыр. Мың түмен Маңғыстау жүртының 
бес жылдан бері қар к�рмей келе жатқаны жаныңды 
ауыртады. К�ктен к�здің жасындай болса да жаңбыр 
тамбай қуырып жіберген құрғақшылық т�рт түлікті 
баудай түсіріп жатыр, түсіріп жатыр. Екі жүз бас 
қойынан екі қозы алған шопанның шапанын қалай 
жас жумайды? Айғыр үйір жылқысына бірде-бір құлын 
ілеспеу дегенді бұрын естіп пе едіңіз? Тістерге ш�п 
түгілі жердің астындағы тамыры да жоқ болғандықтан 
еті ағып, сүйегі терісіне сүйеулі қалған малдың 
бағасын да базар қазір «жерге ұрды». Қызылорданың 
қуаңшылығы да, оңтүстіктің �зге �ңірінің де омырауы 
суалып, к�гі қуарып топырағы ұшып жатыр. Қалай айт, 
қай жағынан ақтап алсаң да, бұл жұт. Алла жұттың жеті 
ағайынды екенін есімізге салмай-ақ қойса, жарар еді...

��	��� ������

Б А Ғ Ы Ң  Ж А Н С Ы Н ,  Б А Р Ы С Ы М !
4 шілде күні 

Нұр-Сұлтан 
қаласында, 
Жақсылық 
Үшкемпіров 
атындағы жекпе-
жек сарайында 
Қазақстан 
Республикасының 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 
жүлдесі үшін қазақ 
күресінен 
Х «Қазақстан 
Барысы» 
республикалық 
турнирі өтті.

Оныншы рет өткен 
бәсекеге еліміздің 
14 облысынан, Алматы, 
Шымкент, Нұр-Сұлтан 
қалаларында іріктеуден 
өткен 36 үздік балуан 
қатысты. Қатысушы 
балуандардың 
11-і жобада тұңғыш 
рет бақ сынады. 
Балуандар Qazaq kuresi 
қауымдастығы бекіткен 
ережеге сай күресті.
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Ақтық белдесуде 
Шығыс Қазақстан 
облысы мен 
Жамбыл облысының 
балуаны кездесіп, 
бабы мен бағы 
тең түскен Дәурен 
НҰРАЛИНОВ (ШҚО) – 
«Қазақстан Барысы» 
атанды. Ал күміс 
белбеуді Ғалымжан 
Қырықбай иеленсе, 
қола белбеуді 
маңғыстаулық 
Нұрдәулет 
Жарылғапов жеңіп 
алды. Қазақстан Барысы 2021 – 

Дәурен НҰРАЛИНОВ

Сұхбат тартымды болу үшін қызықты 
сауал қоя білу керек. Игорь Лопатеноктың 
айтуынша, Стоун мұны жақсы меңгерген. 
«Назарбаев мырзаға кез келген сауал қоюға 
болады. Осыған к�зім жетті. Dсіресе, 
Ресей, АҚШ және Қытай арасындағы 
тепе-теңдікке қатысты. АҚШ әлемді �з 
бақылауына алса, бұл барлығы үшін қауіпті 
болар еді. Мен Назарбаевтың бейбітшілікті 
жақтайтынын түсіндім», – дейді Оливер 
Стоун.

Фильм режиссері – Игорь Лопатенок, ал 
Стоун сұхбат алушы һәм продюсер. 'зінің 
айтуынша, осындай дүниені түсіруді 2015 
жылы ойға алыпты. 2019 жылы түсіруге 

кіріскен. Елбасымен ұзақ әңгіме-
дүкен құрып, одан кейін ел ішін 
аралаған. «Меніңше, �мірімдегі ең 
үздік туындыны жасадым» дейді Игорь 
Лопатенок. 

Айта кету керек, бұл фильмді 
түсіруге мемлекеттік бюджеттен 
ешқандай қаржы б�лінген жоқ. 
Ағылшын тілінде түсірілген. 
Кинопрокатқа шыққанда әр елдің 
�з тілінде к�рсету жоспарланыпты. 
Мәселен, Италияда итальян тілінде, 
Германияда неміс тілінде дегендей.

«Сіз Назарбаевты диктатор, 
мықты адам, елдің негізін салушы 
десеңіз де �зіңіз білесіз. Бірақ ең 
соңында кеңестік империяның 
күйреуі мен �з елінің тәуелсіздігі 
туралы әңгімелейтін қарапайым 

адамды к�ресіз. Назарбаев Қазақстанның 
к�шпенділік тарихы мен Еуразияның 
технологиялық болашағына тоқталады. 
Меніңше, бұл – жарқын болашақ», – 
дейді Оливер Стоун. 

Фильмде Тұңғыш Президент �зінің 
балалық шағы, КСРО-ның ыдырауы, 
Семей полигоны туралы баяндайды. Алтын 
адам тарихына тоқталады. «Біз құрлықтың 
дәл кіндігіндеміз. Бәрінің мүддесі осы арада 
тоғысады», – деген с�зі бар. 

К�рсетілім алдында �ткен брифингте 
Оливер Стоун «Қазақстан АҚШ-пен 
текетірескен Қытай мен Ресейдің қақ 
ортасында жайғасқан кең-байтақ ел. Қай-

қайсысының Қазақстанда �з мүддесі бар» 
дей келе: «Назарбаев осы «аспалы жолда» 
жүре алатын, адамдар арасында диалог 
орната алатын адам. Ол Украина ж�нінде 
Ресеймен келісс�здерге қатысты. Назарбаев 
АҚШ-пен с�йлесе алады. Горбачевтің 
тағдыры шешілер сәтте ол билік 
транзитінің ың-шыңсыз �туіне ықпал етті. 
Менің ойымша, Назарбаев 90-жылдары 
маңызды р�л атқарды. Сондай-ақ оның 
ядролық қарусыздану мәселесінде АҚШ-
пен келісс�зі де зор маңызға ие». 

Оның айтуынша, Қазақстанда дарынды 
жандар к�п. «Бұл �те прогрессивті ел. Біз 
Қазақстанда к�п �згеріс болып жатқанын 
к�ріп отырмыз. Америкалық сарапшылар 
бұдан хабардар және Қазақстанмен 
одақтас болғысы келеді. Бұл ел барлық 
серіктестерімен достық қарым-қатынаста. 

Бір-бірімізбен шайқасқанша, климаттағы 
�згерісті еңсеруге бірлесіп күш саулымыз 
керек екенін үнемі айтамын. Тұтас алғанда 
дипломатия құрылымын �згерткен дұрыс», 
– дейді ол. 

Сонымен америкалық кинорежиссер, 
сценарий жазушы һәм продюсер, «Оскар» 
сыйлығының үш мәрте иегері Оливер 
Стоунның «Qazaq: Алтын адам тарихы» 
туындысы к�рерменге жол тартты. Деректі 
фильм сегіз б�ліктен тұрады. Dрқайсысы 
егемен еліміздің шешуші кезеңдері туралы 
баяндайды. 

�	�	� �������

Жедел сұхбат
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ҚАЗІР НЕ БОЛЫП ЖАТЫР?
Енді осыған келейік. Қызылорда 

облысының Арал ауданында жалпы 
саны 23 ауыл бар. Оның кейбірі округ 
болғандықтан, қасында жанама шағын 
ауылдары тағы бар. Солардың ішінде 
13-і жағдайының тым қиындығынан 
қызыл аймаққа жатқызылған. Барлығы да 
байырғы шалқар теңіздің бүгінгі шаңдақ 
табанына жайғасқан елді мекендер. 
Басқаша айтсақ, дала ш#бінің 95 пайызы 
жарамсыз. Оның ішінде т#ртеуі: Құланды, 
Ақбасты, Қосжар және Мергенсай 
ауылдарында жайылым толығымен 
жарамсыз болып қалған. Ауданға қандай 
да бір к#мек келсе, бірінші болып осы 
ауылдарға ж#нелтілмек. Тағы алтауы сары 
аймақ деп б#лінген. Оларда шамамен 
30-40 пайыздай дала ш#бі бар. Тек 4 ауыл 
ғана жасыл, яғни қауіпсіз аймақта. Ол 
т#ртеуі ауданның құмдауыт қыр жағында 
орналасқан. Олардың алдағы күз бен 
қыстан аман шығатындай жағдайы бар 
деп саналады. 

Жалпы табиғаттың осындай күйге 
түсері, елдің осылай тарығары о бастан-
ақ сезілуі тиіс еді. Олай дейтініміз, 

Аралда қыс бойы қар түспей, жер қара 
суықпен тас боп қатқан. Сол жағдайда 
бейшара мал тіске ілігер нәрсе таппай 
қиналған. Ауыл жұртының айтуынша, 
жалпы мал шығыны сол кезден басталған. 
Аман қалғаны қыстан к#терем шыққан. 
К#ктемнің үш айы бітем дегенше 
арам қатқандарының саны әлгінде 
айтылғандай, 500-ге жуықтаған. Қызығы 
сол, ел басына осынша ауыртпалық туып, 
осы айтылғанның бәрі к#з алдарында 
болып жатса да, Арал ауданы әкімі Серік 
Сермағамбетов т#тенше жағдай ж#ніндегі 
жиынды 31 мамырда #ткізеді. /кімдік 
#кілдерінің айтуынша, сол жиында 
әкім тиісті тапсырма береді. Яғни ш#пті 
дайындайтын, мал бағатын, к#шіретін 
бригада жасақталады. Жайылым 
бақташылары ұйымдастырылып, табиғи 
су к#зін қайта ашу керектігі с#з болып, 
бұл шара да қолға алына бастайды. 
Алайда осы уақытқа дейін ауданда 
481 бас мал арам қатқан. Бұл аудан 
әкімдігі берген ресми статистика ғана. 
Олардың айтқанына сенсек, тіпті мал 
шығыны осымен тоқтапты-мыс. Алайда 
атқарушы билік жағы осы ұстанымынан 
таймағанымен, ел аузына кім қақпақ 
болмақ?! Шын мәнінде, жағдайдың 
бұлай еместігін, #лген малын #з қолымен 
далаға сүйреп апарып тастап жатқан ауыл 
тұрғындарының #зі айтып тұр. 

Қазір сол аса қиын жағдайда отырған 
ауылдарда зардаптың бәрін тартып 
отырған мал жайына келгенде, қай-қайсы 
да қазірдің #зінде соңғы әл-дәрменін 
сарқып жүр. Жерден қылтанақ таппай 
қиналғандықтан, жайылатын #рісі осы 
күндері 30-40 шақырымға дейін ұзарған. 
Оны ауылдағылар құдыққа екі күнде бір 
келетінінен біліп отыр. Күз бен қыстан 
шыға алмайтыны айтпастан-ақ белгілі. 
Тығырықтан шығар жолдың бірі, малдың 
басым б#лігін сырттан келген «агенттерге» 
сатып құтылу. Тиімдісі де сол болып тұр. 
/детте, ауылдық жерден мал алып, оны 
қалаға немесе басқа #ңірге апарып, қымбат 
бағаға саудалайтын алыпсатарларды 
ауылдағы жұрт осылай «агент» деп атайды. 
Себебі, #кіметтен жәрдем күтіп жүре 
берсе, тақырға отыратынын шаруалардың 
іші сезеді. Қыс пен к#ктемде мардымды 
шара атқармаған билік органдарына сеніп, 
малын қолда ұстап отыра бергеннен г#рі, 
аштан қатпай тұрып қолымызға ақша 
ұстап қалайық деген ұстаным оларға дәл 
қазір ең ұтымды шешім болып тұр. Сол 
үшін де Аралда малы қырылып жатқан 
ағайын ауылына сырттан келе жатқан шаң 
к#рінсе, «агент пе?» деп алаңдау әдетке 
айналған. Осы әдетпен аудан к#лемінде 
қуаңшылық белең алғалы бері 800-ге 
тарта бас мал арзан пұлға сатылып кеткен. 
Мәселен, Мергенсай ауылдық округінің 
тұрғыны Нұрлыбек Башенов к#ктемнен 
бері 50-ге жуық жылқысын тым арзан 
бағаға сатып жіберіпті.

Қазірдің #зінде жұрт арагідік 
келген жоңышқанының бір түйіншегін 
былтырғыдан екі есе қымбат бағасына 
сатып алып жатыр. Болжамды есеп 
бойынша, аудандағы 235 мың мал 
басын аман алып қалу үшін сырттан 
9 мың тоннадан астам ш#п жеткізілу 
керек. Билік органдарына сенсек, к#рші 
аудандармен келісім жасалған. Соның 
#зінде қазір ауданға керек мал азығының 
16 пайызы ғана жеткізілген. Бір қызығы, 
ең қатты жұтап отырған т#рт ауылдың 
бірі – Мергенсайдағылар ондай к#мек 
к#рмегендерін айтады. Ауданға к#мек 
келсе, бірінші болып жеткізілетіндердің 

бірі Мергенсай екенін 
әкімдіктегілер бізге айтып 
берген-ді. /кімдіктің уәдесі 
орындалып, ауылдарға 
мал азығы барғанша бұл 
қиыншылықтан пысықайлар 

біраз пайда тауып үлгерейін деп тұр. 
Осы күндері Аралға шығыс жақтан 
келетін халықаралық «Батыс Қытай – 
Батыс Еуропа» күре жолының бойында 
жоңышқа мен басқа да к#к шалғын тиеген 
жүк к#ліктері жиі байқалады. К#мектен 
бұрын, саудаға апара жатқан ш#п екені 
бесенеден белгілі жайт. Ой түкпірін ашып 
айтсақ, әкімдік тағы сылбыр қимылдап 
отырғанына күмән бар ма?! 

ҮКІМЕТТЕН ҮМІТ БАР МА?
Қазір аудан жұрты т#тенше жағдай 

жарияланады деген хабарды сарыла 
күтіп жүр. Шаруа жем-ш#п жағынан 
к#мектесумен бірге, #лген мал басына 
#темақы болып қалар деген үміті басым. 
/ңгіме т#ркіні Маңғыстау облысына 
к#рсетілген к#мекте жатқаны жасырын 
емес. Ауыл шаруашылығы министрлігі 
қаржы министрлігінен сол жақтағы мал 
азығына керек деп 3,5 млрд теңге сұраған. 

С#з арасына қыстыра кетейік, сұрауын 
сұрағанымен, бұл ауызша айтылған с#з 
күйінде қалып тұр. Ауыл шаруашылығы 
министрлігі журналистерді жинап, 
сұхбатында айтып берсе де, қаржы 
министрлігіне әлі құжат жүзінде #тініш 
түспеген. Яғни осынша миллиард қаражат 

к#мек сұрап жатыр деген ақпаратты 
даңғазалатып таратып жіберсе де, іс 
жүзінде ол шаруаға әлі кіріспеген. Мұны 
бізге қаржы министрлігінің баспас#з 
қызметі растап берді.

Бір жағынан, Маңғыстауда арам қатқан 
мал басы облыс әкімінің айтуынша, 1100-
ден асқан. Оның 512-сі жылқы. Аралдағы 
мал шығыны одан екі есе аз болғанымен, 
жағдайдың одан кем түспейтіні әмбеге 
аян. Оның үстіне, бүтін облыс емес, 
осынша ауыртпалық бір ғана ауданның 
басына түсіп отыр. Ендеше астанадағы 
министрліктер ауылдағы жағдайға әлі 
күнге қараспай отырғаны қалай? Оның 
орнына билікке алдамшы жауаппен құтылу 
оңайырақ секілді. Мәселен, Арал ауданы 
әкімдігі к#рші аудандармен келісім жасап, 
500 к#лік ш#п жеткізуге уағдаласқан. 
Сол ш#пті тасымалдаған кездегі жолға 
кететін жанармай шығынын ғана т#леп 
беруге қаражат қарастырылмақшы. /зірге 
мемлекеттің аралдықтарға беретін шұғыл 

к#мегі дегенде біздің осыдан артық естіген 
ақпаратымыз жоқ. Оның #зі біле білсек, 
елордадан келетін қаражат емес, облыс 
бюджетінен жырымшылап б#лініп келетін 
дүние. Қалған шаруаның бәрі бітеліп 
қалған су к#зін ашу, к#ршілерден келетін 
жем-ш#птің бағасын к#тертпеу сынды 
аудан әкімдігінің деңгейіндегі тіршілік. 
Мал азығына қатысты к#мектің кескіні 
осы. 

Шығын болған мал басына келсек, 
ол да күйреп жатқан арал жұртының #з 
басындағы қайғы болып қала бермек. 
Т#тенше жағдай жарияланғанымен, 
оның #з тәртібі бар. Ал #темақы туралы 
жоғары жақтан ешкім әңгіме қозғап 
отырған жоқ. Асылы, ш#п сатып әперудің 
#зін жарытпай отырғанда #лген малдың 
құнын жоқтау биліктегілер үшін тым 
шектен шыққандық болып саналса 
керек. Aйткені, бұл тұрғыдағы әңгімеге 
үзілді-кесілді жауап бар. Aтемақы 
қарастырылмаған, с#з осымен бітті. 
/лбетте, қалыпты ережеге ешкім қарсы 
келмеу керек. Aтемақы болу үшін, тұяқты 
мен мүйізді малдың бәрін қырып салған 
эпидемия жүру керек. Ал Аралда ондай 
бәле жоқ. Ендеше бұл жұтаған жұрттың 
#тінішінен оңай құтылуға тамаша себеп 
емес пе?! Мәселенің осы тұсына келгенде 
жергілікті ветеринар мамандар да 
малдың басқа-басқа емес, тек аштықтан 
қырылғанын арнайы сараптамамен 
дәлелдей түсті. Жануарлар су ішетін 
құдықтар, к#лдер мен ұңғымалардағы су 
құрамын зерттелген. Оның қорытындысы 
бойынша, судың тұздылығы қалыпты 
деңгейінен асып кеткендігі анықталып 
отыр. Былайша айтқанда, су ашып кеткен. 
Алайда ветеринарлар т#рт түліктің арам 
қатуының себебі улану еместігін бірден 

кесіп айтты. Сол #лгендерінің арасында 
10 жылқыдан алынған биологиялық 
материал гастрофилез ауруына теріс 
нәтиже к#рсеткен. 

Қызылорда облыстық ветеринария 
басқармасының басшысы Шахмардан 
Қойшыбаев: «Мал ішетін құдықтардан 
және қосымша к#лдерден сынама 
алынды. Одан б#лек, #лген жылқыдан 
және мүйізді ірі қарадан сынама алынды. 
Облыстық ветеринариялық зертханаға 
тапсырылды. Нәтижесінде теріс нәтиже 
к#рсетті. Яғни эпизоотиялық ахуал 
тұрақты. Ауру жоқ. Қуаңшылыққа 
байланысты мал қысқа #те күйсіз түскен. 
Соның есебінен болып отыр», – деп 
түсіндірді.

Осыдан соң #темақы туралы с#з 
қозғаудың мәнісі жоқ. Бір жағынан, 
малдың неден қырылып жатқанын 
тәптіштей кеткеніміз де дұрыс шығар. 
Малшылардың айтуына қарағанда, біразы 
даладағы суатқа жақындағанда ұйыққа 
батып #лген. Ш#л далада су қақсып 
жатқанда, азғандай суы бар ылғалды 
жердің айналасы нағыз ажал апанына 
айналған. Ол бір себеп. Екіншісі, әр жерде 
к#зге шалынған жаңадан шыққан к#кті 
қуалап, топырағымен қосып жегендіктен, 
ішке құм қатқан. Екі себептің екеуі де 
табиғи апаттың салдары.

Естеріңізде болса, былтыр қыркүейк 
айында елімізде соңғы 15 жылда болмаған 
құс тұмауы тіркелген еді. Соның кесірінен 
қыркүейк-қазан айларының ішінде 7 

облыста 870 мыңнан астам құс 
қырылды. Оның ішінде жеке 
аулада 26 жарым мың құс пен 3 
құс фермасында 850 мыңға жуық 
қанатты арам қатты. Осылайша 
жоғары патогенді құс тұмауынан 
шамамен елдегі жалпы құс 
санының 2 пайызы жойылды. 
Соған байланысты үй құстарын 
мәжбүрлеп вакциналауға 
ветеринариялық препараттардың 
республикалық қорынан 4 
жарым миллион дана вакцина 
б#лінген болатын. Бұл таза ауру 
салдарынан болғандықтан, #лген 
құс басына мемлекет #темақы 
да берген. Бірақ бұл жолы 
мал басына қатысты бюджет 
қаражаты қарастырылмай отыр. 
Неге? 

ҚАЙТПЕК КЕРЕК?
Ендігі қорқыныш, Аралда 

алдағы тіршілік қалай болары 
белгісіз. Жаз басталмай жатып 
қуаңшылықтың қыспағын 
толайым сезініп болған 
жұрттың мына түрімен күз бен 
қыстан аман шығарына к#ңілі 

иланбайды. Жергілікті әкімдікке салсақ, 
қазір жағдай қалыпқа түскен к#рінеді. 
Енді қыстың қамына кірісіп жатыр-мыс. 
Бірақ жағдайдың әлдеқайда ауыр екеніне 
ауылдарға барып, к#з жеткізу қиын емес. 
Жайылымды еркімен жүріп, жер шалғайын 
шарлап жүріп табатын жылқының #зі 
арық-тұрық. Жаздың бел ортасына әлі жете 
қоймаса да қу сүйек күйде. Табиғат заңы 
бойынша дала ш#бі жаз ортасында қурай 
бастауы керек еді. Қазір қурамақ түгілі, 
қаңсып қалған қу топырақ пен қатқан 
тақырдан енді ш#п шығады деп дәме 
қылу бекершілік сияқты. Ұлттық сараптау 
және сертификаттау орталығы жүргізген 
сараптама қорытындысы топырақтың 
ылғалдылығы ең т#менгі м#лшерде екенін 
анықтап берді. Яғни құмда құнар жоқ. Алда-
жалда н#сер құйып #тсе де, к#корай шалғын 
бұл маңнан к#рінбесі анық. Қайтпек керек?

Жағдайдың осылай ушығарын білген 
к#реген шаруаның біразы сонау сәуірдің 
кезінде-ақ ш#бі шүйгін ауылдарға 

қарай мал-мүлкімен қоныс аударып 
кеткен. Қонысын қия алмай қалғандары 
табиғаттың кертартпа мінезіне амалдың 
жоқтығынан т#зіп келеді. Ауылдағы к#п 
жасаған ел ағаларының айтуынша, нағыз 
жұт деп айтатын заман туып тұр. Aйткені, 
осы #ңірлерді о бастан малға жайлы деп 
мекен етіп келген. Бірақ жерден бір тал 
жасыл #скін к#рмейміз дегені #ңі түгіл 
түсіне кіріп шықпаған. 

Мергенсай ауылдық округінің 
тұрғыны Қуаныш Ахметов: «Жасым 
қазір 61-ге келді. Осы жасқа келгенімше 
мұндай жағдайды к#рген жоқпын. 1970 
жылға дейін ауылымыздың екі басында 
екі скважина болған. Қазір екеуі де 
ақпайды, бітеліп қалған. Бізге сол су к#зін 
қазып, ашып берсе дейміз. /кімдердің 
мал #лімі тоқтады дегені – ауылға 
келмегендіктерінен айтылған с#зі болар. 
Күнара #ліп жатыр. Оны #зіміз жария 
қылып жатқанымыз жоқ», – дейді. 

Далада к#ктен күдер үзілгенімен, 
жағдайды оңалтудың алғашқы қадамы 
деп әр жерден су к#зін ашу жоспарланып 
отыр. Жалпы аудан к#лемінде Кеңес 
Одағы заманынан қалған 49 су к#зі бар 
екен. /кімдік #кілдерінің айтуынша, 
оның 30-ы тамшылап болса да ағып 
тұр. Қалғаны істен шыққан. Қараусыз 
қалғандықтан к#пшілігі әкімдіктің мүлік 
тізімінде де жоқ. Ел басына іс түскенде 
ғана жергілікті басшылық жұмысқа кірісе 
бастапты. Жоспар бойынша 15 ұңғыманы 
қайта қазып, ш#л даланы суландырсақ 
деген ниетте. Қалған жем-ш#бі онсыз да 
шаруалардың мойнына артылған. 
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Спорт клубтары, командалар 
мен тіпті ойыншылар спортқа тігетін 
бәсті белсенді жарнамалауда. Қазір 
бұл жарнаманы эфирдегі кез келген 
спорт жарысынан к#руге болады. 
Неліктен мұндай үрдіс қалыптасты? 
Бұл арада тікелей, керек десеңіз, 
математикалық байланысты к#руге 
болады. Жанкүйер к#п болса, 
бәс тігетіндер де к#бейеді. Демек 
букмекерлік компаниялар тарапынан 
да спорт клубтарына демеушілік 
артады.

Батыс елдерінде спорт 
жанкүйерлерінің 40 пайызы матч 
нәтижесіне күнделікті бәс тігеді. 
Ол жақта спорт бәсекесіне жаппай 
ставка қою – қалыпты жағдай. 
Мұның #зі спорттың қарқынды 
дамуына серпін береді. Букмекерлер 
жыл #ткен сайын спорт командалары 
мен клубтарды қолдауға қаржыны 
к#бірек жұмсай бастады. 

Барлығы дән риза. Соның ішінде 
мемлекет те. 

Букмекерлік саланы құмар ойын 
саласына жатқызатындар қаншама 
жерден алып, жерге салса да, үлкен 
спортқа б#лінетін қаржы қолдауы 
– жағымды құбылыс. Мұнымен 
таласа алмайсың. Соңғы жылдары 
дамыған елдердің үкіметі букмекерлік 
компанияларға тыйым салудың 
орнына, қолдау к#рсетуі де бекер емес. 

БӘРІНЕ ДЕ ТИІМДІ

/лбетте, мұндай демеушілік 
аяқ астынан пайда болған жоқ. 
Букмекерлер кәсіби спортпен 
бірлесіп жұмыс істегісі келеді. Олар 
чемпионат пен ойын атаулының 
таза #ткеніне мүдделі. Себебі осы 
саладағы сыбайлас жемқорлық, 
#зара келісілген ойындар болжам 
индустриясын зор шығынға 
ұшыратады. Алаяқтар алдын ала 
келісім жасап, ірі к#лемде бәс тіккен 
кезде букмекерлік компаниялар 
қомақты қаржысынан айырылады. 
Алайда беттинг компаниялар (ә	 
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мұның да шешімін тапты. Бұл 
– белсенді демеушілік пен клуб 
басшыларымен тығыз байланыс. Ірі 
клубтар мен командаларға демеушілік 
ету арқылы букмекерлер оларды 
бақылауға мүмкіндік алды.

Бұл арада клуб қожайындарының 
мүддесі де түсінікті. Жанкүйер к#п 
болса, сүйікті командасына бәс 
тігетіндердің қатары к#бейеді. Соның 
нәтижесінде матчтан тікелей түсім 
к#п болса, демеу қаржы да ұлғаяды. 
Спортшылар үшін де, букмекерлік 
компанияларға да тиімді. 

Міне, сол үшін де Батыста беттинг 
құлашын кең жайды. Қазір тек 
АҚШ-тың #зінде букмекерлер жыл 
сайын 10 миллиард доллардан астам 
қаржыны демеушілікке жұмсауда. 
Ал әлем бойынша ол сома 100 млрд 
доллардан асып түседі. 

Соңғы жылдары атақты клубтар 
мен букмекерлік компаниялар 
арасындағы ынтымақтастық туралы 
жиі естиміз. Мәселен, осыдан екі 
жыл бұрын «Барселона» футбол 
клубы мен 1xBet букмекерлік 
компаниясы ынтымақтастық 
ж#ніндегі келісімшартқа қол қойды. 
Жыл сайын ондаған букмекерлік 
компаниялар әлемдегі ең мықты 
клубтармен келісімге келеді. 

Букмекерлер тарапынан құйылған 
миллиардтаған қаржы спорт 
клубтары мен федерацияларға зор 
мүмкіндіктер сыйлайды. Жастар 
спорт академиялары, жас#спірімдер 
спорты, паралимпиадалық 
қозғалыс қарқынды дамып жатыр. 
Жаттықтырушылар мен негізгі 
ойыншылардың жалақысы #суде. 

Үлкен спортқа қосымша 
қаржы құйылғаннан кейін, оның 
сапасы мен тартымдылығы 
артты. Спортшылардың кәсіби 
деңгейі жоғарылады. Ең бастысы, 
спорт саласындағы сыбайлас 
жемқорлықтың жолы кесілді. 

Бұл билікке де тиімді. 
Aйткені спорттағы жетістіктер 
сол мемлекеттің әлемдегі беделін 
к#тереді. Сондықтан да дамыған 
елдерде букмекерлік қауымдастықтар 
мемлекет қолдауына ие. Билік 
олардың жұмысын тиімді түрде 
реттеуді қамтамасыз етіп, демеушілік 

қызметке жағдай жасайды. Мемлекет 
оларға салық жеңілдігін ұсыну 
арқылы спортқа қолдау к#рсетуіне 
мүмкіндік береді. 

АЛ БІЗДЕ ШЕ?

Қазақстан да шет қалған жоқ. 
Букмекерлік компаниялардың 
спортқа қолдау к#рсетуі біздің 
елге де жетті. Жоғарыда айтылған 
ғаламдық 1xBet компаниясы бұдан 
былай «Қайрат» футбол командасына 

демеушілік етеді. Компания #кілдері 
айтқандай, мұндай ынтымақтастық 
компанияны спортта танымал етуі 
тиіс.

Аймақтағы спорт командаларына 
демеушілік ету арқылы букмекерлік 
компаниялар спортшыларға қолдау 
к#рсетеді. Бұл аз қаржы емес. 2019 
жылы букмекерлер қауымдастығы 
отандық спорттың дамуына 
миллиард теңгеден астам қаржы 
жұмсады. /йтсе де, демеушілер мұны 
жарнамалауға асықпайды. Олардың 
мақсаты – отандық спортты дамыту.

Бүгінде отандық букмекерлік 
компаниялар – футбол, хоккей, 
баскетбол командалары мен ірі 
спорттық жарыстарға демеушілік 
етеді. 

Олар жастармен белсенді 
қарым-қатынас орнатты. Атап 
айтқанда, жастардың киберспортқа 
қызығушылығын ынталандырады.

Букмекерлік кеңселерде тек 
кәсіби емес, әуесқой спорт түрлері 
де назардан тыс қалмайды. Олар 
балалар мен жас#спірімдер спортын 
дамытудың жергілікті жобаларын 
қолдайды. Мысалы, аудандарда 
футбол алаңдарын салады.

Жақында Ақт#бе облысы 
/йтеке би ауданының бірнеше 
ауылында және Алматы облысы 
Қарасай ауданының Райымбек 
ауылында қазақстандық букмекерлік 
қауымдастықтардың қаражатына 
салынған футбол алаңдары ашылды.

«Ауыл Футбол» жобасының 
жетекшісі Серік Мәмбетов шағын 
болса да ең заманауи стандарттарға 
сай жабдықталған, балаларды 
жаттықтыруға арналған ғимараттар 
салынып жатқанын айтады. 
Букмекерлік қауымдастықтар 
мұнымен шектелгісі келмейді. Таяу 
арада еліміздің барлық аймақтарында 
балаларға арналған футбол алаңдары 
пайда болады.

Букмекерлер спортты дамытуға 
ғана демеушілік жасап отырған жоқ. 
Олар түрлі әлеуметтік жобаларды да 
жүзеге асрыуда. Мысалы, 2020 жылы 
пандемия кезінде #зін-#зі басқаратын 
букмекерлер қауымдастығының 
«Дыши.kz» жобасы жұртқа кеңінен 
танылды. 

Жобаға қатысушы букмекерлік 
компаниялар медициналық 
ұйымдар мен облыстық, аудандық 
ауруханаларды коронавируспен 
күреске қажетті құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етті. Аурухананы жаңа 
құрылғылармен толықтырып, 
ПТР-тест, қорғаныс киімдері мен 
медициналық қажетті заттарды 
тегін таратты. Балалар үйіне к#мек, 
жас#спірімдер арасындағы спорт 
жарыстарына демеушілік ету де жоба 
аясында жүзеге асты. 

Енді осы жерде мынадай 
сауал туындайды: мемлекет 
бұған қызығушылық таныта ма? 
Біздің мемлекетке спорттағы биік 
жетістіктерді дамытуға қосымша 
демеушілік керек пе? Шенеуніктер 
букмекерлік компаниялардың 
спортты ынталандыруы мен 
спорт федерацияларына қолдау 
к#рсеткенінен хабардар ма? Дамыған 
мемлекеттер сияқты, спорттағы 
сыбайлас жемқорлық пен #зара 
келісілген матчтарға букмекерлік 
компаниялармен бірлесіп күресуге 
мүдделі ме? 

/зірге ондай қызығушылық 
байқалмайды. Керісінше, 
букмекерлік кеңселерді арнайы 
ойын аумақтары «резервациясында» 
ұстағысы келеді. Бәлкім, отандық 
спортқа букмекерлердің қаржысы 
қажет емес деп санайтын шығар. 
Қайткенде де, бұл әлемдік үрдіске 
сай келмейді. 

������� ���������
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БУКМЕКЕРЛЕР БУКМЕКЕРЛЕР 
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Жазылған жайдың жаңғырығы

АРАЛДАҒЫ АПАТАРАЛДАҒЫ АПАТ
А У Ы Л Д Ы Ң  М А Л Ы  С У Т Е Г І Н  А У Ы Л Д Ы Ң  М А Л Ы  С У Т Е Г І Н  « А Г Е Н Т К Е » « А Г Е Н Т К Е » 

К Е Т І П  Ж А Т Ы РК Е Т І П  Ж А Т Ы Р

Әлемдік спорт букмекерлердің қолдауы арқасында 
қарқынды дамып келеді. Бұдан отандық командалар да 
қалыс қалған жоқ. Қазір кез келген чемпионатта букмекер 
кеңсесінің атауы жазылған форма киген ойыншыларды 
көреміз. Теледидардан тікелей спорт жарысы өтіп 
жатқанда, букмекерлік кеңсенің жарнамасы да жиі 
көрсетіледі. Таң қалатын ештеңе жоқ. Қазір ірі букмекерлік 
компаниялар, спорт клубтары мен федерациялар 
арасындағы ынтымақтастық әлемдік трендке айналды. 
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Шіліңгір шілденің алғашқы 
аптасына да аяқ бастық. 
Еліміздің үшінші мегаполисінде 
оқушылар мен студенттердің 
жазғы демалысын тиімді 
ұйымдастыру мақсатында жан-
жақты жұмыстар атқарылуда. 

«2021 жыл – Қазақстандағы балалар мен 
жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау 
жылы» болып жарияланғанын жақсы 
білеміз. Карантиндік талаптарды сақтай 
отырып, балалар мен жастардың бос 
уақытын тиімді өткізу үшін жасалған 
ілкімді тірліктің бірі деп Шымкенттегі 10 
кітапхананың жаңғыртудан өткізілгенін 
айтар едік. Оның алтауы бір ай бұрын, 
үшеуі Елорда күніне орай пайдалануға 
берілді. 

«Мәдениет саласында кітапхана желісін 
жаңғыртуға к�п к�ңіл б�ліп отырмыз. Бүгінгі 
таңда 6 кітапхананы модернизациядан 
�ткіздік. Оның ішінде орталық $л Фараби 
кітапханасы бар. Жыл соңына дейін тағы 4 
кітапхананы жаңғырту жоспарда тұр. )здеріңізге 
баяндағанымдай, кітапханалар «отбасылық 
кітапхана» концепциясымен дамып жатыр». 
Шымкент қаласының әкімі жыл басында халық 
алдында берген есебінде қала тіршілігінде 
мәдениеттің алар орны ерекше екендігін айтқан 
болатын. 

Қазіргі технологияның дамыған заманында 
жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын 
арттыру бірден-бір қол жеткізілуі тиіс 
мақсаттардың бірі десек, бүгінде елімізде кітап 
оқу ісіне мемлекеттік және қоғамдық қолдау 
к�рсетілуде. 

Осыған орай, жыл басында жастардың кітапқа 
деген қызығушылығын арттыру мақсатында 
«Шымкент қаласының кітапханаларын дамыту 
және жаңғырту» бағдарламасы дайындалған 
болатын. Бағдарлама аясында еліміздің 
Ұлттық кітапханаларына қолжетімді болатын 
тұңғыш мемлекеттік цифрлық портал құру, 
кітапханалардың Жарғысына �згеріс енгізіп, $л 
Фараби атындағы ғылыми-әмбебап (������) 
кітапханасын – әлемнің электронды кітапханалық 
жүйелеріне қосып, ғылым мен �нердің орталығы 
болып, қайта жаңғырту к�зделді. Сондай-ақ 
бағдарлама шеңберінде к�пшілік кітапханалардың 
орталықтандырылған жүйесі саналатын Абай 
атындағы кітапханаға – заманауи дизайн, жаңа 
технология мен концептуалдық толықтыру енгізу 
жоспарланған-ды. 

Одан �зге, аталған бағдарламаға сәйкес, 
келесі жылы дүниежүзілік кітап және авторлық 
құқық күніне орай «Kitapfest», т�рт маусымдық 
«Bookoмaния fest», «Бізді кітап біріктіреді» 
акциясы мен баспагерлер жәрмеңкесі, кітаптарды 
реставрациялау, буккроссинг, жасыл экономика 
секілді шаралар ұйымдастырылды. 

Сонымен қатар қалалық кітапханаларда кітап 
оқуды насихаттау мен дамытуға бағытталған 
әдеби кештер, жазушылар және ақындармен 
кездесулер, лекциялар, д�ңгелек үстелдер, 
тақырыптық кітап к�рмелері секілді іс-шаралар 
үздіксіз ұйымдастырылып келеді. 

 Мәселен, Жас�спірімдер кітапханасы 
қалалық қоғамдық к�ліктерде «Bookway 2020» 
әдеби жылжымалы кітапханасын ұйымдастырды. 
Іс-шарада тек кітап оқу насихатталып қана 
қоймай, Абай образындағы әртіс қала 
тұрғындарына Абайдың қара с�здерін оқып, 
әндерін орындап, сұхбат жүргізген.

Шымкент қаласы мәдениет, тілдерді 
дамыту және архивтер басқармасының 
басшысы Ханзада Есенованың айтуынша, 
бүгінде қаладағы кітапханалардың қызметіне 
талдау жұмысы жүргізілуде. Кітапханаларды 
одан әрі жетілдіру, жаңғырту мақсатында 2021 
жылы бірқатар жұмыстар атқарылады. Атап 
айтқанда, биыл 10 кітапхананы – Отырар, 
жас�спірімдер кітапханасы (�����	���
�� 
����
���	� ����), Абай кітапханасы (№5, 8, 
11 ��
��
����	� ����), балалар кітапханасын 
(№2, 8 ��
��
����	� ����) жаңғыртудан �ткізу 
жоспарланған. 

Жалпы Шымкент қаласында 
кітапхана жеткілікті. Алайда басым 
б�лігі қаланың орталығында 
орналасқан. Шалғайдағы елді 
мекендерде жоқтың қасы. Осыған 
байланысты басқарма басшысы 
ендігі кезекте шағынаудандар 
мен елді мекендердегі лайықты 
мекемелерден кітапхана 
филиалдарын ашуды ұсынды. 

Х.Есенова: «Кітапханалар 
жұмысын оңтайландырудағы тағы 
бір мәселенің бірі – оқырмандардың 
кітап алуы және �ткізуі. Қазір кітапты 
�зіңмен бірге үйге алып кету үшін 
міндетті түрде жеке куәлікті қалдыру 
керек. Бұл келушілерге қолайсыздық 
тудырады. Сол себепті әрбір адамға оқырман 
билетін карточка түрінде 5 минутта шығарып 
беретін жүйе орнату керек деп санаймыз. Осы 
жүйенің к�мегімен оқырман туралы, алған кітабы 
туралы ақпарат сақталады. Бұл кейін оқырман 
санын, сұранысқа ие кітаптар тізімін жасауда 
үлкен к�мегін тигізеді», – деді.

Шымкентте 2018-2020 жылдары аралығында 
кітапханаларды жабдықтауға, ж�ндеуге және 
басқа да күтіп ұстау шығындарына жеткілікті 
деңгейде қаржы қарастырылған.

АЛҒАШҚЫ ОТБАСЫЛЫҚ КІТАПХАНА

Еліміз бойынша алғашқы отбасылық 
кітапхана Шымкентте Наурыз мерекесінің 
қарсаңында пайдалануға берілді. Аталған 

кітапхананың ерекшелігі сол, отбасымен 
бірге тиімді уақыт �ткізуге және балалар 
демалысы үшін қолайлы жағдай жасалған, яғни 
«үй үлгісіндегі» жаңа форматтағы кітапхана 
деуге болады. Мұнда әдеттегі оқу орындары 
шеңберінен шығып, үйірме жұмыстарын 
жүргізуге, іс-шаралар �ткізуге, коворкинг, 
қауымдастықтар мен клубтарды дамыту 
мүмкіндігі бар комьюнити орталық болып 
саналады. Дегенмен, бұрынғыша оқу мен жұмыс 
істеу үшін ыңғайлы орын болып қала береді.

Тұрғындар мұнда тек кітап оқумен қоса, 
шахмат, тоғызқұмалақ ойнап, әңгіме-дүкен құра 
алады. «Кітапханаға қалай барсам болады» деп 
сұрай қалсаңыз, Забадам шағынауданының әрбір 
тұрғыны ойланбастан ж�н сілтейді. )йткені 
кітапхана ғимараты алыстан к�з тартады. 
Отбасылық орында жайланып отырып, кітап 
оқуға барлық жағдай жасалған. Жұмсақ жиһаз, 
жанға жайлы әуен, айнала толы кітап. Жоба 
авторы Кристина Бекмурзаеваның айтуынша, 
жеке тұрғын үй секторында да осындай 
қызықты әрі креативті орындар жасауға болады. 
Бұл жергілікті тұрғындарды әр нәрсеге тың 
к�зқараспен қарауға үйретеді. Ал кітапханашы 

Нина Сечина оқырманына 
кітап туралы бағдар 
беріп келе жатқанына 
42 жылдай уақыт �тіпті. 
Кітаптарды к�здің 
қарашығындай сақтап 
жүрген маман білім бұлағы 
дәл осылай жаңартылады 
деп ойламапты. Ол тар 
әрі ескі оқу залдарының 
заманауи демалыс орнына 
айналғанына қуанышты. 

Нина Сечина: «Мұнда 
ата-аналар балаларымен 
бірге келсе екен дейміз. 
)йткені кітапхана – 
балаларды білімге 
баулитын үлкен 
тәрбие мектебі. 

Шымкентте кітапханаларды дамытудың 
жаңа тұжырымдамасы мақұлданған. Оған 
сәйкес, дәстүрлі кітапхана ұғымының аясы 
кеңейе түсті. Мұнда далада әңгімелесіп, 
ойнауға арналған орын жабдықталған. 
Жұмыс уақыты да к�пшілікке қолайлы 
болмақ», – дейді. 

Алғаш рет Шымкентте ашылған жаңа 
форматтағы мұндай кітапхана жастардың 
танымын кеңейтіп, қажетті ақпарат 
алатын орынға айналмақ. Отбасына арнап 
берілетін абонемент ата-ана мен баланы 
жақындастырып, уақыттарын тиімді �ткізуге 
септігін тигізері анық.

«Отбасылық кітапхананың» 35 мың кітап 
қоры бар. Бұдан былай балалар кітапханаға 
ата-аналарымен, ата-әжелерімен келіп, 
уақытын тиімді �ткізе алады. Тек кітап 
оқып қана қоймай, спорт және шеберлік 
үйірмелеріне қатысуға мүмкіндігі бар. 
Сонымен қатар ата-анасымен кітапханаға 
ең к�п келген балалар зообаққа, цирк 
қойылымдары мен мәдени орындардағы 
шараларды тегін тамашалай алады. Кітапсүйер 
қауымды қуантатын тағы бір жаңалық, мұнда 
келушілерге отбасылық психология және 
бизнесті жүргізу бойынша тақырыптық 
секциялар ұйымдастырылады. Сондай-ақ 
тұрақты оқырмандарға Шымкент қаласының 
Мәдениет басқармасы �ткізетін ойын-сауық 
іс-шараларына, спектакльдерге тегін билеттер 
ұсынылмақ. Жоба авторлары, алматылық 
«Креативті бюро» командасы әр түрлі жас 
топтағы келушілердің қажеттіліктерін ескере 
отырып, жаңғыртылған кітапхананың дизайны 
мен интерьеріне үлкен мән берген.

КОФЕ ІШІП, КІТАП ОҚЫҢЫЗ!

Қайта жаңғыртудан �ткен Абай атындағы 
қалалық орталық кітапханасының ашылу 
салтанаты Қала күнінің қарсаңында 
�тті. Бұл тарихы 
терең кітапхана 
кеңестік 
кезеңде 

М.Горький 
атындағы 
кітапхана болған. 
2005 жылы ұлы ақын Абай 
Құнанбайұлының есімі берілген-ді. Бүгінде 23 
филиалы, 500 мыңнан астам кітап қоры бар. 
Тарихи маңызы бар кітапханадан 1925-55 жылғы 
тарихи кітаптарды, оның ішінде Достоевскийдің 
кітаптарын, қолжазбаларды кездестіруге болады. 

Бұл жердің де басты артықшылығы – барлығы 
еркін форматта ұйымдастырылған. ХХІ ғасырдың 
жастарын заманауи стильдегі кітапханаға кіргізіп, 
кітапқа үңілдіру үшін барлық жағдай жасалған. 

Кофе не шәй, сусын ішкісі келсе, кіреберісте 
кофе-брейк алаңы ұйымдастырылған. Таза 
ауада кітап оқысы келсе, террасада отырып 
оқуға болады. Жантайып оқысы келсе, жұмсақ 
дивандар тағы бар. $ріптестерімен емін-еркін 
әңгіме-дүкен құрғысы келсе, оқырмандар 
залында оған да мүмкіндік бар. «Music and Art 
Community Space» залының жаңа жұмыс жүйесі, 
кофехана, сондай-ақ ғимарат сыртындағы «Абай» 
муралы, бәрі-бәрі �згеше стиль, жаңа реңк. 

$л Фараби атындағы қалалық ғылыми-
әмбебап кітапханасы да модернизациядан 
�ткізіліп, бүгінде мүлде басқа кейіпке енген. 
Оған дейін «Отырар» атын иемденген 
орталық заман талабына сай оқырмандарға 
қызмет к�рсету ісінің озық жетістіктеріне 
қол жеткізіп отыр. Жыл басында 
кітапхананы қайта жабдықтау бойынша 
жұмыс тобы құрылып, концепцияны 
жасауға фарабитанушылар, тарихшылар, 
республикалық белгілі кітапханашылар 
тартылды. Концепция негізінен жеті 
бағытты қамтыды. Кітапхананың залдары 
ұлы ойшылдың зерттеген ғылыми 
бағыттарына арнап жабдықталды. Атап 

айтқанда, ақыл-ой ғылымдары, музыка, 
жаратылыстану, тіл ғылымдары, логика, 
құқықтану ілімдері бойынша безендірілді. 

Рухани шаңырақ халыққа кітапханалық-
библиографиялық, ақпараттық қызмет к�рсетуде. 
Бүгінде кітапхана қорында 400 мыңнан астам 
кітап пен 6546 дана электронды қоры бар. Ал 
оқырмандар саны -18 600-ды құраса, келушілер 
саны – 128 000, кітап берілімі 216 000. Мұнда 96 
қызметкер еңбек етеді.

Кітапхана қазіргі таңда Қазақстанның ұлттық 
электронды кітапханасы және кітап.kz қорын 
толықтыруға белсене атсалысуда. Цифрлық 
заманда кітапхана мобильді, смартжоба – QR 
-кітапхананы жүзеге асырды. Бүгінде 60-қа жуық 
жергілікті авторлардың к�ркем шығармаларын 

оқырмандар кітапхана сайтындағы штрих-код 
арқылы оқи алады. 

Кітапханада оқырмандардың 
қызығушылығына орай, «Жас түлек», «Бәрін 
білгім келеді», «Мұрагер», «Дидарласу» Libclub 
«Глобус» мүдделестер клубтары жұмыс істейді. 
Дәл қазіргі шілденің кезінде «FARAB» – 
балалар жазғы лагері жұмыс істеп жатыр. 6-14 
жас аралығындағы балаларға таңғы жаттығу, 
ағылшын тілі, кітапханаға экскурсия, сурет 
салу, к�ңілді эстафета, қуыршақ театрының 
қойылымы, кітап оқу сағаты, тимбилдинг 
(������� ������� ����	��� �������), 
«Планетарий залында» танымдық фильмдер 
тамашалау, балалар жазушыларымен кездесулер, 
мақал-мәтел сайысы, к�ркем әдебиет оқу, 
«Кім тапқыр?» ойыны, Шымкенттің тарихына 
қатысты танымдық ойындар, «$л Фараби.2D» 
анимациялық телехикаясын тамашалау және т.б. 
танымдық, рухани және мәдени бағдарламалар 
ұсынылуда. Алты күн бойы балалар смартфоннан 

белгілі бір уақыт арылып, рухани азық жинап 
жатыр. 

Кітапхана қала аумағындағы 
кітапханалар үшін ғылыми-

әдістемелік орталық болып 
табылады. Кітапханаға «Ашық» 

қосымша жүктемесі арқылы 
кіруге мүмкіндік бар. 

Мамандар кітапханаларды 
модернизациядан �ткізу 
арқылы оқырмандар саны 
4 есеге дейін к�бейетінін 
алға тартады.

АСЫҚ ОЙНАҒАН 
ОЗАДЫ

Бүгінде 
Шымкент қаласында 
кітапханалардан б�лек, 

мәдениет нысандарында 
жаңғырту жұмыстары 

жүргізілуде. Сондай-ақ 
«ShymQala» этноауылы 

да ел игілігіне берілген. 
Этноауылда жыл бойы қала 

тұрғындары мен қонақтарына 
түрлі мәдени-к�пшілік іс-шаралар 

�ткізілетін болады. 2200 жылдық тарихы 
бар к�не қала шымшаһар Орталық Азияда 

тарихи �зегін сақтап қалған жалғыз қала десек, 
«ShymQala» тарихи-мәдени кешені заманауи 
мегаполистің тарихи жүрегі десек артық 
айтпаймыз. Қазіргі таңда кешенде рухани мәдени 
мұраны насихаттау бойынша түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылып, халық назарына ұсынылуда. 
Оның ішінде ұлттық ойын түрлерінен шеберлік 
сағаттарын мақтанышпен айтсақ, жарасады. 
«Shymqala» этноауылында Шымкент қаласының 
ұлттық және ат спорт түрлері бойынша кешенді 
спорт клубының «Тоғызқұмалақ» секциясының 

маманы Роза Нұржанқызы Бектұрсынова 
балаларға тоғызқұмалақ ойынынан мастер-
класс �ткізіп жүрген жайы бар. Жастар арасында 
аталған ойынға деген қызығушылық артып, 
белсенділік танытуда. 

Тоғызқұмалақ біздің ұлттық құндылығымыз, 
асыл мұрамыз. Біз тоғызқұмалақтың мәдени мұра 
ғана емес, жастардың зердесін, ойлау жүйесін 
жетілдірудегі маңызды зияткерлік спорттық 
ойын түрі. Міне, бұл – тоғызқұмалақ ойынының 
басты ерекшелігі. Басқа спорттық ойындардан 
айырмашылығы – бұл ақыл-ой ойыны. Қазіргі 

ақпараттық технологиялар заманында 
келешек ұрпақтың тек мектеп пәндері 
арқылы ғана емес, осындай ұлттық 
ойындарымыз арқылы �зінің ойлау 
қабілеті мен зердесін дамыта білуі 
зор жетістік болар еді. $рине, тағы 
бір ерекшелік, қазіргі жаһандану 
заманында біз �зіміздің мәдени 
ерекшеліктерімізді сақтап қалу үшін де 
мәдени мұраларымызды жаңғыртуымыз 
қажет.

Шымкент қаласының ұлттық және ат спорт 
түрлері бойынша кешенді спорт клубының 
«Асық ату» спортынан аға жаттықтырушы Ердос 
Нұржанұлы $бдімұратов келушілермен асық 
ойындарынан жарыс �ткізіп жүр. 

Асықтың бала �міріндегі маңызы орасан 
зор. Асық ойындарын ойнау кезінде баланың 
түрлі танымдық қабілеттері дамып денсаулығы 
нығаяды. Асық ешбір зиянсыз табиғи зат болып 
табылады. Ата-бабаларымыздан мұра болып 
қалған осынау асық ойындарының түрлері �те 
к�п. Барлығы да денсаулықты жақсартып қана 
қоймай, түрлі танымдық қабілеттерді дамытады. 
Асық ойындары арқылы балаға тәрбие беру 
– ең жаңашыл бағыттардың бірі. Ұмытылып 
бара жатқан ұлттық асық ойындары арқылы 

баланы тәрбиелеу 
– тәрбиешінің 
құнды мұрамызды 
жаңғыртудағы 
қосқан бірден-бір 
түзу жолы.

Бұлардан 
б�лек, «Shymqala» 
этноауылында 
«Жеті қазына» 
атты балаларға 
ұлттық ойындар 
ойнатылады. 
Балалар т�рт топқа 
б�лініп, Тәуелсіздік 
саябағындағы 
к�мбеге 
жасырылған 
жеті қазынаны 
іздеп табады. 
Этноауылда 
балалар «асық», 
«теппе», «асау 
мәстек» ұлттық 
ойындарын 

ойнаса, «садақ ату», «ат ерттеуден» жарыс 
ұйымдастырылады. 

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
ПИЛОТТЫҚ ЖОБА

Шымшаһардағы оқушылар мен жастардың 
уақыты бос �тіп жатқан жоқ. Олардың уақытын 
тиімді пайдалануға барлық жағдай жасалған. 
Үшінші мегаполисте шілде айынан бастап, 
балалар спорт секцияларын жан басына 
қаржыландыру енгізіледі. Шаһардағы қосымша 
шығармашылық және спорт үйірмелерімен 
қамтылмаған балаларға арналған жаңа пилоттық 
жоба іске асады. Бұл жоба ақылы үйірмелерді 
субсидиялау арқылы қала жастарын салауатты 
�мір салтын ұстануға ынталандырмақ. Қалалық 
дене шынықтыру және спорт басқармасының 
басшысы Бауыржан Қалмұхамедұлының 
айтуынша, қалада бос уақытын тиімді �ткізбейтін 
76 176 бала анықталған. Жаңа жоба аясында 
мемлекет спорт секцияларына баратын жастардың 
шығындарының басым б�лігін �з мойнына 
алады. Ал ата-аналар қызмет к�рсетушіні таңдау 
және оның қызметіне баға беру құқығына ие 
болады. Шығындар баланың тұрғылықты жерін, 
спорт түрін, қызмет к�рсету әдісін және �зге де 
бірқатар факторды ескере отырып, бекітілген 
тарифпен т�ленеді. Бұл тапсырыс аясында, 
кәсіпкерлер мемлекет есебінен спорттың 71 түрі 
бойынша қаржыландырылып, 4 жастан 18 жасқа 
дейінгі балалар �здерінің таңдауы бойынша 
спорт секцияларында тегін жаттығады. Ол 
үшін кәсіпкерлер мен ата-аналар artsport.edu.kz 
порталына тіркеліп, электронды қолтаңба арқылы 
�тінім беруі тиіс.

2021 жылдың 6 айында қалада дене 
шынықтыру және спортпен жүйелі түрде 
шұғылданатын азаматтар саны 324690 адамды 
құрап отыр. Бұл қала тұрғындарының 30,6 
пайызы деген с�з. Ал қосымша шығармашылық 
және спорттық үйірмелермен қамтылмаған 
балалар саны – 76 176. Шаһарда спорт 
үйірмелерін жан басына шаққандағы 
қаржыландыру арқылы бұқаралық спортпен 
шұғылданатын жастардың қатарын арттыру 
к�зделіп отыр. Шымкенттік �рендер шілде 
айынан бастап жаңа жоба аясында ақылы 
үйірмелерге тегін бара алады. Бұл ретте 
мемлекеттік спорттық тапсырысты жүзеге 
асыру мақсатында 2021 жылдың 6 айында 
(��
�-�
������) 4096 баланы, оның ішінде 96 
мүмкіндігі шектеулі баланы спорттық үйірмемен 
қамтамасыз ету жоспарлануда. Ол үшін 
қажетті қаражатты кәсіби спорттан бұқаралық 
спортқа қайта бағдарланатын қаржы есебінен 
қарастырылады. Биыл спорттық тапсырысты 
қаржыландыру үшін 339 823 606,1 теңгеге 
қажеттілік туындауда.
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тарихи �зегін сақтап қалғ

Шыңғыс МҰҚАН, 
Шымкент қаласы әкімінің 

бірінші орынбасары:

Елорда күніне орай Шымкентте 
жаңғырған үш кітапхана есігін 

айқара ашты. Мұнда барлық 
жағдай жасалған: аға буын келіп, 

әңгімелесіп отырып, шахмат 
ойнаса болады; ата-аналар 
балаларына ертіп әкеліп кітап 

оқысып, ойнаса болады; жастар 
кешкісін келіп, кофе ішіп отырып, 
түрлі кештерді өткізсе, болады. 

Отбасылық кітапхана форматында 
жаңғырып жатқан Шымкенттің 

кітапханалары осылайша қоғамдық 
орталықтарға, комьюнити-

орталықтарға айналып жатыр. Әр 
кітапхана таңнан кешке дейін барлық 

топтағы азаматтарды қызықтыратын 
жеке бағдарлама жасап, жыл соңына дейін 
жаңғырған кітапханаларға келушілер саны 

4 есеге өседі. Шын мәнінде, «үшінші 
орынға» айналады деп үміт 

етеміз. Жоспарымыз оң 
болғай!
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КІТАПХАНА – КІТАПХАНА – 
БІЛІМГЕ БАУЛИТЫН БІЛІМГЕ БАУЛИТЫН 
ТӘРБИЕ МЕКТЕБІТӘРБИЕ МЕКТЕБІ
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Панфилов ауданындағы этномәдени 
бірлестіктердің �мірі қызықты және к�ңіл 
к�ншітеді. Олар бір үлкен отбасының мүшелері 
ретінде мемлекеттік және ұлттық мерекелерді 
атап �теді, бір-біріне к�мек к�рсетіп, қолдау 
к�рсетеді. #рбір этнос басқа халықтардың 
тарихына, �зіндік мәдениетіне құрметпен 
қарайды. Ата-бабалардың мәдени мұрасын 
ұрпақтарға жеткізуге ұмтылады.

Қазақстан Халқы ассамблеясы т�рағасының 
орынбасары, ҚР Президенті #кімшілігінің ҚХА 
хатшылығының меңгерушісі Марат #зілханов 
Панфилов ауданында болып, ұйғыр, славян және 
дүңген этномәдени бірлестіктерінің �кілдерімен 
кездескенде осындай сүттей ұйыған ынтымақты 
к�ріп, олардың алдағы жетістіктеріне сәттілік 
тіледі. Жиынға ҚХА Т�рағасының орынбасары, 
облыстық мәслихат депутаты, ұйғыр этномәдени 
орталығының облыстық филиалының т�рағасы 
Зәкіржан Кузиев, Қазақстан ұйғырларының 
республикалық этномәдени орталығының 
т�рағасы, ҚХА Кеңесінің мүшесі Шаймардан 
Нұрымов, облыс әкімінің орынбасары Батыржан 
Байжұманов қатысты.

 Алматы облысы орналасқан аумақты 
халқымыз ежелден «Жер жәннаты – Жетісу» деп 
атап келсе, бүгінгі күні оның әсем табиғаты мен 
тамылжыған ауа райына сүйсінген жұртшылық, 
«7зендер �рнектеген �лке» деп Бексұлтан 

Нұржекеев айтпақшы, туған жердің қасиеті 
мен абыройын асқақтатып келеді. Иә, сулы 
жер – нұралы жер. Жанға жайлы, шаруаға аса 
қолайлы, түгін тартсаң түбіті, шымын тартсаң, 
шырыны шығатын құйқалы жерге әркім де 
құмар. Сонымен бірге аймақтың қазіргі кездегі 
әлеуметтік-экономикалық даму қарқыны да 
ішкі миграцияның �ркендеуіне әсер етеді. 
Соңғы жылдары осынау �лкеге туған еліміздің 
әр түкпірінен қоныс аударушылар саны молая 
түсуде. Аймақтағы халықтың демографиялық �суі 
де облыс тұрғындары санының к�беюіне ерекше 
ықпал етуде.

7ткен жылы Алматы облысындағы халықтың 
саны 2 миллионға жетті. Бұл жағымды к�рсеткіш 
жетісулықтардың қуанышын еселеп, үлкен 
тарихи және рухани оқиға ретінде қабылданды. 
Нұр-Сұлтанның т�рінде Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев Жетісудың тұмарындай 
болған «Жетісу» саябағы жаңартылғанын айта 
келіп: «Халық – біздің басты байлығымыз. Облыс 
тұрғындарының саны 2 миллионнан асып, 
Алматы облысы республикадағы ең ірі аймаққа 
айналды» деген еді. Иә, мұндағы халық санының 
�суі тұрғындардың этностық құрамына да әсер 
етуде. Қазіргі кезде аймақта 105 этнос �кілі 
тату-тәтті �мір сүріп, еліміздің �сіп-�ркендеуіне 
үлес қосуда. Олар 71 этномәдени бірлестікке 
топтастырылып отыр. Аймақтық деңгейде алып 
қарасақ, 26 облыстық, 39 аудандық, 6 қалалық 
құрылымы ынтымақ пен бірлікті нығайту, 
ұлттық мемлекеттілікті нығайту идеясын берік 
ұстана отырып, жалпыұлттық құндылықтарды 
насихаттауды мұрат тұтуда. Тарихы – ортақ, 
тағдыры – бір халықтардың береке-бірлігі 
арқасында облыстың экономикалық-әлеуметтік 
бағыттардағы к�рсеткіштері заман талабына сай 
жақсарып келеді.

«Ормандағы жұмбақ» саяжай кешенінде 
Марат #зілханов алдымен ұйғыр халқының 
тағамдары, қол�нері және ұлттық аспаптары 
қойылған к�рмені тамашалады. К�рмеге 
қойылған әр заттың тарихымен облыстық және 
аудандық ұйғыр этномәдени орталығының 
қызметкерлері таныстырды. Бұл туралы ұйғыр 
этномәдени орталығының ғимаратында �ткен 
жиында қоғам �кілдері, ұйғыр, славян және 
дүңген этностарының �кілдері баяндады.

Расында, дүниеде екі мыңнан артық ұлт бар 
делінсе, олардың әрбірінің әдет-ғұрпы, салт-
дәстүрі, �мірлік ұстанымы, тарихи қалыптасу 
негізі болады. Басқаларды айтпағанның �зінде, 
түркітілдес ұлттар тобына жататын бауырлас 
халықтардың да �з алдына дербес �мір сұру 
салты мен тарихы бар. Сондықтан әрбір азамат 
пен азаматша, ең алдымен, �з ұлтының тарихын 
білуге, дәстүрін ұқыптауға, тілі мен ділін 
сақтауға міндетті. 7з ұлтын терең сүймеген 
адамның Отанын сүюі, елін құрметтеуі мүмкін 
емес. 

«Ормандағы жұмбақ» саяжай кешенінде 
Панфилов аудандық ұйғыр этномәдени 
орталығының �кілдері Нұр-Сұлтаннан 
келген қонақтарға �здерінің салт-дәстүрі 
мен қонақжайлығын, ас мәзірі мен қол�нер 
туындыларын к�рсетіп, сан ғасырлық тарих 
к�шіне жұтылып кетпеген қастерлі мәдениетін 
паш етті. Сол рухани қазынаның бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстанның тұғырында �згеше бояумен 
�ркендеп жатқанын да с�з етті. Жалпы ұйғыр 
ұлтының �зіне ғана тән һәм үлгі ететін к�п салт-
дәстүрі бар. Б�лекше, дастархан мәзірі де бар. 
Қолданбалы �нер саласында да ұйғыр ұлтының 
үлесі мол. Кесте тігу, қыш ыдыстар �ндіру, 
жиһаз жасау жағынан да айрықша талғамға ие. 
Киіну салтының да �згешелігі басым. Тұрмыс-
салт дәстүрлері қатаң сақталады. Музыка және 
би �нерінде дараланып тұратынын к�пшілік 

біледі. «Мукам» мен ұйғыр халқының ұлттық биі 
«Усылды» айта кетсем де жетіп жатыр.

Шекаралы �ңірде 1989 жылдан бері ұйғыр 
мәдениетінің орталығы жұмыс істеп келеді. 
Бүгінде бірлестікті Азат Гаитов басқарады. 
Аудандық ардагерлер алқасы және әйелдер 
кеңесінің белсенді жұмысының нәтижесінде 
жастарға ұлттық тәрбие беру ісі жолға қойылған. 
Одан б�лек, мемлекеттік тілді үйрене отырып, 
Қазақстанның мәдениеті, тарихымен танысып, 
етене жақын бола түсуде. 

Панфилов аудандық ұйғыр мәдени 
орталығының т�рағасы Азат Гаитов: «Осында 
тұрып жатқан ұйғыр ұлты �кілдерінің тарихын 
тануға, мәдениетін мәйектетуге, �нерін �рлетуге 
барынша ықпал етіп отырған аудандық ұйғыр 
этномәдени орталығы құрылғалы да 30 жылдан 

астам уақыт болды. Осы кезеңде қыруар жұмыс 
атқарылды. #сіресе, еліміз Тәуелсіздік алып, 
Елбасының бастамасымен Қазақстан Халқы 
ассамблеясы жұмысын бастағалы, біздің де 
тынысымыз ашыла түсті. Жыл сайын ұйғыр 
этномәдени орталығы тек жақсы істердің ғана 
жаршысы болып келеді. Ұлттар арасындағы 
ынтымақты нығайту, береке-бірлікті асыру, 
достық қарым-қатынасты бекемдеудегі р�лі де 
жыл �ткен сайын кемелдене түсті. Сонымен 
қатар ұйғыр этномәдени орталығы аудандағы 
белсенді азаматтарды ұйымдастырып, қоғамдық, 
әлеуметтік шараларға белсене атсалысуда. 

 Биылдың �зінде аудандық ұйғыр этномәдени 
орталығы «Еңбек Ері» Мәриям Ниязованың 90 
жылдығына орай ел есінде қалатын ерен жұмыс 
атқарса, ақын Біләл Назым 
атындағы саябаққа күрделі 
ж�ндеу жұмысын жүргізуге 
қолдау танытты. Саябаққа құны 
1 млн 200 мың теңгеге түрлі ағаш 
отырғызса, адамдардың жайланып 
отырып, демалып қайтуы үшін 
орындық қойылды, 482 мың 
теңгеге қоршау жасалды, жол 
жиегіндегі бордюр ауыстырылды. 
500 түптен астам к�пжылдық гүл 
отырғызылып, арық тазартылды. 
#лсіз топтарға әлеуметтік к�мек 
к�рсету ісі де ойдағыдай жүзеге 
асты. 9 мамыр Жеңіс күніне 
орай, 500 адамға әлеуметтік 
к�мек к�рсетілсе, 150 адамға 
азық-түлік пакеті таратылды. 
«Ата-баба дәстүрі – ұрпаққа 
аманат» бағдарламасы бойынша 
жастарды отансүйгіштікке 
баулу, ұлттық �нерді насихаттап, 
ұрпақтар сабақтастығын бекемдеу 
тұрғысында да к�п жұмыс 
атқарылды», – деп таныстырды. 

Расында, �ткен ғасырда 
Қазақстан әлемнің әр түкпірінен 
қоныс аударған �зге ұлттардың 
тыныс тапқан мекеніне 
айналғанын бәріміз білеміз. Оның 
үстіне, осындай жағдай қазақ 
жеріндегі түрлі ұлт �кілдерінің 
бірі-бірімен етене араласып, 
�зара түсінісіп, отбасын құрып, 
келешегін кемелдендіру үшін де 
үлкен мүмкіндіктер берді. 

Аудандағы бастамашыл 
этномәдени бірлестіктерінің 
бірі ретінде дүңген этномәдени 
орталығын айрықша атап айтуға 
болады. Кездесуде орталық 
�кілдері де �з ойларын ортаға 
салды. Олардың айтуынша, 
Панфилов ауданында қала мен 
ауданның қоғамдық және мәдени 
�міріне белсенді қатысатын 
155-ден астам дүңген отбасы 
бар. Бірде-бір салтанат дүңген 
әндерінсіз, әдемі билерінсіз және 
ұлттық тағамынсыз �тпейді. 

Дүңген қоғамы республика аумағында 
тұратын барлық этнос �кілдері сияқты 
Қазақстанның экономикасын, мәдениетін, 
�нерін, ғылымын, білімін, денсаулық сақтау 
мен спортын дамытуға қомақты үлес қосуда. 
Халық батыры Мұхаммед Аниюб Биянхудың, 
к�рнекті әскери және мемлекет қайраткері Хакім 
Масаншының ерлігі мен батылдығы мысалында 
тәрбиеленген. Тұңғыш дүңген мектебінің және 
дүңген педагогикалық техникумының негізін 
қалаушы Магазы Масаншы, Кеңес Одағының 
Батыры Мансуз Ванахунді �сіп келе жатқан ұрпақ 

жақсы біледі. Жастар �з бастауларын ұмытпауы 
керек. Бұл олардың �з ұрпақтарына үлгі ететін, 
болашаққа еншілейтін бай да мазмұнды, 

мәдени мұрасы саналады. Басқа халықтың 
тілін білмей, оның мәдениетін, дәстүрін түсіну 
қиын. Жаркент жерінде тұрып жатқан дүңгендер 
қазақтардың, ұйғырлардың, славяндардың және 
басқа да этностардың тілін, салт-дәстүрлерін 
және мәдениетін білу парызымыз деп санайды. 
Дүңген ұлтының әрбірінің аузынан «Сан жын 
ха йи щин – хуон ту баянчын жин» деген 
халық даналығы түспейді. Қазақшаласақ, «Үш 
адам біріксе, сары топырақ алтын болады» 
деген мағынаны білдіреді. Сондықтан олар 
күш бірлікте деп санайды, �зге этнос �кілдері 
және қазақ халқымен бірлесе тіршілік еткенде 
ғана табысқа кенелетінін сезінеді. Осы жолда 
барынша нәтижелі еңбек етіп жүргендері 
қызықтырады. Бұл да келісім мен бейбітшілікті 

ту еткен Қазақстан Халқы ассамблеясының 
ізгі идеяларының салтанат құруы деп білген 
дұрыс. Марат #зілханов: «К�пұлтты Қазақстан 
халқын ортақ тарих, тағдыр мен ұлы мақсат 
біріктіреді. Барлығымыз бір әкенің баласындай 
болып кеттік, – деп атап �тті. – Татулықты 
ту еткен мемлекеттің басты құндылығының 
бірі – ұлт татулығы мен бірлігі. Оған Қазақстан 
Халқы ассамблеясы сынды ерекше институттың 
құрылуы дәлел бола алады. Егеменді мемлекеттің 
қалыптасуы мен �ркендеуінде, ішкі саяси 
тұрақтылықты нығайтуда және ұлтаралық 

келісімді сақтауда Ассамблеяның р�лі туралы 
шексіз айтуға болады. Құрметті ақсақалдардың 
�скелең ұрпақты рухани-адамгершілік және 

патриоттық тәрбиелеуге қосқан 
елеулі үлесін атап �ткен ж�н. 
Тәуелсіздік жылдарында олар 
жас елдің лайықты азаматтарын 
�сірді. Олар бүгінде �з халқына, 
Тәуелсіз мемлекетке белсене 
қызмет етуде. #рқайсысының 
ана тілін, мәдениетін, �нерін 
дамытуға мүмкіндігі бар», – деді.

Марат Алмасұлының 
айтуынша, жастарға дұрыс 
тәрбие беру – елдің жарқын 
болашағының кепілі. 7йткені 
халық бірлігіне іріткі салып, 
кез келген жанжалға ұлттық 
сипат бергісі келетіндер де 
бар. Сондықтан жас ұрпақтың 
бойында патриоттық сезім 
мен туған жерге, �з халқына 
деген сүйіспеншілік сезімін 
ояту қажет. Бұл тұрғыда ол 
еліміздегі ұйғыр халқының 
ортақ іске қосқан үлесін айтып, 
белгілі меценат Зәкіржан 
Кузиевке алғыс білдірді. 
Диалог алаңының модераторы 
З.Кузиев қазақ халқына мықты 
мемлекет құру жолында бірлесе 
еңбек етуге мүмкіндік бергеніне 
ризашылығын білдірді. Сондай-
ақ бір шаңырақ астында елді 
нығайтып, экономиканы 
дамытып, бірлескен жобаларды 
жүзеге асыруға шақырды. 

Демократиялық даму бағытын қолдай 
отырып, славян, ұйғыр және дүңген 
этномәдени бірлестіктері Панфилов 
ауданының және жалпы облыстың әлеуметтік-
экономикалық дамуына қомақты үлес 
қосуда. Аға буынның бай мәдени мұрасын 
сақтап, арттыра отырып, �з халықтарының 
мәдениеті мен дәстүрін жаңғыртып, жастарды 
қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу 
басты бағдар болып отыр. 

К�ктал ауылы ақсақалдар кеңесінің т�рағасы 
Сайлау Сұлтанқұлов: «К�ктал ауылында 15 мың 
халық тұрады. 12 ұлт пен ұлыс �кілі бар. Бүгінде 
берекеміз жарасып, ынтымағымыз �згеге үлгі 
болып келеді. Халқымызда «Бетеге кетсе – бел 
қалар, бектері кетсе – ел қалар, берекең кетсе – 

нең қалады?» деген нақыл 
с�з бар. Біз берекеміз 
бекем ауылда �мір сүріп 
жатқанымызға мақтанамыз. 
Басқасын айтпағанның 
�зінде, Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына орай 
ұйымдастырылған «Үлгілі 
отыз ауыл» жобасында 
К�ктал ауылы алдыңғы 
орынды иеледік. Біз 
осындағы қазақ, ұйғыр, 
дүңген, славян, тағы 
да басқа ұлт пен ұлыс 
�кілдері бір отбасының 
адамдарындай сыйласып 
келеміз. Мен біраз жылдан 
бері К�ктал ауылдық 
ардагерлер кеңесін 
басқарамын. Осы кеңестің 
жұмысына ұйғыр ұлтының 
�кілдері Рахымжан Якупов, 
Хуршидам Багаева, 
Мұхаметжан Мәметовтар 
белсене араласады. 
Ауылымызда қандай да бір 
жағдай болса, ақылдасып 
шешеміз. Ортақ шешім 
қабылдаймыз. #сіресе, 
Мұхаметжан Мәметовтың 
мұрындық болуымен, 
К�ктал ауылындағы сәулеті 
мен салтанаты сай мешіт 
салынып, ауылдастарды 
имандылыққа, кісілікке 
тәрбиелеуде. Қазақстан 
– сүйіспеншілік, 
қайырымдылық, �зара 
сыйластық үндескен 
ортақ үйіміз. Біз бір 
елдің баласымыз. 
Қазақ халқымен бірге 
аянбай еңбек етіп, елдің 
гүлденуі, тыныштығы 
мен татулығының 
шайқалмауы бағытында 
жұмыс істейміз», – деді 
қорытынды с�зінде. 

Ұйғыр этномәдени 
орталығының т�рағасы Азат 

Гаитов, Панфилов ауданының Құрметті азаматы 
Рехимжан Тохтахуновтар да осы тұжырымға 
тоқтады.

7з кезегінде құрметті құрылысшы Тұрсын 
Семятов Еңбекші орта мектебіне Социалистік 
Еңбек Ері Мәриям Ниязованың есімін беру 
ж�ніндегі ұсынысын ортаға салды. М.#зілханов 
аудан тұрғындары мен қарияның �тінішін облыс 
басшылығына жеткізетінін айтты. 
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Халқымызда «Отан – отбасынан басталады» деген тамаша сөз бар. Ол 
отбасын құрған екі жастың ұлты, тілі, ділі және дінімен өлшенбейді. Егер 
отбасындағы тәрбие береке, бірлік, адамгершілік, сыйластықпен құралса, 
оның діңі берік, болашағы нұрлы болады. Жаркент – 42-ден астам этнос 
өкілдері ортақ тіршілік етіп жатқан құтты мекен. Олардың арғы ата-
бабалары осы берекелі жерден бақытын да, отбасын да тапты. Жергілікті 
тұрғындармен егістікте, бау-бақшада және фермаларда еңбек етті. 
Еркіндік пен тәуелсіздік үшін күресіп, егемен Қазақстанның өркендеуіне 

қомақты үлес қосты. 
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ТАТУЛЫҚТЫ ТАТУЛЫҚТЫ 
ТУ ЕТКЕН МЕКЕНТУ ЕТКЕН МЕКЕН
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2020 жылдың ішінде Компания активтерінде ;згерістер болды. Жалпы сомасы 76 372 мың теңгеге азайды және 
15 378 700 мың теңгені құрады. 

«Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларына» кассадағы ақша қаражаттары, ағымдағы банктік шоттардағы 
ақша қаражаттары кіреді. Аталған бап бойынша активтердің 41 944 мың теңгеге азайғаны байқалды. 

Aзінің күнделікті қызметі барысында, Компания қаражаттарды банк депозиттеріне әртүрлі мерзімге салады. 
«Орналастырылған салымдар» теңгерім бабы 147 084 мың теңгеге артты және 209 522 мың теңгені құрады. 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы ахуал бойынша, орналастырылған салымдарға 992 мың теңге сомасында есептелген сыйақылар кірді, ұзақ 
мерзімді және қысқа мерзімді депозиттердің пайыздық м;лшерлемесі 11,6%-дан 12,5%-ға ;згереді. 

«Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар» акциядағы инвестициялар мен белгісіз уақыт кезеңі ішінде ұстап 
қалу к;зделетін борышқорлық құралды білдіреді. Осындай бағалы қағаздар бастапқыда, егер осындай болса, 
құнсызданудан келтірілген залалды шегергендегі, әділ құнмен к;рсетіледі. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуалы 
бойынша, сату үшін қолда бар қаржылық активтер 8 919 754 мың теңгені құрады, соның ішінде 87 117 мың теңге 
сомада есептелген сыйақы. 

Тұтастай алғанда, «Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар» теңгерім бабы бойынша (��ә��� ��
	� ���	��� 
���
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����
���� ��	� ����������) 2019 жылмен салыстырғанда, 282 935 мың теңге сома м;лшерінде ;сім орын алды. 

«Кері РЕПО» операциялары» теңгерім баптары, 2019 жылмен салыстырғанда 282 350 мың теңгеге артып, 2 065 
895 мың теңгені құрады. 

Қайта сақтандырушының үлесі, ;зара жасалған пропорционалды қайта сақтандыру келісімшартына 
сәйкес, әр сақтандыру келісімшарты бойынша жеке-жеке есептеледі. Пропорционалды емес қайта сақтандыру 
келісімшарттары бойынша қайта сақтандырушының БМЗСҚ үлесі қайта сақтандырудың қолданыстағы моделінің 
негізінде актуариймен есептеледі. Сақтандыру ұйымында қайта сақтандыру моделі болмаған жағдайда қайта 
сақтандырушының БМЗСҚ үлесі н;лге тең болады. 

Қайта сақтандырушының БМЗСҚ үлесі сақтандырудың әр санаты бойынша, ипотекалық сақтандырудан басқасы, 
берілген сақтандыру санатында қайта сақтандыруға берілген сақтандыру келісімшарттары бойынша сақтандыру 
т;лемдерін жүзеге асырудың жинақталған статистикасы негізінде б;лек актуариймен есептеледі. Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымында берілген сақтандыру санатында қайта сақтандыруға берілген сақтандыру келісімшарттары 
бойынша сақтандыру т;лемдерін жүзеге асырудың жинақталған ;зіндік статистикасы болмаған немесе жеткіліксіз 
болған жағдайда, қайта сақтандырушының БМЗСҚ үлесінің к;лемі қайта сақтандырушының РММСҚ үлесі к;лемінің 
елу пайызынан аспауы тиіс. Егер қайта сақтандырушының БМЗСҚ ж не РММСҚ үлесі н;лге тең болса, қайта 
сақтандырушының БМЗСҚ үлесінің к;лемі қайта сақтандыру келісімшарты бойынша есептесудің алдындағы соңғы он 
екі айға есептелген базалық сақтандыру сыйақысы сомасының бес пайызынан аспауы тиіс. 

Қайта сақтандырушының РММСҚ үлесін есептеуде қайта сақтандыру келісімшарты бойынша қайта сақтандыру 
ұйымы ;теуге тиісті шығындар сомасы негізге алынады. 

Ағымдағы жылы Ақталмаған сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активі 722 228 мың теңгеге азайып, 1 122 619 
мың теңгені құрады. Қайта сақтандыру активтері шығындар қорында 23 369 мың теңгеге ;сіп, 1 108 501 мың теңгені 
құрады. 

Сақтандыру операциялары бойынша сақтандыру комиссиялары мен қайта сақтандыру операциялары бойынша 
комиссиялар есептеу әдісі негізінде есепке алынады. «Сақтандырушылар мен делдалдардан алуға қатысты 
сақтандыру сыйақылары» теңгерім бабы бойынша 842 462 мың теңге 2019 жылмен салыстырғанда 209 510 мың 
теңгеге артудың нәтижесінде мүмкін болды. 

Басқа да дебиторлық қарыздар 2 208 мың теңгеге ;сті және 333 495 мың теңгені құрады. Аталған бапқа, соның 
ішінде 291 115 мың теңге сомасында құнсызданудан резервтер шегергендегі қарызы кіреді. 

Компания ҚЕХС ерекшеленуі мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес жүзеге 
асырылатын, салық есебінің деректері негізіндегі салық бойынша есеп айырысуларды құрады. Кейбір шығын 
түрлерінің салық салу мақсаттары үшін есепке алынбайтынына байланысты, сонымен қатар салық салынбайтын 
табыс болғандықтан, Компанияда тұрақты салық айырмалары туындайды. 

Кейінге қалдырылған салық, қаржылық есеп-қисап мақсатындағы активтер мен міндеттемелердің есептік құны 
мен салық салу мақсаты үшін анықталатын сома арасындағы уақыт айырмасынан алынған таза салық нәтижесін 
к;рсетеді. 2021 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша бар уақытша айырма, негізінен, кірістер мен шығындарды 
есептеудің әртүрлі әдістеріне, сонымен қатар кейбір активтердің есептеу құнына байланысты. 

2020 жылы Компания қаржылық есеп-қисаптағы кейінге қалдырылған салық активтерін, салық салынатын 
пайданың ықтимал сомасы шегінде таныды, оған қарсы шегерілетін уақытша шығындар сомасы танылатын болады. 
Осылайша, «Кейінге қалдырылған салық активі» теңгерім бабы 6 057 мың теңгеге азайды және 49 779 мың теңгені 
құрады. 

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен құнсыздану бойынша 
шығындарды шегергендегі, бастапқы құны бойынша к;рсетілді. 2020 жылы ғимараттағы инвестициялар жүзеге 
асырылмады. 2021 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша, негізгі құрал-жабдықтардың теңгерімдік құны 173 670 мың 
теңгені, материалдық емес активтердің құны 78 135 мың теңгені құрады. 

«Басқа да активтер» бабында (133 239 �	� �����) басқа да қаржылық емес активтер, дәлірек айтқанда, эмитенттің 
дебиторлық берешегі – 130 391 мың теңге, басқа да активтер – 751 мың теңге, акциялар бойынша дивидендтер 
түріндегі табыс - 2 097 мың теңге деп к;рсетілді. 

$�	�

�
�
�
Залалдардың сақтық қоры ақырғы залалдар бағасын жинақтауды білдіреді және мәлімделген, алайда реттелмеген 

залалдарды (РММСҚ) және болған, алайда есеп беру күні мәлімделмеген залалдарды (БМЗСҚ) кіреді. 
РММСҚ мәлімделген, алайда есеп беру күні ;телмеген наразылықтарға қатысты құрылады. Бағалау сақтандыру 

жағдайларын тергеу барысында Компаниядан алынған ақпараттар негізінде жасалады. 
БМЗСҚ Компаниямен, олардың сақтандыру санаты бойынша есептеудің актуарийлік әдістерін қолданып, 

сақтандыру наразылықтарын мәлімдеу/реттеудің ;ткен тарихы негізінде есептеледі, олар бойынша жеткілікті 
статистикалық деректер бар. Мәлімделмеген наразылықтардың соңғы құны наразылықтарды болжаудың бірқатар 
стандартты актуарийлік әдістері арқылы бағаланған. 

Аталған әдістер негізінде жатқан негізгі жорамалдар, наразылықтармен байланысты, компанияның ;ткен 
тәжірибесінің болашақ наразылықтарды, осылайша наразылықтар бойынша соңғы шығындарды дамытуды болжау 
үшін қолданылуы мүмкін екеніне негізделеді. 

Жеткілікті статистикалық деректер болмайтын сақтандыру санаттары бойынша, БМЗСҚ Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банк талаптарына сәйкес, соңғы 12 ай ішіне есептелген, сақтандыру сыйлықақысы 
сомасынан 5% м;лшерінде құрылады. Ағымдағы жыл ішіндегі аққұла сыйақылар сақтық қоры 722 327 мың теңгеге 
азайды және 4 218 395 мың теңгені құрады. Залалдардың сақтық қоры 176 241 мың теңгеге азайды және 3 052 932 
мың теңгені құрады. 

«Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар» баптары 8 535 мың теңгеге азайды және 413 052 мың теңгені құрады. 
«Сақтандыру (����� �������	
�) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу» бабы 7 154 мың теңгеге азайды 

және есеп беру кезеңі аяғында 33 606 мың теңгені құрады. 
«Сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойынша т;ленетін шоттар» бабы бойынша 127 220 мың теңгеге 

азайды. Осы теңгерім бабы бойынша сома есеп беру кезеңінің аяғында 100 332 мың теңгені құрады. 
«Басқа да дебиторлық берешек» бабы 682 мың теңгеге азайды. Аталған бапқа жеткізушілер алдындағы – 42 131 мың 

теңге м;лшеріндегі қарыз, сақтандыру т;лемдерін кепілдендіру Қорына міндетті жарналарды т;леу бойынша қарыз – 2 
333 мың теңге кіреді. Аталған қарыз түрлері қысқа мерзімді болып саналады және 2021 жылы ;телетін болады. 

2020 жылғы желтоқсанда Компания тікелей РЕПО «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ арқылы 368 278 мың теңге 
сома м;лшерінде шарт жасасты. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, тікелей РЕПО шарттарына, 130 мың 
теңге сома к;леміндегі есептелген сыйақылар кірді. 

Жылдың басындағымен салыстырғанда, «Болашақ кезең табыстары» бабы 26 852 мың теңгеге ұлғайды және 195 
551 мың теңгені құрады. 

Салық бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер 51 449 мың теңгені құрады. 
«Басқа міндеттемелер» бабына еңбекақыны т;леу бойынша қарыздар –185 051 мың теңге, демалыстарды т;леу 

үшін сақтық қоры –145 112 мың теңге, есеп берілетін сома бойынша есеп айырысулар – 502 мың теңге, басқа 
міндеттемелер – 943 мың теңге, контрагенттермен басқа да есеп айырысулар – 69 мың теңге кіреді. 
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Жыл басымен салыстырғанда, меншікті капитал 1 902 742 мың теңгеге ұлғайды және 6 565 964 мың теңгені 

құрады. 
Компанияның жарғылық капиталы 1 325 750 мың теңгені құрайды. 2020 жылы, бірыңғай Акционерлер шешіміне 

сәйкес, Компанияның есеп беру кезеңінің таза табысынан жай акциялар бойынша дивидендтерді т;леу жүзеге 
асырылмады. 

2011 жылдың қаңтарынан бастап, ҚРҰБ қаулысына сәйкес, сақтандыру компаниялары тұрақтандырылған 
сақтық қорларын құруы тиіс. Аталған сақтық қорының түрі капиталда б;лінбеген пайданы түзету есебінен 
танылады және сақтандыру ұйымдарының оның орташа мәнінен залалдылығын сипаттайтын, коэффициент 
арттырылған жағдайда, болашақ сақтандыру т;лемдерін жүзеге асырумен байланысты сақтандыру ұйымдарының 
міндеттемелерін бағалау болып саналады. Осылайша, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның 
тұрақтандырылған сақтық қоры 2 947 мың теңгеге азайды және 4 740 мың теңгені құрады. 

«Сату үшін алынған қолда бар құнды қағаздарды қайта бағалау қоры» бабы 401 247 мың теңгеге ;сті және – 
344 976 мың теңгені құрады. 

Осылайша, 2020 жылы алынған табыс 1 501 495 мың теңгені құрайды, 01.01.2021 ж. ахуал бойынша, б;лінбеген 
пайда 4 890 498 мың теңгені құрайды. 
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Компаниямен сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және 2021 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша 

есептелген сақтандыру сыйлықақылардың жиынтық м;лшері 12 040 245 мың теңгені құрады. 2019 жылмен 
салыстырғанда, жалпы түсімдер к;лемі 1 003 834 мың теңгеге азайды. 

Есеп беру кезеңіндегі кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған сақтандыру сыйлықақылардың жалпы 
сомасы 15 081 мың теңге сомасына ;сті және 69 852 мың теңгені құрады. 

Жалпы жинақталған сақтандыру сыйақыдан сақтандыру үшін берілген сақтандыру сыйақылар 5 372 581 мың 
теңгені құрады. 2019 жылмен салыстырғанда, қайта сақтандыру үшін берілген сақтандыру сыйақылар к;лемінің 225 
521 мың теңгеге ;суі орын алды. 

2020 жыл ішінде комиссиялық табыс азайды. 2019 жылмен салыстырғанда, алынған комиссия 16 856 мың теңгеге 
азайды және 443 345 мың теңгені құрады. Сақтандыру қызметтері бойынша агенттерге және брокерлерге т;ленген 
комиссия 460 021 мың теңгеге азайды және 1 935 576 мың теңгені құрады. 

Pкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша шығындар 460 021 мың теңгеге азайды және 1 935 576 мың теңгені 
құрады. 

2020 жыл ішінде салық т;леуге дейін 1 763 893 мың теңге м;лшерінде пайда алынды. 
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 262 395 мың теңгені құрады. 
Компанияның корпоративтік табыс салығын т;легеннен кейінгі жиынтық таза пайдасы 1 501 495 мың теңгені 

құрады.
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Aткен ұқсас кезеңмен салыстырғандағы салық салуға дейінгі пайда 1 331 359 мың теңгеге ;сті және 1 763 893 мың 

теңгені құрады. Операциялық активтердегі кему 32 405 мың теңгені құрады, операциялық міндеттемелердегі азаю 1 925 
001 мың теңгені құрады. Операциялық қызметтерден алынған ақшаның азаюы 1 957 406 мың теңгені құрады. Салық 
салудан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалардың жиынтық кемуі 2 219 804 мың теңгені құрады. 

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу нәтижесінде 27 503 мың теңге к;лемінде 
ақшалай қаражаттар жылыстады. Негізгі қаржы мен материалдық емес активтерді сатудан 200 мың теңге к;лемінде 
ақшалай кіріс кірді. 

Нәтижесінде инвестициялық қызметтен 27 303 мың теңге к;лемінде ақша шығарылды. Есеп беру кезеңі ішіндегі 
ақшалай қаражаттардың таза кемуі 41 944 мың теңгені құрады. 
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2020 жыл ішінде Компаниямен к;лік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін Міндетті 
сақтандыру бойынша 2 518 666 мың теңге к;лемінде, жолаушылар алдындағы тасымалдаушылардың азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін Міндетті сақтандыру бойынша 242 368 мың теңге к;лемінде сақтандыру шарты жасалды. 

2020 жылы «Сақтандыру т;лемдерін кепілдендіру қоры» келесі міндетті жарна м;лшерлемелерін белгіледі: к;лік 
құралы иелерінің азаматтық-құқықтық міндетті сақтандыру санаты бойынша – 0,35%, жолаушылар алдындағы 
тасымалдаушылардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша – 0,35%, 
туроператорлар мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша – 2%. 
2020 жыл ішіндегі есептелген міндетті жарналар сомасы 9 664 мың теңгені құрады. 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес, Компания 1-ден т;мен емес деңгейде т;лем 

қабілеттіліктің нақты маржасының т;менгі ;лшемін ұстап тұруға міндетті. 01.01.2021 ж. ахуал бойынша, Компания 
Ұлттық Банктің аталған нормативті және басқа да прунциялық нормативтерді орындауға қатысты талаптарын 
сақтады.
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2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның жалғыз акционері «Сентрас Капитал» ЖШС 

болып саналады. Компанияның соңғы бақылаушы тұлғасы Қазақсан Республикасының азаматы, Е.С.Абдразаков 
мырза болып саналады. 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның жалпы қызметкерлер саны 478 адамды құрайды. 
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№1 нысан

2021 ���+� 1 �������+� �;��� ��/�	�� «C
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(�	� ��������)

Баптар атауы Жол дар 
коды

Есеп беру 
кезеңі 

аяғында

Aткен 
жылдың 
аяғында

1 2 3 4

Активтер    

Ақшалай қаражаттар мен ақшалай қаражат баламалары 1 149 719 191 663

Орналастырылған салымдар (����	� ���� ��� ����	� ��
	� ����
�������) 2 209 522 62 438

Aзгерістері пайда немесе залалдар құрамында к;рсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланатын құнды қағаздар 3 0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (����	����� ��� ����	� ��
	� 
����
�������) 4 8 919 754 8 636 819

«Кері РЕПО» операциялары 5 2 065 895 1 783 545

Тазартылған асыл металдар 6

Туынды қаржылық құралдар 7

Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (����	����� ��� 
����	� ��
	� ����
�������) 8 1 122 619 1 844 847

Болған, алайда мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері 
(����	����� ��� ����	� ��
	� ����
�������) 9 537 642 618 849

Aмірді сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойынша болмаған 
залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (����	����� ��� ����	� ��
	� 
����
�������)

10   

Аннуитет шарттар бойынша болмаған залалдар бойынша қайта сақтандыру 
шарттары (����	����� ��� ����	� ��
	� ����
�������) 11   

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру 
активтері (����	����� ��� ����	� ��
	� ����
�������) 12 570 859 466 283

Сақтандырушылардан (����� ������ �	 
��	��
) мен делдалдардан 
алуға қатысты сақтандыру сыйлықақылар (����	����� ��� ����	� ��
	� 
����
�������)

13 842 462 632 952

Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық табыстар 14 0 0

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (����	����� 
��� ����	� ��
	� ����
�������) 15 148 741 147 225

Басқа дебиторлық берешек (����	����� ��� ����	� ��
	� ����
�������) 16 333 495 331 287

Сақтандырушыларға ұсынылатын қарыздар (����	����� ��� ����	� ��
	� 
����
�������) 17

Болашақ кезең шығындары 18 4 986 11 455

Ағымдағы салық активі 19 20 224 194 987

Кейінге қалдырылған салық активі 20 49 779 55 836

Aтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (����	����� ��� ����	� ��
	� 
����
�������) 21   

Басқа заңды тұлғалар капиталындағы инвестициялар 22   

Қорлар 23 17 959 59 831

Негізгі құрал-жабдықтар (����
������� !ә�� ����	����� �	�	���
	� 
����
�������) 24 173 670 194 979

Қолдану құқығы нысанындағы активтер (����
������� !ә�� ����	����� 
�	�	���
	� ����
�������) 25 0 37 324

Инвестициялық мүлік 26

Сату үшін арналған ұзақ мерзімді активтер 27

Материалдық емес активтер (�����) 28 78 135 87 851

Басқа да активтер 29 133 239 96 901

�,�<
� ���	� 30 15 378 700 15 455 072

Міндеттемелер  

Аққұла сыйлықақылар сақтық қоры 31 4 218 395 4 940 722

Aмірді сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойынша болмаған 
залалдардың сақтық қоры 32

Аннуитет шарттар бойынша болмаған залалдар бойынша сақтық қоры 33

Болған, алайда мәлімделмеген залалдардың сақтық қоры 34 1 472 917 1 499 873

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдардың сақтық қоры 35 1 580 015 1 729 300

Алынған қарыздар 36 0 0

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар 37 413 052 421 587

Сақтандыру (����� �������	
�) қызметі бойынша делдалдармен есеп 
айырысулар 38 33 606 40 760 

Дивиденд бойынша акционерлермен есеп айырысулар 39

Сақтандыру (����� �������	
�) шарты бойынша т;леуге жататын шоттар 40 100 332 227 552

Басқа несие берешегі 41 47 464 48 146

Бағалау міндеттемелері 42

Жалгерлік міндеттемелері 43 0 54 113

«РЕПО» операциялары 44 368 278 1 308 356

Туынды қаржылық құралдар 45

Шығарылған облигациялар 46

Болашақ кезеңдер табыстары 47 195 551 168 699

Салық және басқа да бюджетке міндетті т;лемдер міндеттемелері 48 51 449 68 376

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 49

Басқа міндеттемелер 50 331 677 284 366

$�	�

�
�
� ���	� 51 8 812 736 10 791 850

Капитал  

Жарғылық капитал (құрылтайшылар жарналары) 52 1 325 750 1 325 750

Алынған капитал (��
	�����	��
 !�
����
	) 53

Сақтық капиталы 54

Сыйлықақылар (���	��� �ө������ �������) 55

Күтпеген тәуекелдердің сақтық қоры 56 0

Тұрақтандырылған сақтық қоры 57 4 740 7 687

Сатуға арналған қолда бар құнды қағаз дарды қайта бағалаудың сақтық қоры 58 344 976 -56 271

Басқа сақтық қорлар

Б;лінбейтін пайда (!��	�����	� �����) 59 4 890 498 3 386 056

соның ішінде:

;ткен жылдар 56,1 3 389 003 2 939 118

есеп беру кезеңі 56,2 1 501 495 446 938

������ ���	� 57 6 565 964 4 663 222

��������� �
	 ��	�

�
�
� ���	� 58 15 378 700 15 455 072
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Кірістер    

Сақтандыру қызметінен түскен табыс  7 221 659 8 616 117

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары 1 12 040 245 13 044 079

Қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары 2 69 852 54 771

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары 3 5 372 581 5 147 060

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы 4 6 737 516 7 951 790

Аққұла сыйлықақылардың сақтық қорының ;згеруі 5 -722 327 -169 428

Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің ;згеруі 6 -722 228 26 110

Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақылардың таза сомасы 7 6 737 615 8 147 328

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер 8 443 345 460 201

Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер 9 40 699 8 588

Инвестициялық қызметтен түскен кірістер  1 397 099 814 267

Сыйақы алумен байланысты кірістер 10 580 749 651 313

соның ішінде:  

бағалы қағаздар бойынша сыйақы (����� ������ �������) түріндегі кірістер 10,1 533 841 610 599

орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер 10,2 46 908 40 714

Қаржылық активтермен операциялар бойынша кірістер (�	�	���
) (�����) 11 103 749 49 252

соның ішінде:  

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (�	�	���
) (�����) 11,1 -2 820 -72 051

«РЕПО» операцияларынан түскен кірістер (�	�	���
) (�����) 11,2 106 569 121 303

Тазартылған асыл металдармен операциялардан түскен кірістер (�	�	���
) 11,3 0 0

Туынды қаржылық құралдармен операциялардан түскен кірістер (�	�	���
) 11,4 0 0

Қайта бағалаудан түскен кірістер (�	�	���
) (�����) 12 571 422 42 252

соның ішіне:  

Aзгерістері пайдалар немесе залалдар құрамында бейнеленетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының ;згеруінен болған кірістер 
(�	�	���
) (�����)

12,1 0 0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының ;згеруінен болған кірістер 
(�	�	���
) 12,2 298 414 69 446

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (�	�	���
) (�����) 12,3 273 008 -27 194

Тазартылған асыл металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер (�	�	���
) 12,4 0 0

Туынды қаржылық құралдарды қайта бағалаудан түскен кірістер (�	�	���
) 12,5 0 0

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы қатысудан түскен кірістер 13 144 147 73 285

Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер 14 -2 968 -1 835

Басқа қызметтен түскен кірістер  41 727 35 142

Активтерді ;ткізуден және активтерді алудан (��
����) түскен кірістер (�	�	���
) 15 17 507 -25 713

Басқа қызметтен түскен басқа да кірістер 16 24 220 60 855

Басқа кірістер 17 0 0

Кірістер жиыны 18 8 660 485 9 465 526

Шығындар  

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру т;лемдерін жүзеге асыру бойынша 
шығындар 19 3 291 090 3 244 633

Қайта сақтандыру үшін қабылданған шарттар бойынша сақтандыру т;лемдерін 
жүзеге асыру бойынша шығындар 20 144 572 101 449

Қайта сақтандыруға берілген тәуекел бойынша шығындардың орнын толтыру 21 1 224 258 612 178

Кері талаптар бойынша орнын толтыру (�����) 22 199 917 203 319

Сақтандыру т;лемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар 23 2 011 487 2 530 585

Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығындар 24 37 554 115 756

Aмірді сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойын ша болмаған 
залалдардың сақтық қорының ;згеруі 25

Aмірді сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойынша болмаған залалдар 
бойынша қайта сақтандыру активтерінің ;згеруі 26

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдардың сақтық қорының ;згеруі
27

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар бойынша қайта сақтандыру 
активтерінің ;згеруі 28

Болған, алайда мәлімделмеген залалдардың сақтық қорының ;згеруі
29 -26 956 30 814

Болған, алайда мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтерінің 
;згеруі 30 -81 207 88 376

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар бойынша сақтық қорының ;згеруі 31 -149 285 180 517

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру 
активтерінің ;згеруі 32 104 576 5 618

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы т;леу бойынша шығындар 33 1 935 576 2 395 597

Сақтандыру (����� �������	
�) шартын бұзумен байланысты шығындар 34 565 449 861 124

Сыйақыны т;леумен байланысты шығындар 35 80 253 48 728

соның ішінде:  

бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар 35,1 80 253 48 728

Жалгерлік міндеттемелері бойынша пайыздық шығындар 36 2 008 13 225

Құнсыздану бойынша сақтық қорының шығындары 37 52 573 67 155

Құнсыздану бойынша сақтық қорларын қалпына келтіру 38 25 702 25073

Құнсыздану бойынша сақтық қорына жұмсалған таза шығындар 39 26 871 42 082

Жалпы және әкімшілік шығындар 40 2 408 611 2 882 381

соның ішінде:   

Еңбекақы және іссапарларды т;леуге жұмсалған шығындар 40,1 1 552 600 1 734 229

корпоративтік табыс салығынан басқа, ағымдағы салық тар мен бюджетке 
т;ленетін басқа да міндетті т;лемдер 40,2 135 660 144 415

ағымдағы жалгерлік шығындары 40,3 141 281 106 205

жарнама шығындары 40,4 120 425 297 439

үшінші тұлғалардың қызметтері 40,5 53 100 62 992

аудиторлық, кеңестік қызмет және ақпаратттық шығындар 40,6 54 474 108 758

Амортизациялық аударымдар мен тозу 41 94 430 144 698

Басқа шығындар 42 28 393 26 177

Шығындар жиыны 43 6 896 592 9 032 992

Кезең ішіндегі пайда (�����) 44 1 763 893 432 534

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (�����) 45  

Корпоративтік табыс салығын т;легенге дейінгі таза пайда (�����) 46 1 763 893 432 534

Корпоративтік табыс салығы 47 262 398 -14 404

соның ішінде:  

негізгі қызметтен 47,1 253 675 -21 246

басқа қызметтен 47,2 8 723 6 842

Салықтарды т;легеннен кейінгі таза пайда (�����) жиыны 48 1 501 495 446 938
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Салық салуға дейінгі пайда (�����)  1 763 893 432 534

Ақшалай емес операциялық баптар үшін түзетулер:  441 270 57 521

Амортизациялық аударымдар және тозу 1 94 430 144 698

Күмәнді берешектер бойынша сақтық қоры бойынша шығындар 2 26 871 42 082

Қаржылық актив құнының ;згеруіне байланысты іске асырылмаған 
кірістер мен шығындар 3 401 247 -6 533

Ақшалай емес баптарға басқа да түзетулер 6 -81 278 -122 726

Операциялық активтер мен міндеттемелерді ;згерткенге дейінгі 
операциялық кірістер (�	�	���
)  2 205 163 490 055

Операциялық активтердегі кему (����#)  -32 405 998 947

 Орналастырылған салымдардың кемуі (����#	) 7 -147 084 426 695

Сату үшін арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың кемуі 
(����#	) 8 -282 935 -1 118 196

 «Кері РЕПО» операцияларының кемуі (����#	) 9 -282 350 1 714 310

Қайта сақтандыру активтерінің кемуі (����#	) 10 698 859 -120 104

Сақтандырушылар (қайта сақтандырушылар) мен делдалдардан алуға 
қатысты сақтандыру сыйлықақылардың кемуі (����#) 11 -209 510 138 787

Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістердің кемуі 
(����#	)  0 0

Басқа дебиторлық берешектің кемуі (����#	) 12 -2 208 217 905

Сақтандырушыларға ұсынылатын қарыздардың кемуі (����#	) 13 0 0

Болашақ кезең шығындарының кемуі (����#	) 14 6 469 -5 953

Басқа активтердің кемуі (����#	) 15 186 354 -254 497

Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (�����)  -1 925 001 -1 641 324

Аққұла сыйақылар сақтық қоры сомасының ұлғаюы (�����) 16 -722 327 -169 428

Aмірді сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойынша болмаған 
залалдардың сақтық қорының ұлғаюы (�����) 17 0 0

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдардың сақтық қоры 
сомасының ұлғаюы (�����) 18 0 0

Болған, алайда, мәлімделмеген залалдардың сақтық қоры сомасының 
ұлғаюы (�����) 19 -26 956 30 814

Мәлімделген, алайда, реттелмеген залаладардың сақтық қоры сомасының 
ұлғаюы (�����) 20 -149 285 180 517

Қосымша сақтық қорлары сомасының ұлғаюы (�����) 21 0 0

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулардың ұлғаюы (�����) 22 -8 535 74 681

Сақтандыру (����� �������	
�) қызметі бойынша делдалдармен есеп 
айырысулардың ұлғаюы (�����) 23 -7 154 -9 442

Сақтандыру (����� �������	
�) шарттары бойынша т;леуге 
жатқызылатын шоттардың ұлғаюы (�����) 24 -127 220 158 395

Басқа несиелік берешектің ұлғаюы (�����) 25 -682 -8 039

«РЕПО» операцияларының ұлғаюы (�����) 26 -940 078 -2 016 703

Болашақ кезең кірістерінің кемуі (����#	) 27 26 852 24 795

Басқа міндеттемелердің ұлғаюы (�����) 28 30 384 93 086

Операциялық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы (�����)  -1 957 406 -642 377

Т;ленген корпоративтік табыс салығы 29 262 398 -14 404

Салық салудан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалардың 
ұлғаюы (����) жиыны  -2 219 804 -627 973

Ақшалай түсімдер мен инвестициялық қызметпен байланысты т;лемдер  0 0

Aтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды сатып алу (����) 30 0 0

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу 31 -27 503 -38 227

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сату 32 200 17 147

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар 33   

Басқа да түсімдер мен т;лемдер 34   

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы немесе кему 
жиыны  -27 303 -21 080

Ақшалай түсімдер мен қаржылық қызметпен байланысты т;лемдер    

Акциялардың шығарылуы 35 0 0

Акцияларды алу 36

Құрылтайшылар жарналарының ұлғаюы (�����) 36-1

Алынған қарыздар 37

Дивидендтерді т;леу 38 0 0

Басқа да түсімдер мен т;лемдер 39 0 0

Қаржылық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі  0 0

Есеп беру кезеңі ішіндегі ақшалардың таза ұлғаюы немесе кему жиыны  -41 944 -158 998

Есеп беру кезеңінің басындағы ақша қалдығы мен ақшалай баламалар 40 191 663 350 661

Есеп беру кезеңінің аяғындағы ақша қалдығы мен ақшалай баламалар 41 149 719 191 663

* 2-жолда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептеме қосымшаларында бейнеленген баптар бойынша 
ескертпе н;мірі к;рсетіледі

Бірінші басшы (�� �������� ������� – 
��	� �������� ����
��	� �����)  _________________ Абдразакова А.С күні ______________

Бас есепші (�� �������� ������� – 
��	� �������� ����
��	� �����)  _________________ Скачкова Т.Б. күні ______________

Орындаушы __________________ күні_______________   
 

Телефон:________________ 

М;р орны

Т.Б. Скачкова
($�����	 7-�����)
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"ткен кезең басындағы сальдо 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Есеп саясатындағы �згерістер мен қателіктерді 
түзету  0

"ткен кезең басындағы қайта есептелген сальдо 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау 0  0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының 
�згеруі -6 533 -6 533  -6 533

Ақша ағындарын хеджирлеу  0  0

Басқа операциялардан түскен пайда (�����)  0  0

Капиталдың �зінде тікелей танылған пайда (�����)  0  0

Кезең ішіндегі пайда (�����)  446 938 446 938  446 938

Кезең ішіндегі пайда (�����) барлығы  446 938 446 938  446 938

Дивидендтер  0 0  0

Акциялар (��������) эмиссиясы 0  0  0

Сатып алынған акциялар (��������)  0  0

Ішкі аударымдар 0 1 508  -1 508 0  0

соның ішінде:  0 0  0

Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған қайта 
бағалауының �згеруі  0 0  0

Сақтық капиталын құру 1 508  -1 508 0  0

Басқа операциялар  0 -33 686 -33 686  -33 686

Есеп беру кезеңі басындағы сальдо 1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Есеп саясатындағы �згерістер мен қателіктерді 
түзету   0

"ткен кезең басындағы қайта есептелген сальдо 1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау  

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының 
�згеруі  401 247  401 247  401 247

Ақша ағындарын хеджирлеу    0  0

Басқа операциялардан түскен пайда (�����)    0  0

Капиталдың �зінде тікелей танылған пайда (�����)    0  0

Кезең ішіндегі пайда (�����)   1 501 495 1 501 495  1 501 495

Кезең ішіндегі пайда (�����) барлығы   1 501 495 1 501 495  1 501 495

Дивидендтер   0 0  0

Акциялар (��������) эмиссиясы 0   0  0

Сатып алынған акциялар (��������)   0  0

Ішкі аударымдар 0 -2 947  2 947 0  0

соның ішінде:   0 0  0

Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған қайта 
бағалауының �згеруі   0 0  0

Сақтық капиталын құру -2 947  2 947 0  0

Басқа операциялар   0 0 0  0

Есеп беру кезеңі аяғындағы сальдо 1 325 750 4 740 344 976 4 890 498 6 565 964 0 6 565 964

«Бас ұйым капиталы» және «Азшылық үлесі» жолдары шоғырландырылған қаржылық есеп-қисап құрылған 
кезде толтырылады.

Шоғырландырылмаған қаржылық есеп-қисап құрылған кезде немесе сақтандыру (����� ����������) 
ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің еншілес ұйымы болмаған кезде 2-б. жолдары толтырылады.

Бірінші басшы (�� 	������� �
�
�
 – 
��� ����
��� ��������� �����)  _________________ Абдразакова А.С күні ______________
Бас есепші (�� 	������� �
�
�
 – 
��� ����
��� ��������� �����)  _________________ Скачкова Т.Б. күні _______________
Орындаушы __________________ күні_______________   
Телефон:________________ 
М�р орны
Т.Б. Скачкова
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Біз «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ (	���� ә�� – «��������») қаржылық есеп-қисапқа 

аудит жүргіздік, ол 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, қаржылық жағдай туралы есеп беруден, пайда 
немесе залал туралы және басқа да жиынтық табыс туралы есеп беруден, капиталдағы �згерістер туралы есеп 
беруден және к�рсетілген күнге аяқталған, жыл ішіндегі ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп беруден, 
сонымен қатар, қаржылық есептілікке қатысты ескертпелерден, оған қоса есеп саясатының негізгі жағдайларына 
қысқаша шолулардан тұрады. 

Біздің пікірімізше, ұсынылған қаржылық есеп беру, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, 
Компанияның қаржылық жағдайын, сонымен қатар, қаржылық есеп-қисаптың Халықаралық стандарттарына 
(«!"#$») сәйкес, оның қаржылық нәтижелер мен к�рсетілген күнге аяқталатын ақша қаражаттарының қозғалысын 
барлық қолданыстағы қарым-қатынастарда анық к�рсетеді. 

:�-����
�� �����
 A��� ��#�"���� 
Біз «Аудиттың Халықаралық стандарттарына (	���� ә�� – «%#$») сәйкес аудит жүргіздік. Біздің 

жауапкершілігіміз к�рсетілген стандарттарға сәйкес бұдан әрі біздің қорытындымыздың «Қаржылық есептеменің 
аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі» б�лімінде ашылады. Біз Қазақстан Республикасындағы біздің қаржылық 
есеп-қисапқа қатысты қолданылатын, этникалық талаптарға сәйкес Компанияға қатысты тәуелсізбіз және бізбен 
аталған талаптарға сәйкес басқа да этникалық міндеттер орындалды. Біз, алған аудиторлық дәлелдердің біздің ой- 
пікірімізді білдіруге негіз ретінде қолдану үшін жеткілікті әрі лайықты болып саналады деп шамалаймыз. 
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Басшылық ҚЕХС сәйкес, к�рсетілген қаржылық есеп-қисапты дайындау және анық ұсыну үшін және 

басшылықтың жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер салдарынан елеулі бұрамлаулардан тұрмайтын, қаржылық 
есеп-қисапты дайындау үшін қажетті деп санайтын ішкі бақылау жүйесі үшін жауапкершілік жүктейді. 

Қаржылық есептемені дайындаған кезде, басшылық Компанияны таратуға, оның қызметін тоқтату немесе 
онда қызметті тарату немесе тоқтатудан басқа қандай да бір балама болмаған жағдайларды қоспағанда, басшылық 
Компанияның �з қызметін үздіксіз жалғастыруға қабілетін бағалау үшін, қызметтердің үздіксіздігіне қатысты 
мәліметтерді тиісті жағдайларда ашылуы үшін және қызметтердің үздіксіздігі ж�нінде жорамалдар негізінде 
қаржылық есеп-қисапты құру үшін жауапкершілік жүктейді. 

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар, компанияның қаржылық есептілігін дайындауды қадағалауға 
жауапты болады. 
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Біздің мақсатымыз қаржылық есеп-қисаптың теріс пиғылды әрекеттер немесе қателер салдарынан елеулі 

бұрмалаулар болмайтынына және біздің пікіріміз бар аудиторлық қорытынды шығаруда ақылға қонымды сенім 
алу болып табылады. Орынды сенімділік, жоғары сенімділік дәрежесін білдіреді, алайда аудиттің Халықаралық 
стандарттарына сәйкес жүргізілген аудитке кепілдеме болмайды, олар болған жағдайда үнемі елеулі бұрмалауды 
анықтайды. Бұрмалаулар жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер нәтижесі болуы мүмкін және егер олар жеке немесе 
барлығы бірге осы қаржылық есеп-қисап негізінде қабылданатын пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне 
ықпал етуі мүмкін екендігін негізді түрде болжауға болатын болса елеулі болып саналады. 

Аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде, біз кәсіби пайымды қолданамыз 
және аудит бойына кәсіби күмәншілдікті (��
���&���) сақтаймыз. Бұдан басқа, біз келесілерді орындаймыз: 
- жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер салдарынан қаржылық есеп-қисаптың елеулі бұрамалау қаупін 

анықтаймыз және бағалаймыз; осы қауіптерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдер әзірлейміз және жүргіземіз; 
біздің пікірімізді білдіруге негіздеме ретінде қолданылу үшін жеткілікті және лайықты болып саналатын 
аудиторлық дәлелдер аламыз. Жосықсыз әрекеттер нәтижесіндегі елеулі бұрмалауларды таба алмау қаупі, 
қателіктер нәтижесінде елеулі бұрмалауларды таба алмау қаупінен жоғары, себебі оған жосықсыз әрекеттерге 
келісу, жалғандық, қасақана �ткізу, ішкі бақылау жүйесіндегі тексерістегі ақпараттар немесе әрекеттердің 
бұрмаланып ұсынылуы кіруі мүмкін; 

-  мән-жайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау 
жүйесінің түсінігін аламыз, алайда Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру 
мақсатында алмаймыз; 

-  қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және басшылықпен есептелген және ақпараттарды ашуға 
сәйкес келетін бағалау мәндерінің негізділігін бағалаймыз; 

-  басшылықтың қызметтің үздіксіздігіне жол беруді қолданудың заңдылығы ж�нінде тұжырым жасаймыз, 
алынған аудиторлық дәлелдер негізінде – нәтижесінде «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ �з 
қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне айтарлықтай күмән тудыруы ықтимал оқиғалар немесе жағдайларға 
байланысты елеулі белгісіздік бар ма деген қорытынды жасаймыз. Егер біз елеулі белгісіздіктің болуы ж�нінде 
тұжырымға келетін болсақ, біз аудиторлық қорытындымызда қаржылық есептіліктегі ақпараттарды тиісті 
ашуға назар аудартуымыз қажет немесе егер ақпараттарды осылай ашу тиісті болып саналмайтын болса, 
біздің пікірімізді �згерту қажет. Біздің тұжырымымыз, біздің аудиторлық қорытынды күніне дейін алынған 
аудиторлық дәлелдерге негізделген. Алайда, болашақ оқиғалар немесе жағдайлар, Компанияның �з қызметін 
үздіксіз жалғастыру қабілетінен айырылуына алып келуі мүмкін; 

–  тұстастай қаржылық есеп-қисаптың ұсынылуын, оның құрылымы мен мазмұнын, оған қоса ақпараттардың 
ашылуын бағалаймыз, сондай-ақ, қаржылық есеп-қисаптың оның негізінде жатқан операциялар мен 
оқиғаларды, олардың анық ұсынылуын қамтамасыз ету үшін ұсыныла ма, соған бағалау жүргіземіз. 

��
����� ����-����� ���	� A��� ���	�
��� ������
����#� (�������) 
Біз, «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ корпоративтік басқаруына жауап беретін 

тұлғалармен, оларға мәліметтерді, бәрінен басқа, аудиттің жоспарланған к�лемі мен мерзімі ж�ніндегі 
ақпараттарды, сонымен қатар аудит нәтижелері бойынша елеулі ескертулер ж�нінде, соның ішінде аудит үдерісінде 
біздің анықтайтын ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктер ж�нінде хабардар ете отырып, ақпараттық �зара 
әрекеттестікті жүзеге асырамыз. 

Ержан ДОСЫМБЕКОВ 
«Grant Thornton» ЖШС Бас директоры/Жоба бойынша серіктес 
Қазақтан Республикасының білікті аудиторы 
Біліктілік куәлігі №ҚМ–0000069 2012 жылғы 20 қаңтарда берілген 

Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қызметпен айналысу үшін берілген мемлекеттік лицензия: 
сериясы №18015053, 2018 жылғы 3 тамызда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит 
комитетімен (	������� 	
����
� �'�� – 27 *���
 2011 ���) берілген. 

27 сәуір 2021 жыл Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
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За 2020 год произошли изменения в активах Компании, общая сумма которых, уменьшились на 76 372 тыс. тенге 
и составили 15 378 700 тыс. тенге.

«Денежные средства и их эквиваленты» включают денежные средства в кассе, денежные средства на текущих 
банковских счетах. По данной статье отмечено уменьшение активов на 41 944 тыс. тенге. 

В ходе своей обычной деятельности Компания размещает средства в депозиты в банки на разные сроки. Статья 
баланса «Вклады размещенные» увеличилась на 147 084 тыс. тенге и составила 209 522 тыс. тенге. По состоянию на 
31 декабря 2020 года, вклады размещённые включали в себя начисленное вознаграждение на сумму 992 тыс. тенге, 
процентная ставка долгосрочных и краткосрочных депозитов варьируется от 11,6% до 12,5%.

«Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой инвестиции в акции и долговые 
инструменты, которые предполагается удерживать в течение неопределенного периода времени. Такие ценные 
бумаги первоначально отражаются по справедливой стоимости, за вычетом убытков от обесценения, если таковые 
имеются. По состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
составили 8 919 754 тыс. тенге, в том числе начисленное вознаграждение на сумму 87 117 тыс. тенге. 

В целом, по статье баланса «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� 
������
�3��� ������)» произошло увеличение по сравнению с 2019 годом на сумму 282 935 тыс. тенге.

Статья баланса «Операции «обратное РЕПО» по сравнению с 2019 годом увеличилась на 282 350 тыс. тенге и 
составила 2 065 895 тыс. тенге.

Доля перестраховщика в РНП рассчитывается отдельно по каждому договору страхования в соответствии с 
условиями заключенного договора пропорционального перестрахования. По договорам непропорционального 
перестрахования доля в РНП перестраховщика рассчитывается актуарием на основе используемой модели 
перестрахования. При отсутствии в страховой организации модели перестрахования доля перестраховщика в РНП 
равна нулю. 

Доля перестраховщика в РПНУ определяется актуарием по каждому классу страхования, за исключением класса 
ипотечного страхования, отдельно на основании накопленной статистики по осуществлению страховых выплат по 
договорам страхования, переданным на перестрахование в данном классе страхования. При отсутствии у страховой 
(�
�
����+�,�/���) организации собственной статистики по осуществлению страховых выплат по договорам 
страхования, переданным на перестрахование в данном классе страхования либо недостаточности данных такой 
статистики, размер доли перестраховщика в РПНУ должен составлять не более пятидесяти процентов от доли 
перестраховщика в РЗНУ. В случае если размер доли перестраховщика в РЗНУ и РЗНУ равны нулю, то размер 
доли перестраховщика в РПНУ должен составлять не более пяти процентов от суммы базовой страховой премии, 
начисленной по договорам перестрахования за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате расчета.

Доля перестраховщика в РЗНУ рассчитывается на основе суммы убытков, которые подлежат возмещению от 
перестраховочной организации, согласно условиям договора перестрахования. 

За текущий год Актив перестрахования по незаработанным премиям уменьшился на 722 228 тыс. тенге и 
составил 1 122 619 тыс. тенге. Активы перестрахования в резерве убытков выросли на 23 369 тыс. тенге и составили 
1 108 501тыс. тенге.

Страховые премии по операциям страхования и комиссии по операциям перестрахования учитываются на 
основе метода начисления. По статье баланса «Страховые премии к получению от страхователей и посредников» - 
842 462 тыс. тенге произошло увеличение по сравнению с 2019 годом на сумму 209 510 тыс. тенге. 

Прочая дебиторская задолженность увеличилась на 2 208 тыс. тенге и составила 333 495 тыс. тенге. Данная статья 
включает, в том числе задолженность по регрессу за вычетом резервов под обесценение в сумме 291 115 тыс. тенге. 

Компания составляет расчеты по корпоративному подоходному налогу на основании данных налогового 
учета, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, которые могут 
отличаться от МСФО. В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а 
также ввиду наличия необлагаемого дохода, у Компании возникают постоянные налоговые разницы.

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью 
активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой для целей налогообложения. 
Временные разницы, имеющиеся по состоянию на 01.01.2021 года, в основном, связаны с различными методами 
учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов.

В 2020 году Компания признала отложенный налоговый актив в финансовой отчетности в пределах возможной 
суммы налогооблагаемой прибыли, против которой будет признана сумма вычитаемых временных расходов. Таким 
образом, статья баланса «Отложенный налоговый актив» уменьшилась на 6 057 тыс. тенге и составила 49 779 тыс. тенге.

Основные средства и нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и расходов по обесценению. В 2020 году инвестиций в здания не осуществлялось. По состоянию на 
01.01.2021г. балансовая стоимость основных средств составила 173 670 тыс. тенге, нематериальных активов – 78 135 
тыс. тенге.

В статье «Прочие активы» (133 239 ���. �
��
) отражены прочие нефинансовые активы, а именно: дебиторская 
задолженность эмитента – 130 391 тыс. тенге, прочие активы – 751 тыс. тенге, доходы в виде дивидендов по акциям 
– 2 097 тыс. тенге.
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Резерв убытков представляет собой обобщение оценок конечных убытков и включает резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков (РЗНУ) и резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) на отчетную 
дату. РЗНУ создается в отношении заявленных претензий, но не погашенных на отчетную дату. Оценка делается 
на основе информации, полученной Компанией в ходе расследования страхового случая. РПНУ рассчитывается 
Компанией на основании их предыдущей истории заявления/урегулирования страховых претензий, с 
использованием актуарных методов расчета по классам страхования, по которым есть достаточные статистические 
данные. Конечная стоимость незаявленных претензий оценена путем использования ряда стандартных актуарных 
методов прогнозирования претензий. Основное допущение, лежащее в основе данных методов, заключается в том, 
что прошлый опыт компании, связанный с претензиями, может быть использован для прогнозирования развития 
будущих претензий и таким образом окончательных затрат по претензиям. По классам страхования, по которым 
отсутствуют достаточные статистические данные, РПНУ создается в соответствии с требованиями Национального 
Банка Республики Казахстан в размере 5% от суммы страховых премий начисленных, в течение последних 12 
месяцев. За текущий год Резерв незаработанной премий уменьшился на 722 327 тыс. тенге и составил 4 218 395 тыс. 
тенге. Резерв убытков снизился на 176 241 тыс. тенге и составил 3 052 932 тыс. тенге.

Статья «Расчеты с перестраховщиками» уменьшилась на 8 535 тыс. тенге и составила 413 052 тыс. тенге.
Статья «Расчеты с посредниками по страховой (�
�
����+�,�/���) деятельности» уменьшилась на сумму 7 154 

тыс. тенге, и составила на конец отчетного периода 33 606 тыс. тенге. 
По статье «Счета к уплате по договорам страхования (�
�
����+�,����)» произошло уменьшение на сумму 127 

220 тыс. тенге. Сумма по этой статье баланса на конец отчётного периода составила 100 332 тыс. тенге.
Статья «Прочая кредиторская задолженность» уменьшилась на 682 тыс. тенге. Данная статья включает 

задолженность перед поставщиками в размере – 42 131 тыс. тенге, задолженность по уплате обязательных взносов 
в Фонд гарантирования страховых выплат – 2 333 тыс. Данные виды задолженности являются краткосрочными и 
будут погашены в 2021 году.

В декабре 2020 года Компания заключила договоры прямого РЕПО через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 
на сумму 368 278 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2020 года, договоры прямого РЕПО включали в себя 
начисленное вознаграждение на сумму 130 тыс. тенге.

По сравнению с началом года статья «Доходы будущих периодов» увеличилась на 26 852 тыс. тенге и составила 
195 551 тыс. тенге.

Обязательства перед бюджетом по налогам составили 51 449 тыс. тенге.
Статья «Прочие обязательства» включает задолженность по оплате труда – 185 051 тыс. тенге, резерв на оплату 

отпусков – 145 112 тыс. тенге, расчеты по подотчетным суммам – 502 тыс. тенге, прочие обязательства – 943 тыс. 
тенге, прочие расчёты с контрагентами – 69 тыс. тенге.

����	B����� ����	��
По сравнению с началом года собственный капитал увеличился на 1 902 742тыс. тенге и составил 6 565 964 тыс. тенге. 
Уставный капитал Компании составляет 1 325 750 тыс. тенге. В 2020, в соответствии с решением единственного 

Акционера, выплата дивидендов по простым акциям из чистого дохода отчётного периода Компанией не 
осуществлялась.

Начиная с января 2011 года, в соответствии с постановлением НБРК, страховые компании должны создавать 
стабилизационный резерв. Данный вид резерва признается в капитале за счет корректировки нераспределенной 
прибыли и является оценкой обязательств страховой организации, связанных с осуществлением будущих страховых 
выплат в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой организации над его 
средним значением. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2020 года стабилизационный резерв Компании 
уменьшился на 2 947 тыс. тенге составил 4 740 тыс. тенге.

Статья «Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» увеличился на 401 247 тыс. тенге 
и составила - 344 976 тыс. тенге. 

Таким образом, доход, полученный за 2020 г. составляет 1 501 495 тыс. тенге, нераспределенная прибыль по 
состоянию на 01.01.2021 года составляет 4 890 498 тыс. тенге.
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Совокупный размер страховых премий, принятых по договорам страхования и начисленных компанией по 

состоянию на 01.01.2021г. составил 12 040 245 тыс. тенге. По сравнению с 2019 годом общий объем поступлений 
уменьшился на 1 003 834 тыс. тенге. 

Общая сумма страховых премий, полученных по договорам входящего перестрахования в отчетном периоде, 
увеличилась на сумму 15 081тыс. тенге и составила 69 852 тыс. тенге. 

Страховые премии, переданные на перестрахование от общих собранных страховых премий, составили 5 372 581 
тыс. тенге. Произошло увеличение объема страховых премий, переданных на перестрахование по сравнению с 2019 
годом на 225 521 тыс. тенге. 

За 2020 год произошло уменьшение комиссионного дохода. По сравнению с 2019 годом, комиссия полученная 
уменьшилась на 16 856 тыс. тенге и составила 443 345 тыс. тенге. Комиссия, начисленная агентам и брокерам по 
страховой деятельности, уменьшилось на 460 021 тыс. тенге и составила 1 935 576 тыс. тенге. 

Расходы по административно-хозяйственной деятельности уменьшились на 460 021 тыс. тенге и составили 1 935 
576 тыс. тенге.

За 2020 год получена прибыль до уплаты налогов в размере 1 763 893 тыс. тенге. 
Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 262 395 тыс. тенге
Итоговая чистая прибыль Компании после уплаты корпоративного подоходного налога составила 1 501 495 тыс. 

тенге. 
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Прибыль до налогообложения по сравнению с прошлым аналогичным периодом увеличилась на 1 331 359 тыс. 

тенге и составила 1 763 893 тенге. Уменьшение в операционных активах составило 32 405 тыс. тенге, уменьшение 
в операционных обязательствах составило 1 925 001 тыс. тенге. Уменьшение денег от операционной деятельности 
составило 1 957 406 тыс. тенге. Итого уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения 
составило 2 219 804 тыс. тенге.

В результате приобретения основных средств и нематериальных активов произошел отток денежных средств 
на сумму 27 503 тыс. тенге. В результате продажи основных средств и нематериальных активов произошёл приток 
денежных средств на сумму 200 тыс. тенге. В итоге произошло выбытие денег от инвестиционной деятельности на 
27 303 тыс. тенге. Чистое уменьшение денежных средств за отчетный период составило 41 944 тыс. тенге.

:	H�	 �� ��H�������� ���� ��?"�	��M��� B"����B � ���B��� ��?"�	��M�	B B K��� #�
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За 2020 год Компанией были заключены договора страхования по Обязательному страхованию гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств на общую сумму 2 518 666 тыс. тенге, по Обязательному 
страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами на общую сумму 242 368 тыс. 
тенге. На 2020 год «Фонд гарантирования страховых выплат» установил следующие ставки обязательных взносов: по 
классу обязательного страхования гражданско-правовая ответственности владельцев транспортных средств – 0,35%, 
по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами – 
0,35%, по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и тур. агента – 2%. 
Начисленная сумма обязательных взносов за 2020 год составила 9 664 тыс. тенге.

:	H�	 � B��������� �
���@���M��� ��
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В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, Компания обязана поддерживать 

минимальный размер фактической маржи платежеспособности на уровне не ниже 1. По состоянию на 01.01.2021 
года Компанией были соблюдены требования Национального Банка касательно выполнения данного норматива.

.������	��M��? ��G�
��@�?
По состоянию на 31 декабря 2020 года единственным акционером Компании является ТОО «Сентрас Капитал». 

Конечным контролирующим лицом Компании является г–н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.
Общее количество сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2020 годов составляло 478 человек.

И.О. Председателя Правления    А.С. Абдразакова
Главный бухгалтер      Т.Б. Скачкова
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Наименование статьи Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На конец 
предыдущего 

года

1 2 3 4

Активы

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 149 719 191 663

Вклады размещенные (з� ,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 2 209 522 62 438

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка 3 0

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) 4 8 919 754 8 636 819

Операции «обратное РЕПО» 5 2 065 895 1 783 545

Аффинированные драгоценные металлы 6

Производные финансовые инструменты 7

Активы перестрахования по незаработанным премиям (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 8 1 122 619 1 844 847

Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (�� ,�/
��� 
�
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 9 537 642 618 849

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования 
(�
�
����+�,����) жизни (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 10

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по ����,���� ������
�� (за 
вычетом резервов на обесценение) 11

Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (�� ,�/
��� 
�
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 12 570 859 466 283

Страховые премии к получению от страхователей (�
�
����+�,��
�
�) и посредников (�� 
,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 13 842 462 632 952

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию 14 0 0

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� 
�	
�&
�
��
) 15 148 741 147 225

Прочая дебиторская задолженность (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 16 333 495 331 287

Займы, предоставленные страхователям (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 17

Расходы будущих периодов 18 4 986 11 455

Текущий налоговый актив 19 20 224 194 987

Отложенный налоговый актив 20 49 779 55 836

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (�� ,�/
��� �
�
�,�, �� �	
�&
�
��
) 21

Инвестиции в капитал других юридических лиц 22

Запасы 23 17 959 59 831

Основные средства (�� ,�/
��� ��������&�� � �	����, �� �	
�&
�
���) 24 173 670 194 979

Активы в форме права пользования (�� ,�/
��� ��������&�� � �	����, �� �	
�&
�
���) 25 0 37 324

Инвестиционное имущество 26

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 27

Нематериальные активы (�
���) 28 78 135 87 851

Прочие активы 29 133 239 96 901

Итого активы 30 15 378 700 15 455 072

Обязательства

Резерв незаработанной премии 31 4 218 395 4 940 722

Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (�
�
����+�,����) жизни 32

Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета 33

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 34 1 472 917 1 499 873

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 35 1 580 015 1 729 300

Займы полученные 36 0 0

Расчеты с перестраховщиками 37 413 052 421 587

Расчеты с посредниками по страховой (�
�
����+�,�/���) деятельности 38 33 606 40 760

Расчеты с акционерами по дивидендам 39

Счета к уплате по договорам страхования (�
�
����+�,����) 40 100 332 227 552

Прочая кредиторская задолженность 41 47 464 48 146

Оценочные обязательства 42

Обязательства по аренде 43 0 54 113

Операции «РЕПО» 44 368 278 1 308 356

Производные финансовые инструменты 45

Выпущенные облигации 46

Доходы будущих периодов 47 195 551 168 699

Обязательство по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет 48 51 449 68 376

Отложенное налоговое обязательство 49

Прочие обязательства 50 331 677 284 366

Итого обязательства 51 8 812 736 10 791 850

Капитал

Уставный капитал (,����� �/�
���
�
�) 52 1 325 750 1 325 750

Изъятый капитал (,����� �/�
���
�
�) 53

Резервный капитал 54

Премии (��������
�3��� ����/
���� �������) 55

Резерв непредвиденных рисков 56 0

Стабилизационный резерв 57 4 740 7 687

Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 58 344 976 -56 271

Прочие резервы

Нераспределенная прибыль (�
�������� �	����) 59 4 890 498 3 386 056

в том числе:

предыдущих лет 56,1 3 389 003 2 939 118

отчетного периода 56,2 1 501 495 446 938

Итого капитал 57 6 565 964 4 663 222

Итого капитал и обязательства 58 15 378 700 15 455 072
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1 2 4 4

Доходы

Доходы от страховой деятельности 7 221 659 8 616 117

Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 12 040 245 13 044 079

Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2 69 852 54 771

Страховые премии, переданные на перестрахование 3 5 372 581 5 147 060

Чистая сумма страховых премий 4 6 737 516 7 951 790

Изменение резерва незаработанной премии 5 -722 327 -169 428

Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям 6 -722 228 26 110

Чистая сумма заработанных страховых премий 7 6 737 615 8 147 328

Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 8 443 345 460 201

Прочие доходы от страховой деятельности 9 40 699 8 588

Доходы от инвестиционной деятельности 1 397 099 814 267

Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 580 749 651 313

в том числе:

доходы в виде вознаграждения (������ ��� ��������) по ценным бумагам 10,1 533 841 610 599

доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 10,2 46 908 40 714

Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (�
���) 11 103 749 49 252

в том числе:

доходы (���+���) от купли-продажи ценных бумаг (�
���) 11,1 -2 820 -72 051

доходы (���+���) от операций «РЕПО» (�
���) 11,2 106 569 121 303

доходы (���+���) от операций с аффинированными драгоценными 
металлами 11,3 0 0

доходы (���+���) от операций с производными финансовыми 
инструментами 11,4 0 0

Доходы (���+���) от переоценки (�
���) 12 571 422 42 252

в том числе:

доходы (���+���) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка (�
���)

12,1 0 0

доходы (���+���) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 12,2 298 414 69 446

доходы (���+���) от переоценки иностранной валюты (�
���) 12,3 273 008 -27 194

доходы (���+���) от переоценки аффинированных драгоценных металлов 12,4 0 0

доходы (���+���) от переоценки производных финансовых инструментов 12,5 0 0

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 13 144 147 73 285

Прочие доходы от инвестиционной деятельности 14 -2 968 -1 835

Доходы от иной деятельности 41 727 35 142

Доходы (���+���) от реализации активов и получения (�
�
��/�) активов 15 17 507 -25 713

Прочие доходы от иной деятельности 16 24 220 60 855

Прочие доходы 17 0 0

Итого доходов 18 8 660 485 9 465 526

Расходы

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования 19 3 291 090 3 244 633

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на 
перестрахование 20 144 572 101 449

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 21 1 224 258 612 178

Возмещение по регрессному требованию (�
���) 22 199 917 203 319

Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 23 2 011 487 2 530 585

Расходы по урегулированию страховых убытков 24 37 554 115 756

Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования 
(�
�
����+�,����) жизни 25

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по 
договорам страхования (�
�
����+�,����) жизни 26

Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета 27

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по 
договорам аннуитета 28

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 29 -26 956 30 814

Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным 
убыткам 30 -81 207 88 376

Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 31 -149 285 180 517

Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным 
убыткам 32 104 576 5 618

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой 
деятельности 33 1 935 576 2 395 597

Расходы, связанные с расторжением договора страхования (�
�
����+�,����) 34 565 449 861 124

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 35 80 253 48 728

в том числе:

расходы в виде премии по ценным бумагам 35,1 80 253 48 728

Процентные расходы по обязательствам по аренде 36 2 008 13 225

Расходы на резервы по обесценению 37 52 573 67 155

Восстановление резервов по обесценению 38 25 702 25 073

Чистые расходы на резервы по обесценению 39 26 871 42 082

Общие и административные расходы 40 2 408 611 2 882 381

в том числе:

расходы на оплату труда и командировочные 40,1 1 552 600 1 734 229

текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением 
корпоративного подоходного налога 40,2 135 660 144 415

расходы по текущей аренде 40,3 141 281 106 205

расходы на рекламу 40,4 120 425 297 439

услуги третьих лиц 40,5 53 100 62 992

расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные 
расходы 40,6 54 474 108 758

Амортизационные отчисления и износ 41 94 430 144 698

Прочие расходы 42 28 393 26 177

Итого расходов 43 6 896 592 9 032 992

Прибыль (�	����) за период 44 1 763 893 432 534

Прибыль (�	����) от прекращенной деятельности 45

Чистая прибыль (�	����) до уплаты корпоративного подоходного налога 46 1 763 893 432 534

Корпоративный подоходный налог 47 262 398 -14 404

в том числе:

от основной деятельности 47,1 253 675 -21 246

от иной деятельности 47,2 8 723 6 842

Итого чистая прибыль (�	����) после уплаты налогов 48 1 501 495 446 938

(������� 8-	
��
)
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Тапсырыс – №2270;

Бағасы келiсiм бойынша

Апталық таралым – 5000 дана

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana» əуежолының ұшақтарында бар.

2 шілде күні белгілі 
журналист Жолдасбек 
Дуанабай оқулары 
аясында «Тәуелсіздік 
дәуіріндегі жаһандық 
журналистика ресурстары» 
атты Халықаралық оқу-
әдістемелік онлайн-
конференция өтті.

Марқұм Ж.Дуанабай былтыр 
осы уақытта тәжтажалдың 
тұзағына ілініп, мезгілсіз 
қайтыс болды. Ол Kмірінің 
соңына дейін қолынан қаламын 
тастамаған, еңбекқор жан еді. 
Республикалық басылымдарда 40 
жылдан астам уақыт қызмет етті. 
«Қазақстан пионері», «Лениншіл 
жас», «Айқын», Jas qazaq, «Жас 
Алаш» газеттерінде тілші, бKлім 
меңгерушісі, жауапты хатшы, бас 
редактордың орынбасары секілді 
қызметтер атқарды. Баубек 
Бұлқышев атындағы сыйлықтың 
иегері, ҚР Мәдениет қайраткері, 
Қазақстанның қайраткер 
журналисі.

Онлайн-конференцияның 
модераторы – ҚазҰУ-дың 
журналистика факультетінің 
деканы Сағатбек Медеубек. 
Онлайн жиында филология 
ғылымдарының докторы, 
профессор, Tл Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма тKрағасы – 
ректоры Жансейіт Түймебаевтың 
арнау сKзі оқылды. Сондай-
ақ Парламент Сенатының 
депутаты НұртKре Жүсіп, 
журналист Оңласын Tмірқұл, 
журналистика академиясының 
академигі Нұрлан Нұрғазин, 

Жамбыл облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының баспасKз 
хатшысы Толқын �мірбаева 
бейнеқұттықтау жасады. 
Жолдасбек туралы фильм 
кKрсетілді.

Онлайн-конференцияға Jas 
qazaq газетінің бас редакторы 
С.Смайыл, Президент 
сыйлығының иегері, жазушы, 
қоғам қайраткері Б.Сүлейменов, 
баспагер-жазушы Т.Айтбайұлы, 
«Қазақ университеті» газетінің 
бас редакторы Г.Тәжиева, 
Л.Гумилев атындағы Еуразия 
университеті журналистика және 
саясаттану факультетінің деканы, 

филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент Қайрат Сақ, 
Теміртау Мәдениет сарайының 
бKлім меңгерушісі, Журналистер 
Одағының мүшесі Р.Алдашева 
марқұмның журналистік қыры 
мен шеберлігі жKнінде сKз 
сKйледі.

Конференция аясында 
Ж.Дуанабайдың «Қалам 
ұшындағы Kмір» атты қос томдық 
кітабының тұсаукесу рәсімі Kтті. 
Конференцияға Жолдасбектің 
қызы Дина қатысып, алғыс 
айтты. Tрқайсысы 550 беттен 
тұратын қос томдық кітапқа 
сарғайған газет бетінде қалған 
мKрлі мақалалары мен сырлы 
сұхбаттары жинақталып, әріптес 
ағалары мен інілерінің, курстас-
замандастарының сағынышты 
естелік-эсселері енді. Кітапты 
құрастырған-баспагер, жазушы 
Талғат Айтбайұлы.

Жолдасбекті есте қалдыру 
шаралары ары қарай да ретімен 
жалғасын табады. Айта кетейік, 
Жолдасбек Дуанабай біздің 
басылымда да екі жылға жуық 
қызмет етіп, редакциядағы 
жас журналистерге ағалық үлгі 
кKрсетіп кеткен-ді. 
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1 2 3 4

Прибыль (��
���) до налогообложения 1 763 893 432 534

Корректировки на неденежные операционные статьи: 441 270 57 521

амортизационные отчисления и износ 1 94 430 144 698

расходы по резервам по сомнительным долгам 2 26 871 42 082

нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости 
финансового актива

3 401 247 -6 533

прочие корректировки на неденежные статьи 6 -81 278 -122 726

Операционный доход (	��"�%) до изменения в операционных 
активах и обязательствах

2 205 163 490 055

(&���!����) уменьшение в операционных активах -32 405 998 947

(&���!����) уменьшение вкладов размещенных 7 -147 084 426 695

(&���!����) уменьшение ценных бумаг, предназначенных 
для торговли и имеющихся в наличии для продажи

8 -282 935 -1 118 196

(&���!����) уменьшение операции "обратное РЕПО" 9 -282 350 1 714 310

(&���!����) уменьшение активов перестрахования 10 698 859 -120 104

(&���!����) уменьшение страховых премий к получению от 
страхователей ('�	���	�"�������) и посредников

11 -209 510 138 787

(&���!����) уменьшение начисленных комиссионных 
доходов по перестрахованию

0 0

(&���!����) уменьшение прочей дебиторской задолженности 12 -2 208 217 905

(&���!����) уменьшение займов, предоставленных 
страхователям

13 0 0

(&���!����) уменьшение расходов будущих периодов 14 6 469 -5 953

(&���!����) уменьшение прочих активов 15 186 354 -254 497

Увеличение (����*�����) в операционных обязательствах -1 925 001 -1 641 324

Увеличение (����*�����) суммы резерва незаработанной 
премии

16 -722 327 -169 428

Увеличение (����*�����) суммы резерва не произошедших 
убытков по договорам страхования ('�	���	�"������) жизни

17 0 0

Увеличение (����*�����) суммы резерва не произошедших 
убытков по договорам аннуитета

18 0 0

Увеличение (����*�����) суммы резерва произошедших, но 
незаявленных убытков

19 -26 956 30 814

Увеличение (����*�����) суммы резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков

20 -149 285 180 517

Увеличение (����*�����) суммы дополнительных резервов 21 0 0

Увеличение (����*�����) расчетов с перестраховщиками 22 -8 535 74 681

Увеличение (����*�����) расчетов с посредниками по 
страховой ('�	���	�"���!���) деятельности

23 -7 154 -9 442

Увеличение (����*�����) счетов к уплате по договорам 
страхования ('�	���	�"������)

24 -127 220 158 395

Увеличение (����*�����) прочей кредиторской 
задолженности

25 -682 -8 039

Увеличение (����*�����) операции "РЕПО" 26 -940 078 -2 016 703

Увеличение (����*�����) доходов будущих периодов 27 26 852 24 795

Увеличение (����*�����) прочих обязательств 28 30 384 93 086

Увеличение или уменьшение денег от операционной 
деятельности

-1 957 406 -642 377

Уплаченный корпоративный подоходный налог 29 262 398 -14 404

Итого увеличение (����*�����) денег от операционной 
деятельности после налогообложения

-2 219 804 -627 973

Денежные поступления и платежи, связанные с 
инвестиционной деятельностью

0 0

Покупка ('	�%���) ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения

30 0 0

Покупка основных средств и нематериальных активов 31 -27 503 -38 227

Продажа основных средств и нематериальных активов 32 200 17 147

Инвестиции в капитал других юридических лиц 33

Прочие поступления и платежи 34

Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной 
деятельности

-27 303 -21 080

Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой 
деятельностью

Выпуск акций 35 0 0

Изъятие акции 36

Увеличение (����*�����) взносов учредителей 36-1

Займы полученные 37

Выплата дивидендов 38 0 0

Прочие поступления и платежи 39 0 0

Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой 
деятельности

0 0

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный 
период

-41 944 -158 998

Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода

40 191 663 350 661

Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода

41 149 719 191 663

149 719 191 663

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной 
записке или приложениях к финансовой отчетности
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Капитал родительской организации
Доля мень-

шинства
Итого 

капитал

Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Прочие 
резервы

Нераспределенная 
прибыль (��
���)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Сальдо на начало предыдущего периода 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок 0

Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Переоценка основных средств 0 0

Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

-6 533 -6 533 -6 533

Хеджирование денежных потоков 0 0

Прибыль (��
���) от прочих операций 0 0

Прибыль (��
���), признанная/ый непосредственно в самом 
капитале

0 0

Прибыль (��
���) за период 446 938 446 938 446 938

Всего прибыль (��
���) за период 446 938 446 938 446 938

Дивиденды 0 0 0

Эмиссия акций (�����
) 0 0 0

Выкупленные акции (�����
) 0 0

Внутренние переводы 0 1 508 -1 508 0 0

в том числе: 0 0 0

Изменение накопленной переоценки основных средств 0 0 0

Формирование резервного капитала 1 508 -1 508 0 0

Прочие операции 0 -33 686 -33 686 -33 686

Сальдо на начало отчетного периода 1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок 0

Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода 1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Переоценка основных средств

Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

401 247 401 247 401 247

Хеджирование денежных потоков 0 0

Прибыль (��
���) от прочих операций 0 0

Прибыль (��
���), признанная/ый непосредственно в самом 
капитале

0 0

Прибыль (��
���) за период 1 501 495 1 501 495 1 501 495

Всего прибыль (��
���) за период 1 501 495 1 501 495 1 501 495

Дивиденды 0 0 0

Эмиссия акций (�����
) 0 0 0

Выкупленные акции (�����
) 0 0

Внутренние переводы 0 -2 947 2 947 0 0

в том числе: 0 0 0

Изменение накопленной переоценки основных средств 0 0 0

Формирование резервного капитала -2 947 2 947 0 0

Прочие операции 0 0 0 0

Сальдо на конец отчетного периода 1 325 750 4 740 344 976 4 890 498 6 565 964 0 6 565 964

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые ('�	���	�"���!�
�) организации и страховые 
брокеры заполняют графы 2-6.
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Главный бухгалтер (�� '�	��% ��� ���������� – �+�, ��� ����$�#$��)  ______________________  Скачкова Т.Б.  дата ______________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б. дата _______________
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Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» (%��� – «/��'����»), состоящей 

из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном 
доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, 
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (%��� 
– «0�12»). 
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Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (%��� – «0�3»). Наша ответственность, согласно 

указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии c этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с 
данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности 
Компании.
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Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или 
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий 

или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения 
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Компании; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных 
руководством и соответствующего раскрытия информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных 
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, 
а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Страховая 

Компания «Сентрас Иншуранс», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, 
а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита. 

Ержан Досымбеков  Партнер по проекту/Генеральный директор ТОО «Grant Thornton»

Квалифицированный аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство №МФ-0000069 от 20 января 2012 года

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия №18015053, 
выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 3 августа 2018 года 
('�	��!��� �
%�!� – 27 �#� 2011 ��%�)

27 апреля 2021 года Республика Казахстан, г. Алматы
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