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Àâñòðàëèéñêèé äîëëàð 323.39
Áåëîðóññêèé ðóáëü (100) 162.31
Âåíãåðñêèé ôîðèíò (10) 14.2

Äèðõàì ÎÀÝ  113.7
Äîëëàð ÑØÀ  432.64
Åâðî    513.47

Êàíàäñêèé äîëëàð 329.47
Êèòàéñêèé þàíü  64.7
Êûðãûçñêèé ñîì  4.96

Íîðâåæñêàÿ êðîíà 49.31
Ïîëüñêèé çëîòûé 112.53
Ðîññèéñêèé ðóáëü  5.66

Ñèíãàïóðñêèé äîëëàð  315.24
Òóðåöêàÿ ëèðà 59.03
Óçáåêñêèé ñóì (100)  3.97

Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà  15.01
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 577.71
×åøñêàÿ êðîíà 19.63

Øâåéöàðñêèé ôðàíê  469.27
Þæíîêîðåéñêèé âîí (100) 37.83
ßïîíñêàÿ èåíà 3.99

EDITORIALS

Один за 
всех

 Ãëàâó Ìèíñåëüõîçà 
óâîëèëè âìåñòî 

îòñòàâêè Êàáìèíà?
Один раз может ошибиться каждый. Два раза — каждый 

второй. Три раза подряд ошибается далеко не каждый, и 
тут уже напрашиваются предварительные выводы. 

Сирил Норткот Паркинсон, британский историк и 
писатель, из книги «Законы Паркинсона»

В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ недели под председатель-
ством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось 
расширенное заседание правительства Республики 
Казахстан, в котором участвовали не только премьер 
с министрами, но также акимы регионов, руководи-
тели крупных госорганов и нацкомпаний. Самый 
громкий результат – увольнение министра сельского 
хозяйства. Впрочем, Токаев еще поругал непонятно 
кого за то, что они сорвали поставку вакцины Pfizer, 
транспортников – за дороги, энергетиков – за простой 
НПЗ и рост цен на бензин, финансовый сектор – за 
инфляцию. О том, что правительство и Минздрав не 
смогли выполнить собственные планы по вакцинации 
населения, Токаев упоминать не стал, ограничился 
пожеланием: «сроки вакцинации сотрудников мало-
го и среднего бизнеса в Казахстане должны быть 
реалистичными». После этого президент убыл в 
краткосрочный отпуск в ВКО, а нам, видимо, пред-
ложено поверить в то, что он все же имеет власть 
увольнять чиновников в ранге министра. Вериться 
в это по-прежнему с трудом, ведь сам Токаев обещал 
«сделать оргвыводы» именно в отношении Кабмина 
и Минздрава, но не сделал. И если уж на то пошло, 
то проблемы, утопившие Сапархана Омарова, в 
первую голову вызваны объективными причинами 
– засухой, либо накопились за все три десятилетия 
независимости и не могли быть решены быстро, осо-
бенно на фоне коронавируса. В противоположность 
этому основные промахи Минздрава были сделаны 
самими чиновниками, которые должны были уже 
научиться работать в чрезвычайных условиях. Да, 
и в целом это выглядит странно – за падеж скота у 
нас, получается, снимают с должности, а за смерти 
людей – нет.

Когда на прошлой неделе правительство неожиданно 
озаботилось соответствием Конституции своих планов 
по обязательной вакцинации населения, оно умудрилось 
«напортачить» даже с этим. «ДН» писала об этом в 
прошлом номере (№26 (1429) за 9 июля 2021 года). Мы 
констатировали тот факт, что планы вакцинировать к 
сентябрю 10 миллионов казахстанцев для достижения 
«коллективного иммунитета» просто провалены. Соб-
ственно, с учетом всех обстоятельств, а также ситуации 
в стране и мире – это основная проблема, которую 
правительство либо может решить, либо нет, а значит 
– должно освободить место для тех, кто может. Но нет, 
не в Казахстане. Медиков Токаев пожурил лишь за то, 
что они не смогли привести в страну западную вакцину.

«В прошлом году я давал соответствующее поручение. 
Тем не менее, поставка вакцин Pfizer, выделенных ком-
панией для Казахстана, была сорвана. Могу сказать, что 
в соответствии с договоренностями Pfizer планировал 
поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона 
доз. Правительство связывает срыв поставки препарата 
с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. 
Однако данные условия являются стандартными для 
всех стран, которые закупают вакцину. Недавно посту-
пило новое предложение, где содержится весь алгоритм 
действий. Говорят, что нужно, чтобы глава государства 
подписал соответствующий указ. Если в этом есть необ-
ходимость, я готов это сделать. Поручаю правительству, 
администрации президента разобраться в сложившейся 
ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, 
которые допускают срыв поставки этого необходимого 
препарата на наш рынок. В конце концов, мы должны 
дать возможность нашим гражданам привиться тем, 
чем они хотят. Проблему доступности вакцины Pfizer 
надо решить в кратчайшее время», - сказал президент.

Правительству и Минздраву лишь поручили разра-
ботать новую стратегию и ставить более реалистич-
ные сроки проведения вакцинации. «Нескончаемые 
волны новых штаммов свидетельствуют о том, что 
коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны 
адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. 
Это в первую очередь означает поиск вверенных под-
ходов и правильного баланса между ограничительными 
мерами и жизнедеятельностью государства. Парадигма 
борьбы с коронавирусом меняется на наших глазах. 
Многим странами уже не ставится задача свести пере-
дачу вируса к нулю, - сказал Токаев на расширенном 
заседании правительства. - Принципиально иные под-
ходы в борьбе с коронавирусом касаются не только 
медицинских аспектов, но и ограничительных мер в 
отношении бизнеса. Предстоит переформатировать 
работу мониторинговых групп и активнее использовать 
цифровые решения как система Ashyq. Сроки про-
ведении вакцинации сотрудников малого и среднего 
бизнеса должны быть реалистичными, без признаков 
кампанейщины. Прошу Межведомственную комиссию 
еще раз очень внимательно изучить данный вопрос».

А ведь весной тон президента был принципиально 
иной: «Затяжка в вакцинации – это не абстрактная про-
блема. Речь идет о национальной безопасности страны. 
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14 ÈÞËß ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ÐÊ Êèÿñîâ îá-
íîâèë ïîñòàíîâëåíèå îá îãðàíè÷åíèè äîïóñêà äëÿ 
ðàáîòíèêîâ ñôåðû óñëóã áåç âàêöèíàöèè. Ñîãëàñíî 
ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà, ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî áûëî 
óñòàíîâèòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ âàêöèíàöèè ñîòðóäíèêîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà «ðåàëèñòè÷íûìè, áåç ïðè-
çíàêîâ êàìïàíåéùèíû». Òåïåðü óñòàíîâëåí ñëåäóþùèé 
äåäëàéí: «â ñðîê äî 10 àâãóñòà 2021 ãîäà îðãàíèçîâàòü 
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê ïåðâûì êîì-
ïîíåíòîì, à â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà – âòîðûì 
êîìïîíåíòîì âàêöèíû îò COVID-19 ðàáîòíèêîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì ëèö, èìåþùèõ ïîñòîÿííûå ìåäèöèíñêèå 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ è ïåðåáîëåâøèõ COVID-19 â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3-õ ìåñÿöåâ)». Ïðè ýòîì íå ñîâñåì ïîíÿòíî, 
êàêîå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí äîëæíî áûòü îõâà÷åíî ýòèì 
ðàñïîðÿæåíèåì? Åñëè îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñëîâà ïðå-
çèäåíòà Òîêàåâà (à ñðîêè óñòàíîâëåíû èìåííî ïî åãî 
ïðÿìîìó óêàçàíèþ), òî ðå÷ü ïî-ïðåæíåìó èäåò î 10 
ìèëëèîíàõ ãðàæäàí. Åñëè îðèåíòèðîâàòüñÿ íà öèôðû 
ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, òî òàì îêîëî 9 ìëí. 
÷åëîâåê. Ñàì Êàáìèí õèòðî íå îáÿçûâàåò ñåáÿ òî÷íûìè 
öèôðàìè â ïîñòàíîâëåíèè. Îíî è ïîíÿòíî – åñëè îðèåí-
òèðîâàòüñÿ íà èçâåñòíûå ïîêàçàòåëè, òî âèäíî, ÷òî îñó-
ùåñòâëåíèå äàííûõ ïëàíîâ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî…

b ! ›,  ="!= =
Èëè Êàê Êàáìèí õî÷åò óñïåòü âàêöèíèðîâàòü 

ìèëëèîíû êàçàõñòàíöåâ äî ñåíòÿáðÿ?
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Òàäæèêñêèé ñîìîíè  36.99
Àçåðáàéäæàíñêèé ìàíàò 246.66
Ãðóçèíñêèé ëàðè 127.2

êàáèíåòû, áàíè, ñàóíû, 
áàññåéíû, ïëÿæè, òèïîãðà-
ôè÷åñêèå óñëóãè, øâåéíûå 
àòåëüå, ôîòîñàëîíû, îáó-
âíûå ìàñòåðñêèå, öâåòî÷-
íûå ìàãàçèíû ñåðâèñ ïî 
ðåìîíòó îáóâè, îäåæäû, 
ðåìîíòó îðãòåõíèêè, îáú-
åêòû ïî îêàçàíèþ óñëóã 
íîòàðèóñà, áóõãàëòåðà è 
êîíñàëòèíãà, ìàíèêþðà è 
ïåäèêþðà, êîñìåòîëîãè-
÷åñêèõ óñëóã, èíûå îáú-
åêòû). 

Âî âòîðîé ãðóïïå - îáú-
åêòû îïòîâîé è ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè (õðàíåíèÿ) 
ïðîäóêöèè è òîâàðîâ íà-
ðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå ðûíêè, òîðãî-
âûå äîìà, òîðãîâûå ñåòè, 
òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå 
öåíòðû, ìàãàçèíû, ìèíè-
ìàðêåòû, ñóïåðìàðêåòû, 
ãèïåðìàðêåòû; îáúåêòîâ 
êóëüòóðû è äîñóãà (ìó-

çåè, ìóçåè-çàïîâåäíèêè, 
áèáëèîòåêè, êîíöåðòíûå 
îðãàíèçàöèè, ôèëàðìî-
íèè, òåàòðû, êèíîòåàòðû, 
êîíöåðòíûå çàëû, êëóáû, 
ãàëåðåè, âûñòàâêè, öèðêè 
è äðóãèå êóëüòóðíî-äî-
ñóãîâûå îðãàíèçàöèè). 
Òðåòüÿ ãðóïïà - îáúåêòû 
â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã 
ïî ïðîæèâàíèþ íàñåëå-
íèÿ (ãîñòèíèöû, îòåëè, 
õîñòåëû, ìîòåëè, îáùåæè-
òèÿ, êåìïèíãè è äðóãèå); 
×åòâåðòàÿ - îðãàíèçàöèè, 
îñóùåñòâëÿþùèå ïàññà-
æèðñêèå ïåðåâîçêè, àýðî-
ïîðòû, æåëåçíîäîðîæíûå, 
àâòîìîáèëüíûå è âîäíûå 
âîêçàëû, ðå÷íûå è ìîð-
ñêèå ïîðòû, àâòîñòàíöèè/
àâòîïåðåõîäû, ïóíêòû îá-
ñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ. 

×òîáû îöåíèòü, íàñêîëü-
êî øèðîêî ðàñïðîñòðà-
íåíî îáÿçàòåëüñòâî âàê-
öèíèðîâàòü ðàáîòíèêîâ, 
ìîæíî ïðèâåñòè ñïèñîê 
îðãàíèçàöèé, êîòîðûõ 
ïîñòàíîâëåíèå ãëàâíîãî 
ñàíâðà÷à îáÿçûâàåò ê 
ýòîìó. Â ïåðâîé ãðóïïå 
- îáúåêòû ïî îêàçàíèþ 
óñëóã íàñåëåíèþ (öåíòðû 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
(ÖÎÍû), îòäåëåíèÿ ÀÎ 
«Êàçïî÷òà», áàíêè âòîðîãî 
óðîâíÿ, îáúåêòû ôèíàí-
ñîâîãî ðûíêà, ñòðàõîâûå 
êîìïàíèè, àãåíòñòâà ïî 
íåäâèæèìîñòè, ðåêëàìíûå 
àãåíòñòâà, îáìåííûå ïóí-
êòû, ëîìáàðäû, ñàëîíû 
êðàñîòû, ïàðèêìàõåðñêèå, 
õèì÷èñòêè, ïðà÷å÷íûå, 
ôèòíåñ, ñïîðòêîìïëåêñû, 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íûå öåíòðû, ÑÏÀ è ìàñ-
ñàæíûå ñàëîíû/öåíòðû/

 Ãëàâà Êàáìèíà Ìàìèí è ðóêîâîäèòåëü Ìèíçäðàâà Öîé õîòÿò îáåñïå÷èòü âàêöèíàöèþ 7,5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê çà ïîëòîðà ìåñÿöà

 n*%… =…, , C%›= 3L“2=, 
…= “2!. 2

Ñîñåäè

m%"=  ! "% ,  
" j/! /ƒ“2=…
Ìîæåò ïðîèçîéòè îïÿòü èç-çà âûáîðîâ

Æûëäûç ÀËÈÅÂÀ, Áèøêåê

ÑÅÐÅÄÈÍÀ ëåòà âûäàëàñü àíîìàëüíî æàðêîé â Êûð-
ãûçñòàíå. Âïåðâûå çà áîëåå ÷åì äâà äåñÿòêà ëåò íà-
áëþäåíèé ìèíèñòåðñòâî ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (Ì×Ñ) 
ÊÐ ïðèçíàëî ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû ñâûøå +40 
ãðàäóñîâ. Òàêàÿ æå ðàñêàëåííàÿ ïîãîäà è â ïîëèòèêå, 
ãäå â ýòè äíè òàêæå íàçðåâàåò ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü ÷ðåçâû÷àéíûå ñîáûòèÿ óæå áëèæàéøåé 
îñåíüþ. 

ÌÓÔÒÈßÒ ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ
Íî íà÷íåì ñ òåìû ïîëåã-

÷å. Âïåðâûå çà áîëåå ÷åì 
ãîä ñèòóàöèè ñ Êîâèäîì 
îôèöèàëüíîå äóõîâåíñòâî 
ïðåäïî÷ëî èãðàòü ñîâìåñòíî 
ñ âëàñòÿìè. Ñ ìàðòà 2020 
ãîäà, êîãäà â ñòðàíå âû-
ÿâèëè êîðîíàâèðóñ, Äóõîâ-
íîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí 
Êûðãûçñòàíà (ÄÓÌÊ) 
âïåðâûå âûñòóïèëî â ïîä-
äåðæêó ñâåòñêèõ âëàñòåé. Â 
÷åòâåðã, 15 èþëÿ, íîâûé ñî-
ñòàâ Ñîâåòà óëåìîâ ÄÓÌÊ 
çàÿâèë, ÷òî ïîääåðæèâàåò 
êàìïàíèþ ïî âàêöèíàöèè 
ïðîòèâ COVID-19. 

Â äóõîâåíñòâå îòìåòèëè, 
÷òî «âî âðåìÿ ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñà ìíîãèå êûðãûç-

ñòàíöû ïîòåðÿëè ñâîèõ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ». «Ïî ñëî-
âàì ìåäèêîâ, íåîáõîäèìî 
ïðèíÿòü ìåðû ïðîôèëàêòè-
êè ïðîòèâ ýòîé èíôåêöèè. 
À ïðèâèâêà íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì 
ñïîñîáîì çàùèòû ïðîòèâ 
âèðóñà. Î ïîëüçå è âðåäå 
âàêöèíàöèè ìîæåò ãîâîðèòü 
ìåäèöèíà. Åñëè åñòü ðåøå-
íèå ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ î áåçâðåäíîñòè 
âàêöèíû ïðîòèâ êîðîíà-
âèðóñà, òî ïðèíöèïàì èñ-
ëàìà ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò. 
Ïîýòîìó Ñîâåò óëåìîâ 
íå ïðîòèâ âàêöèíàöèè îò 
COVID-19», — ïðîèíôîð-
ìèðîâàëè â ÄÓÌÊ. Ïîñëå 

÷åãî áûëè ðàñïðîñòðàíåíû 
êàäðû ïîëó÷åíèÿ ïðèâèâîê 
âûñøèì ðóêîâîäñòâîì ìóô-
òèÿòà. Ïðàâäà, íå óïîìÿíó-
ëè, ÷üåãî ïðîèçâîäñòâà áûëî 
ëåêàðñòâî. 

×òî êàñàåòñÿ óðîâíÿ çà-
áîëåâàíèé Êîâèäîì, òî 
ñåãîäíÿ â Êûðãûçñòàíå 
íàáëþäàåòñÿ íåêàÿ ñòàáè-
ëèçàöèÿ íà óðîâíå 1300 çà-
áîëåâøèõ â ñóòêè. Óìèðàåò 
îêîëî 8-10 ÷åëîâåê â äåíü. 
Â Êûðãûçñòàí óæå äîñòà-
âèëè îêîëî 1,250 ìèëëèîíà 
äîç êèòàéñêîé âàêöèíû 
Sinopharma. Ïðèìåðíî åùå 
ñòîëüêî æå äîñòàâÿò äî 
êîíöà ìåñÿöà. Òåìû ðîñòà 
ïðèâèâîê ïîëåçëè ââåðõ è 
äîñòèãëè 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
çà ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. Ïðè 
ýòîì ñòðàíà íå çàêðûòà äëÿ 
òóðèñòîâ è æåñòêèõ îãðàíè-
÷åíèé íà ïåðåäâèæåíèå èëè 
îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí íåò.  

ÑÊÀÍÄÀË Ñ 
ÏÎÕÈÙÅÍÈÅÌ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Òåì âðåìåíåì ïî äåëó 

ãðàæäàíèíà Òóðöèè è Êûð-

ãûçñòàíà Îðõàíà Èíàíäû 
âûñòóïèë ×ðåçâû÷àéíûé 
è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Òóð-
öèè â Êûðãûçñòàíå Àõìåò 
Ñàäûê Äîãàí, êîòîðûé ðàñ-
ñêàçàë, ÷åì, ïî åãî ìíåíèþ, 
áûë îïàñåí Èíàíäû äëÿ 
Êûðãûçñòàíà. Â èíòåðâüþ 
ìåñòíûì ÑÌÈ îí ïîâòî-
ðèë âåðñèþ îôèöèàëüíîé 
Àíêàðû î äåÿòåëüíîñòè 
ýòîãî ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ 
áûëà ïðåäîñòàâëåíà ãîñó-
äàðñòâåííûì òåëåêàíàëîì 
Òóðöèè - TRT Haber.

Êàê îòìåòèë Äîãàí, Èíàí-
äû ñ 2001 ãîäà äî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ äåéñòâîâàë 
êàê ðóêîâîäèòåëü FETO 
â Êûðãûçñòàíå. Ñ 2017 ãîäà 
ïî ïîðó÷åíèþ ëèäåðà îðãà-
íèçàöèè –Ôåòõóëëàõà Ãþ-
ëåíà ñòàë ãëàâîé âñåé ýòîé 
îðãàíèçàöèè â Öåíòðàëüíîé 
Àçèè. Â íåå âõîäèëè ïîäðàç-
äåëåíèÿ ãþëåíîâöåâ â Êûð-
ãûçñòàíå, Àçåðáàéäæàíå, 
Êàçàõñòàíå, Òóðêìåíèñòàíå, 
Òàäæèêèñòàíå è Óçáåêèñòà-
íå. Äàëåå ïîñîë ïîâåäàë, 
÷òî Èíàíäû ÷àñòî áûâàë 
â øòàá-êâàðòèðå «ãëàâàðÿ 

FETO» Ãþëåíà â Ïåíñèëü-
âàíèè (ÑØÀ). Â ïîñëåäíèé 
ðàç îí áûë òàì â ìàðòå 2021 
ãîäà è ïîëó÷èë êàêèå-òî 
íîâûå ïîðó÷åíèÿ îò Ãþëåíà. 
Åãî èìÿ ñâÿçàíî ñ òàêèìè 
âûñøèìè ðóêîâîäèòåëÿìè 
äàííîé îðãàíèçàöèè, êàê 
Ìóñòàôà Îçæàí, Íàæè Òî-
ñóí è Áàðáàðîñ Êîæàêóðò. 
Èç óæàñîâ ïðî Èíàíäû – îí 
ÿêîáû ÿâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòå-
ëåì BYLOCK — ñåêðåòíîé 
êîììóíèêàöèîííîé ïðî-
ãðàììû FETO. Êðîìå ýòîãî 
ïðåäñòàâèòåëü Àíêàðû ñ÷è-
òàåò, ÷òî «áåãëûå ýëåìåíòû 
òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, áåæàâøèå èç Òóðöèè, 
îñòàâàëèñü â Êûðãûçñòàíå 
íà êàêîå-òî âðåìÿ è íåçà-
êîííî ïîëó÷àëè êûðãûçñêèå 
ïàñïîðòà». Òàêèì îáðàçîì, 
25 âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷ëå-
íîâ îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ 
Ìóñòàôó Îçæàíà è áûâøå-
ãî ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
áàíêà «Àçèÿ» Àëè ×åëèêà, 
ñóìåëè ëåãàëèçîâàòüñÿ â 
Öåíòðàëüíîé Àçèè.

 n*%… =…, , C%›= 3L“2=, 
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10-ìèíóòíûé íàìàç ñ 
ñîáëþäåíèåì ñàíèòàð-
íûõ íîðì
О том, как будет проходить молитва в Курбан айт, со�
общил председатель Духовного управления мусульман 
Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Наурызбай кажы 
Таганулы. «Курбан айт начнется 20 июля. Священный 
для всего мусульманского мира праздник Курбан айт 
проводится в нашей стране 20, 21 и 22 июля. 20 июля на 
территории республики в 7.00 с соблюдением требований 
строгих санитарных норм в «желтой», «зеленой» зонах 
будет совершен 10�минутный Курбан айт�намаз», � ска�
зал муфтий на брифинге СЦК в четверг. По его словам, 
чтение Курбан айт�молитвы в «красной» зоне осущест�
вляется в соответствии с постановлением местного 
государственного санитарного врача. «В этой связи, 
имамы � представители ДУМК по проведению Курбан 
айт�намаза совместно с главными санитарными врачами 
будут проводить специальные брифинги. Просим строго 
соблюдать меры безопасности, не задерживаться во дво�
ре мечетей после окончания айт�намаза», � подытожил 
Наурызбай кажы Таганулы.

КазТАГ 

Â Æàíàîçåíå áàñòóþ-
ùèå ðàáîòíèêè «KMG-
Security» íî÷åâàëè íà 
óëèöå

В городе Жанаозене 14 июля продолжилась забастовка 
работников охранного предприятия «KMG�Security», 
осуществляющего физическую охрану производственных 
объектов компании «Озенмунайгаз». Накануне требу�
ющие повысить зарплату рабочие решили оставаться 
ночевать у городской автостанции. Ночь на среду они 
провели в этом месте, где установили тент из подручных 
материалов. Протестующие говорят, что «не намерены 
расходиться, пока их требования не будут выполнены». 
Работники требуют повысить зарплату с нынешних 
57–80 тысяч до 150 тысяч тенге (около 350 долларов), 
выплачивать вознаграждение в канун праздников. Они 
говорят, что в условиях роста цен их зарплаты ни на что 
не хватает. Утром в среду один из работников, который 
пожелал не называть своего имени, сказал Азаттыку, что 
«ни со стороны работодателя, ни со стороны властей к 
протестующим пока никто не приезжал». По его словам, 
к собравшимся прибыл лишь заместитель акима города 
Жанаозена, он заявил протестующим, что их акция «не�
законная». В распространенных в Сети видео рабочие 
обращаются к президенту Казахстана Касым�Жомарту 
Токаеву, премьер�министру Аскару Мамину, главе ком�
пании «КазМунайГаз» Алику Айдарбаеву, акиму Мангиста�
уской области Серикбаю Трумову и другим чиновникам 
с призывом способствовать выполнению их требований. 
Ранее с протестующими встретился руководитель жана�
озенского филиала «KMG�Security» Алмас Темиралиев, 
он предложил им выслать требования в виде протокола. 
По словам протестующих, вопрос повышения заработной 
платы обсуждается не первый год. Они говорят, что уста�
ли от пустых обещаний. «KMG�Security» (ранее «Semser 
Security» / «Семсер») была создана в 2000 году. В фили�
але компании в городе Жанаозене насчитывается 1200 
сотрудников. Согласно информации на ее сайте, штат 
работников компании превышает 7500 тысяч человек. 
Предприятие оказывает «охранно�режимные, пожарные, 
аварийно�спасательные и иные мероприятия» более чем 
на 500 производственных и административных объектах. 
Единственным участником компании «KMG�Security» яв�
ляется национальная компания «КазМунайГаз».

centralasian.org

Òîëüêî â îêòÿáðå 2021 
ãîäà
 

С компанией Pfizer достигнута предварительная догово�
ренность о поставках вакцины в четвертом квартале 2021 
года, передает КазТАГ. «С марта 2021 года начаты про�
цедуры переговоров с представителями компании Pfizer о 
возможных поставках вакцины против COVID�19. В рамках 
взаимодействия между министерством здравоохранения 
Казахстана и компанией Pfizer подписано соглашение о 
конфиденциальности», � говорится в сообщении Минздрава 
РК. Также отмечается, что Минздравом на постоянной 
основе проводятся переговоры с компанией Pfizer по 
оптимизации условий соглашений об основных услови�
ях сделки, в том числе проведено совещание на уровне 

Это дополнительная за-
болеваемость и смертность 
наших граждан. Это упу-
щенные доходы бизнеса, 
недополученные налоги 
бюджета, общее снижение 
национального богатства. 
Алексей Владимирович 
[Цой], ранее я говорил вам, 
что на данный период министр 
здравоохранения – ключевая 
фигура в правительстве, у 
вас особые полномочия. Вы 
хорошо начали работать, 
но затем заметно снизили 
обороты. В течение апре-
ля вы должны переломить 
ситуацию. Иначе последует 
кадровое решение, которое 
Вас сильно разочарует. Это 
касается не только мини-
стра здравоохранения, но 
и правительства в целом». 
Что поменялось с тех пор? 
Чиновники убедили прези-
дента, что они не виноваты 
в том, что поставили невы-
полнимые задачи? Или что 
они не виноваты в том, что 
не выполнили выполнимые 
задачи? Или эти планы бо-
лее не актуальны? Ну, так 
объясните нам, пожалуйста, 
все это или хотя бы то, по-
чему тут никто не наказан 
хотя бы отставкой? Иначе 
ведь получается, что глава 
нашего государства просто 
разбрасывается словами на 
ветер. Но тогда непонятно, 
зачем тогда нам такой пре-
зидент в столь тяжкий час?

Почему за остальные про-
блемы всех просто «по-
журили»? Вот возьмем 
формулировку увольнения 

Омарова: «Акиматами и 
министерством сельского 
хозяйства не были приня-
ты правильные решения. 
Не проводилась четкая и 
системная работа. В резуль-
тате фермеры оказались в 
трудном положении. Нет 
никаких конкретных действий 
и обратной связи. Поэтому 
фермеры обратились за по-
мощью непосредственно 
ко мне. Конечно, засуха – 
природное явление. Я это 
прекрасно понимаю. Но это 
только одна сторона вопроса. 
Прежде всего, в такое не-
простое время профильное 
министерство должно было 
принимать оперативные и 
ответственные решения. 
Однако министерству не 
удалось эффективно орга-
низовать работу. Поэтому 
считаю правильным, чтобы 
министр Сапархан Омаров 
как лицо, несущее персо-
нальную ответственность 
за ситуацию в отрасли, 
подал в отставку». Все это 
в полной мере относится 
и к Цою, и к Мамину. Они 
оба несли персональную 
ответственность, не смогли 
организовать эффективно 
работу, не смогли принять 
оперативные и ответствен-
ные решения. Но нет, их не 
тронули…

Президент видит про-

блемы, это очевидно. Вот 
же – критикует качество 
ремонта и содержания до-
рог: «Недавние протесты 
«дальнобойщиков» и пере-
возчиков – тому подтверж-
дение. Введение платных 
дорог – это правильное 
решение, соответствующее 
общемировой практике. Стро-
ить дороги только за счет 
бюджета в такой огромной 
стране невозможно. Кроме 
того, Казахстан должен за-
рабатывать на транзите. Но 
для этого важно обеспечить 
высокое качество таких 
дорог и отличный придо-
рожный сервис. Бизнес и 
граждане должны понимать 
и, что называется, «чув-
ствовать» новое качество 
дорожной инфраструкту-
ры. Прошу правительство 
держать данный вопрос на 
особом контроле». И все. 
Может видеть недостаточ-
но? Надо прочувствовать? 
Было бы интересно, какое 
мнение сложилось бы у 
главы государства, если 
бы он, например, доехал до 
ВКО не на самолете, а по 
трассе из Алматы в Усть-
Каменогорск. Или до Алматы 
по главной транспортной 
артерии страны. Тогда бы, 
может, увольнений было бы 
куда больше. Впрочем, тогда 
бы и Токаев, наверное, еще 

бы ехал до Бухтармы, а не 
постил бы оттуда одинокие 
фотографии.

Или взять полный про-
вал с модернизацией НПЗ, 
из-за которой у нас растут 
цены на бензин и дизель 
(Токаев сказал про рост 
в 13%). «Для полной обе-
спеченности ГСМ в 2018 
году завершена модерни-
зация трех НПЗ. Вот здесь 
у нас большая проблема. 
Потрачено более 2 трлн. 
тенге, в качестве одного из 
результатов ожидалось, что 
сроки ежегодного ремонта 
сократятся с 45 до 20 дней, 
а полная остановка заводов 
будет осуществляться раз 
в три года. Но количество 
ремонтов, сроки проведения 
и количество аварийных 
остановок не снизились. 
Как следствие, возникает 
дефицит и резкий рост цен 
на ГСМ», - заявил он и даже 
предположил, что там просто 
отмывают деньги. «Минэ-
нерго и «Самрук-Казына», 
в частности, КМГ, должны 
были жестко контролировать 
ситуацию, поэтому вам по-
ручается решить вопросы 
увеличения межремонтных 
интервалов НПЗ и создания 
демферов для снижения 
колебания цен. Правитель-
ству поручается совместно 
с «Самрук-Казына принять 

меры по наказанию виновных 
в ситуации с неплановой 
остановкой АНПЗ. Здесь 
вообще полный непорядок, 
мягко выражаясь», - сказал 
президент, но никого не на-
казал. А если зайти на сайт 
Минэнерго, то знаете, какая 
там самая свежая новость? 
«Плановый ремонт на ПНХЗ 
начнется в сентябре». Но 
зато никаких отставок…

Конечно, меру вины или 
ответственности видит, 
прежде всего, руководи-
тель. Но времена измени-
лись, мы, как граждане 
Казахстане, не можем 

быть простыми стати-
стами, особенно, если 

Токаев сам провозглашает 
«слышащее государство». 

Мы прекрасно видим, 
кто и что делает, кто 
держит свое слово, а 

кто – нет. Да, мы пони-
маем, что возможно, не 
хватает полномочий, но 
и это тоже – проблема. 
Власть предполагает 

ответственность, а если 
ее нет, то тогда нет и 
никакого общественного 
договора. Неэффектив-

ность правительства бро-
сает тень на авторитет 
тех, кто с ней мирится. 

Вне зависимости от того, 
какую должность они за-

нимают сегодня. 
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ìèëëèîíû êàçàõñòàíöåâ äî ñåíòÿáðÿ?

Один за всех
 Ãëàâó Ìèíñåëüõîçà óâîëèëè âìåñòî 

îòñòàâêè Êàáìèíà?

Требуется автослесарь 
по ремонту ходовой части 

легковых автомобилей.
 

По всем вопросам 
обращаться по:
 8 701 523 55 82

АймақАймақ Мекен-жайМекен-жай Байланыс телефоныБайланыс телефоны

Нұр-Сұлтан Нұр-Сұлтан 
қаласықаласы

К. Мухамедханов көшесі, К. Мухамедханов көшесі, 
«Centro» БО, 5 үй «Centro» БО, 5 үй 

+7 717 255 84 55+7 717 255 84 55

Құрметті клиенттер! 
«Freedom Finance Life» өмірді сақтандыру 

компаниясы акционерлік қоғамы» 
Нұр-Сұлтан қаласындағы филиалының мекен-жайы 

өзгергендігі туралы хабарлайды:

правительства Республики 
Казахстан. Вместе с тем, 
компания Pfizer уведомила 
о необходимости принятия 
указа президента РК для за�
ключения соглашения по по�
ставке вакцины.

КазТАГ

Ïÿòàÿ ãðóïïà - îðãàíè-
çàöèè îáðàçîâàíèÿ è âîñ-
ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå îáðà-
çîâàòåëüíûå ðàçâèâàþùèå 
è êîððåêöèîííûå öåíòðû 
(äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé), 
ó÷åáíîïðîèçâîäñòâåííûå 
êîìáèíàòû è äðóãèå âíåø-
êîëüíûå îðãàíèçàöèè.

 Øåñòàÿ ãðóïïà - îáúåêòû 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî è îç-
äîðîâèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 
(ñàíàòîðèè, äîìà/áàçû/
çîíû îòäûõà, ïðîôèëàêòî-
ðèè, äåòñêèå îçäîðîâèòåëü-
íûå ëàãåðÿ (ïðèøêîëüíûå, 
çàãîðîäíûå), òóðèñòñêèå 
áàçû è äðóãèå). Çà íèìè 
èäóò îáúåêòû îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå, ðàç-
ìåùåííûå â îðãàíèçîâàí-
íûõ êîëëåêòèâàõ, à òàêæå 
îñóùåñòâëÿþùèå äîñòàâêó 
åäû, ñòðèòôóäû. Òàêæå 
îáÿçàíû áûòü ïðèâèòûìè 
âñå ñîòðóäíèêè ìåäèêî-ñî-
öèàëüíûõ îáúåêòîâ âñåõ 
òèïîâ (äîìà ïðåñòàðåëûõ, 
èíâàëèäîâ, äîìà ðåáåíêà 
è äðóãèå), îðãàíèçàöèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì 
÷èñëå ëàáîðàòîðèé, àïòå÷-
íûõ îðãàíèçàöèé. Òàêæå 
îáÿçûâàþò âàêöèíèðîâàòü 
âñåõ ðàáîòíèêîâ îáúåêòîâ 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (îð-

ãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ, 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ, ïî óáîðêå òåð-
ðèòîðèé è âûâîçó îòõîäîâ, 
ïî äåçîáðàáîòêå ïîìåùåíèé 
è òåððèòîðèé, àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûå ñëóæáû, ÊÑÊ 
è ÎÑÈ, è äðóãèå). Òîæå 
êàñàåòñÿ è îðãàíèçàöèé, 
îêàçûâàþùèõ óñëóãè ýêñ-
êóðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè; 
îáúåêòîâ äîñóãà, ðàçâëåêà-
òåëüíûõ èãðîâûõ îáúåêòîâ 
(êîìïüþòåðíûå êëóáû, áè-
ëüÿðäíûå çàëû, áîóëèíãè, 
ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû/
ïàðêè, àòòðàêöèîíû, àêâà-
ïàðêè, êàðàîêå, ëîòåðåéíûå 
êëóáû è èíûå ïóíêòû/
òî÷êè ïî ðåàëèçàöèè ëîòå-
ðåéíûõ áèëåòîâ è äðóãèå). 
Ïðèâèòüñÿ äîëæíû è ëþäè, 
ðàáîòàþùèå íà îáúåêòàõ 
ñâÿçè è òåëåêîììóíèêàöèé.

Êàê âèäíî, ñëîæíî ñêà-
çàòü, ñêîëüêî èç ïðèìåðíî 
9 ìèëëèîíîâ ýêîíîìè÷åñêè 
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ íå 
äîëæíû òåïåðü ïðèâèâàòü-
ñÿ. Òàêæå ýòî ñâÿçàíî ñ 
«ïëàâàþùèìè» õàðàêòåðè-
ñòèêàìè ýòîãî ñïèñêà. Òàê, â 
ïîñòàíîâëåíèè çàìïðåìüåðà 
Òóãæàíîâà âåñü ýòîò ñïèñîê 
âïèñàí â îïðåäåëåíèå «ðà-
áîòíèêè ñôåðû óñëóã, ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé 
è èíûõ îðãàíèçîâàííûõ 
êîëëåêòèâîâ». ×òî æå êà-

ñàåòñÿ ïðåçèäåíòà, êîòîðûé 
ïîðó÷èë âñå ýòî îïðåäåëèòü, 
òî, êàê óæå ãîâîðèëîñü 
âûøå, îí âîîáùå ãîâîðèë 
ïðî «âàêöèíàöèþ ñîòðóä-
íèêîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà». Êàê ìû âèäèì, 
òðàêòîâêà òóò – ñàìàÿ øè-
ðîêàÿ. Íî ïðåçèäåíò òàêæå 
óâÿçûâàåò ýòó êàìïàíèþ 
ïî âàêöèíàöèè è ñî ñòàðîé 
ïëàíêîé â 10 ìèëëèîíîâ, 
êîòîðóþ Êàáìèí ïîñòàâèë 
åùå â àïðåëå. Âîò, ÷òî îí 
ñêàçàë ïî ýòîìó ïîâîäó íà 
çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà: 
«Âàêöèíàöèÿ - ñåðüåçíåé-
øèé âîïðîñ. ß â ñâîåì 
âûñòóïëåíèè îáÿçàòåëüíî 
âûñêàæóñü íà ýòó òåìó. Íàì 
íóæíî âûïîëíèòü çàäà÷ó. 
Òîëüêî ÷òî ïðîçâó÷àëà 
öèôðà â äîêëàäå ïðåìüåð-
ìèíèñòðà, 10 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê äîëæíî áûòü âàêöè-
íèðîâàíî. Íî ïîêà íå âåçäå 
âûïîëíÿþòñÿ ïîñòàâëåííûå 
çàäà÷è».

À òåïåðü äàâàéòå ïîñ÷è-
òàåì. Íà â÷åðàøíèé äåíü, 
êîãäà ýòîò ìàòåðèàë ïå÷à-
òàëñÿ, îôèöèàëüíî ïåðâóþ 
äîçó âàêöèíû ïîëó÷èëè 
4,7 ìëí ÷åëîâåê. Äâå äîçû 
ïîëó÷èëî 2,5 ìëí. Äî 10 
àâãóñòà – ãðóáî ãîâîðÿ, 25 
äíåé. Äî 1 ñåíòÿáðÿ – 45. 
×òîáû äîâåñòè ÷èñëî ïðè-
âèòûõ ïîëíîñòüþ äî 10 ìëí, 

ïåðâóþ âàêöèíó äîëæíû 
ïîëó÷èòü åùå 5,3 ìëí, à 
âòîðóþ – 7,5 ìëí. Åñëè ïðè-
âÿçàòü ýòó êàëüêóëÿöèþ ê 
ñðîêàì, òî ïåðâîé âàêöèíîé 
òåïåðü äîëæíû êîëîòüñÿ ïî 
212 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ñóòêè, 
à âòîðîé – ïî 166 òûñÿ÷. 
Ïðè ýòîì, ïåðâàÿ è âòîðàÿ 
âàêöèíû áóäóò ñòàâèòüñÿ ïà-
ðàëëåëüíî ïåðâûå 25 äíåé, 
â òå÷åíèè êîòîðûõ ïóíêòû 
âàêöèíàöèè åæåñóòî÷íî 
äîëæíû áóäóò ïðèíèìàòü 
378 òûñÿ÷ êàçàõñòàíöåâ (!). 
Ìû íå ñìîãëè îáíàðóæèòü 
îòíîñèòåëüíî ñâåæèå öèô-
ðû ïî äíåâíîìó ðåêîðäó 
âàêöèíàöèè ïî ñòðàíå, íî 
24 èþíÿ óäàëîñü îáåñïå÷èòü 
óêîë äëÿ 63 òûñÿ÷, ÷òî â 6 
ðàç (!) ìåíüøå òåõ ïîêàçà-
òåëåé, êîòîðûå ìîãóò îáå-
ñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïëàíà 
âàêöèíàöèè. 

Ìû äàæå íå ñ÷èòàåì, 
õâàòèò ëè âàêöèí, íå ñòàëè 
ñ÷èòàòü, ñêîëüêèì ëþäÿì 
ïîíàäîáèòüñÿ çàíîâî ïî-
ñòàâèòü ïåðâóþ âàêöèíó (î 
òîì, ÷òî ýòî íóæíî, åñëè 
ïîñëå íåå ÷åëîâåê çàðàçèëñÿ 
êîðîíàâèðóñîì, ñîîáùèëè 
íà ýòîé íåäåëå). Ìû íå ó÷è-
òûâàåì è òî, ÷òî, ñîãëàñíî 
ðåêîìåíäàöèè ÂÎÇ, ÷åðåç 
ïîëãîäà ïîñëå âàêöèíàöèè 
íàäî âàêöèíèðîâàòüñÿ åùå 
ðàç (à ýòî çíà÷èò, ÷òî â àâãó-

ñòå, ïî èäåå, äîëæíû âíîâü 
ïðèéòè âàêöèíèðîâàâøèåñÿ 
â ôåâðàëå, à â ñåíòÿáðå 
- ìàðòîâñêèå). Ñïîñîáíû 
ëè âîîáùå íàøè âëàñòè 
îáåñïå÷èòü (óáåæäàòü óæå 
íå íàäî) òàêîå êîëè÷åñòâî 
ïðèâèâîê, ýòî êëþ÷åâîé 
âîïðîñ. È òóò åñòü âòîðàÿ 
îïàñíîñòü – ÷òî ïðèêðûòü 
ñâîþ íåñïîñîáíîñòü ÷èíîâ-
íèêè ïîïðîáóþò çà ñ÷åò 
áàíàëüíûõ ïðèïèñîê. À ýòî 
íàâñåãäà ðàçðóøèò âñþ ñòà-
òèñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ 
ïî ïðîòèâîñòîÿíèè ïàíäå-
ìèè.Òîãäà óæå áåñïîëåçíî 
áóäåò âîîáùå àíàëèçèðîâàòü 
äàííûå, è ðèñîâàòü ìîæíî 
áóäåò óæå âñå, ÷òî óãîäíî. 
Ïî÷òè êàê â Òóðêìåíèñòàíå, 
ãäå ñîãëàñíî îôèöèàëüíîé 
èíôîðìàöèè íåò êîðîíàâè-
ðóñà âîîáùå, íî âñå ãðàæ-
äàíå îáÿçàíû ïðèâèòüñÿ. 
Âïðî÷åì, ýòî – ïîëáåäû, 
âåäü îò îôèöèàëüíîé öèôðû 
â 6 ìèëëèîíîâ íàñåëåíèÿ â 
ñòðàíå, ïî íåîôèöèàëüíîé 
èíôîðìàöèè, îñòàëàñü òîëü-
êî ìåíåå òðåòè. À ó íàñ, êàê 
íàçëî, ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 
íà íîñó. ×òî æå òåïåðü îñòà-
åòñÿ – ÷åñòíî ïðèçíàâàòüñÿ, 
÷òî íå âûøëî, èëè íà÷àòü 
ðèñîâàòü áëàãîñòíûå êàð-
òèíêè, ÷òîáû çàâòðà ïðîñòî 
íå çíàòü, êàê òàì âûãëÿäèò 
ðåàëüíîñòü âîîáùå?

×òîáû âûïîëíèòü ïëàí ïðàâèòåëüñòâà, ïóíêòû âàêöèíàöèè äîëæíû ðàáîòàòü â àâðàëüíîì ðåæèìå

 n*%… =…, . m= = %,
C%›= 3L“2=, …= “2!.1
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Ïàìÿòíûå áàíêíîòû 
ãðàæäàíå ìîãóò ðàç-
ìåíÿòü â áàíêàõ, «Êàç-
ïî÷òå» è ôèëèàëàõ 
Íàöáàíêà
Памятные банкноты в Т20 тыс., Т10 тыс. и Т5 тыс. граждане 
вправе разменять и обменять во всех отделениях банков 
и АО «Казпочта», филиалах Национального банка (НБ), 
заявил регулятор. «В Национальный банк Казахстана об�
ращаются граждане, у которых, как правило, в магазинах, 
отказываются принимать памятные банкноты «К лтегін» 
номиналом Т1000. (...) Эти купюры являются законным 
платежным средством. Их обязаны принимать, как и все 
остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, 
банковских операций и переводов», � говорится в сообще�
нии, распространенном во вторник. Согласно информации, 
их можно разменять и обменять во всех отделениях банков 
и АО «Казпочта», филиалах нацбанка. За отказ в приеме 
таких банкнот предусмотрена, по данным регулятора, ад�
министративная ответственность по статье 206 КоАП РК. 
Если памятные банкноты не приняли, нужно обратиться в 
территориальный филиал Нацбанка. Параллельно с банк�
нотой «Күлтегін» в обращении находятся и другие виды 
памятных банкнот: банкнота в Т20 тыс. и в Т5 тыс., посвя�
щенные 20�летию введения и 15�летию введения тенге, 
банкноты в Т10 тыс., посвященные 25�летию и 20�летию 
независимости Казахстана. Они изымаются из оборота 
по мере их естественного износа. Нацбанк рекомендовал 
также снимать на видео или требовать письменное обо�
снование отказа в приеме банкноты.

Áèòêîèí ìîæåò óïàñòü 
äî $10 òûñ.
 
Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин терпит обвал, он 
может упасть до $10 тыс., сообщает CNBC. «Глядя на историю 
криптовалют и судя по тому, на каком этапе мы сейчас, мне, 
правда, кажется, что речь, вероятно, идет об обвале, и он 
может означать падение на 70–80%, что, скажем так, соот�
ветствует где�то $10 –15 тыс. В этой связи я бы не спешил 
покупать биткоин и не вижу причин держать его в портфеле 
прямо сейчас. Если вам угодно спекулировать, исходите 
из того, что он идет вниз», — сказал эксперт Майнерд в ин�
тервью CNBC. Биткоин в настоящее время торгуется по цене 
около $33,5 тыс., что примерно на 50% ниже рекордных 
максимумов, чуть выше $60 тыс., которые были достигнуты 
всего тремя месяцами ранее. Падение цен было вызвано 
множеством факторов, в том числе усилением контроля 
со стороны регулирующих органов от Китая до Велико�
британии, воздействием криптомайнинга на окружающую 
среду и опасениями, что актив в целом не имеет внутренней 
ценности. Наиболее откровенные евангелисты и скептики 
не сошлись в консенсусе относительно причин давления. 
«Скажем так, я бы не стал спешить с покупкой биткоинов 
и не вижу причин владеть ими прямо сейчас. Если вы спе�
кулятивно смотрите на биткоин, то исходите из того, что 
он движется в рамках нисходящей тенденции», — сказал 
Майнер CNBC.

Áîëåå $36,57 ìëðä. 
äîëæåí ãîññåêòîð Êà-
çàõñòàíà âíåøíèì êðå-
äèòîðàì
Внешний долг госсектора Казахстана на 1 апреля превышал 
$36,57 млрд., заявляет Национальный банк Казахстана. 
Больше других стран госсектор Казахстана на 1 апреля 
2021 года был должен Великобритания – более $18,8 
млрд., � следует из отчета «Внешний долг государствен�
ного сектора …», размещенного на официальном сайте 
регулятора в понедельник. Согласно документу, более $9 
млрд. госсектор Казахстана был должен международным 
организациям, почти $5 млрд. был должен Китаю, почти 
$1 млрд. – России, почти $0,5 млрд. – США.

Äî Ò207 çà ëèòð äîõî-
äèëà öåíà íà äèçåëü 
íà ïðîøëîé íåäåëå â 
Êàçàõñòàíå 
Цена на дизельное топливо, по итогам мониторинга прошлой 
недели, достигала Т207 за литр, сообщает АО «Товарная биржа 
«Каспий». Средневзвешенная цена на дизельное топливо, 
по итогам мониторинга 3�9 июля 2021 года на заправках 
«Гелиос», Petroretail, «Газпромнефть Казахстан», Sinoil, 
достигала Т207, � следует из отчета агентства по защите 
и развитию конкуренции (АЗРК) РК. Согласно документу, 
цена на дизельное топливо в Костанайской области была 
в диапазоне Т197�Т207/литр. Цены на дизель в пределах 
Т200/литр были в Восточно�Казахстанской и Северо�Ка�
захстанской областях, в пределах Т199/литр – в Алматы, 
Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Туркистанской, 
Карагандинской, Актюбинской областях. Самыми низкими 
цены на дизель были в Мангистауской � Т188�Т191/ литр и 
Атырауской областях � Т190�Т192/литр.

Îêîëî Ò40 ìëí. ïëàíè-
ðóþò çàïëàòèòü âëàñòè 
êàçàõñòàíöàì â 2021 
ãîäó ïî ïðîèãðàííûì 
ñóäàì
Около Т40 млн. планируют заплатить власти казахстанцам 
в 2021 году по проигранным судебным спорам, сообщает 
министерство финансов Казахстана. «Вступившими в силу 
судебными актами, установлена вина государства, и с го�
сударственной казны в пользу истцов (...) взысканы суммы 
возмещения морального и материального вреда», � следует 
из проекта постановления правительства, размещенного 
на официальном сайте Минфина. Согласно документу, на 
исполнение обязательств по решениям судов нужно более 
Т39,9 млн. Цель выделения указанных средств – исключение 
индексации присужденных денежных сумм, исходя из офи�
циальной ставки рефинансирования Национального банка 
на день исполнения судебных решений. Как отмечается, 
самую крупную сумму – Т4,5 млн. по решению Есильского 
районного суда №2 и судебной коллегии по уголовным 
делам суда Нур�Султана получит гражданин Алиев Ж.Р.

КазТАГ 

Âíåøíèé ñåêòîð 

d% %"=  =!,- 2,*= 

øëîãî ãîäà, êîòîðûå îòðàç-
èëèñü â ñòàòèñòèêå ýêñïîðòà 
â íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà. 

Ðåçêîå ñîêðàùåíèå ïðî-
ôèöèòà áàëàíñà âíåøíåé 
òîðãîâëè îòðàçèëîñü íà 
ñîñòîÿíèè ïëàòåæíîãî áà-
ëàíñà ñòðàíû. Ñîãëàñíî 
èíôîðìàöèè Íàöèîíàëüíî-
ãî áàíêà, òåêóùèé ñ÷åò ïëà-
òåæíîãî áàëàíñà â ïåðâîì 
êâàðòàëå ýòîãî ãîäà ñëîæèë-
ñÿ ñ äåôèöèòîì áîëåå 1,2 
ìëðä. ïðîòèâ ïðîôèöèòà 
â 2,3ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ 
â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå 
ïðîøëîãî ãîäà. Îñíîâíûì 
ôàêòîðîì óõóäøåíèÿ ïî-
êàçàòåëÿ òåêóùåãî ñ÷åòà 
ñòàëî ñîêðàùåíèå ýêñïîðòà 
òîâàðîâ ïðè óâåëè÷åíèè 
èìïîðòíûõ ïîòîêîâ, îò-
ìå÷àåòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå 
Íàöáàíêà.

Ïëàòåæíûé áàëàíñ Êà-
çàõñòàíà ïðîäîëæàåò õàðàê-
òåðèçîâàòüñÿ ïîëîæèòåëü-
íûì òîðãîâûì áàëàíñîì 
ïðè îòðèöàòåëüíîì áàëàíñå 
äîõîäîâ, ïîä÷åðêèâàåòñÿ â 
ïðåññ-ðåëèçå. Òàê, çà ïåð-
âûé êâàðòàë ýòîãî ãîäà äå-
ôèöèò áàëàíñà èíâåñòèöè-
îííûõ äîõîäîâ óâåëè÷èëñÿ 
íà 0,7 ìëðä. äîëëàðîâ. Äî-
õîäû ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ 
èíâåñòîðîâ ñîñòàâèëè 4,3 
ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ. Ýòî 
íà 20,6% áîëüøå, ÷åì çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà. Âûõîäèò, ïîâûøåíèå 
ìèðîâûõ öåí íà íåôòü óæå 
ñêàçàëîñü íà ðîñòå âûïëàò 
äîõîäîâ èíâåñòîðàì, à íà 
äðóãèõ ïîêàçàòåëÿõ âíåø-
íåãî ñåêòîðà îòðàçèòñÿ 
ëèøü ñ âðåìåííûì ëàãîì. 

ÇÎÍÀ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ

Èç-çà òðàò íà áîðüáó ñ 
ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà â 
ïðîøëîì ãîäó ìíîãèå ñòðà-
íû îêàçàëèñü â äîëãîâîé 
ÿìå. Ïðàâèòåëüñòâà, êîìïà-
íèè è äîìîõîçÿéñòâà çàíÿëè 
24 òðëí. äîëëàðîâ, äîâåäÿ 
ðàçìåð ãëîáàëüíîãî äîëãà 
äî ðåêîðäíûõ 281òðëí. 
äîëëàðîâ, ÷òî áîëåå ÷åì â 
3,5 ðàçà ïðåâûøàåò îáúåì 
ìèðîâîãî ÂÂÏ, à îòíîøåíèå 
äîëãà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí 
ê èõ ÂÂÏ äîñòèãëî 250%. 
Ïðè÷åì ïî÷òè ïîëîâèíà 
ïðèðîñòà äîëãîâîãî áðåìå-
íè ïðèøëàñü íà ïåðåäîâûå 
ýêîíîìèêè. Òàêèå äàííûå 
ïðèâîäÿòñÿ â äîêëàäå Èí-
ñòèòóòà ìåæäóíàðîäíûõ 
ôèíàíñîâ.  «Ñîâåðøåííî 
íåïîíÿòíî, êàê ìèðîâàÿ 
ýêîíîìèêà ñîêðàòèò òàêîé 
íåïîìåðíûé äîëã áåç çíà÷è-
òåëüíûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ïîñëåäñòâèé äëÿ ýêîíîìè÷å-
ñêîé àêòèâíîñòè», - ñêàçàíî 

â îò÷åòå Èíñòèòóòà. Ìèð 
æäóò ñîáûòèÿ, ñõîæèå ñ 
âåëèêîé äåïðåññèåé 20-30 
ãîäîâ ïîøëîãî âåêà, ïðåä-
óïðåæäàþò ýêîíîìèñòû.

Ñâîé âêëàä â ðîñò ãëî-
áàëüíîãî äîëãà âíîñèò è 
Êàçàõñòàí, õîòÿ îòíîñèòåëü-
íûå ïàðàìåòðû äîëãîâîãî 
áðåìåíè íàøåé ñòðàíû ïî 
ñðàâíåíèþ ñ áîëüøèíñòâîì 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ âûãëÿäÿò 
íå ñòîëü óãðîæàþùèìè. 
Âàëîâîé âíåøíèé äîëã 
Êàçàõñòàíà óâåëè÷èëñÿ çà 
ïðîøëûé ãîä íà 3% èëè íà 
4,8 ìëðä. äîëëàðîâ. Îáúåì 
âíåøíåãî äîëãà â ïåðâîì 
êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà 
âûðîñ åùå íà 750 ìëí., ïðå-
âûñèë 164,1 ìëðä. äîëëàðîâ 
ÑØÀ. Ïðè ýòîì òàê íàçûâà-
åìàÿ ìåæôèðìåííàÿ çàäîë-
æåííîñòü ñíèçèëàñü çà òðè 
ìåñÿöà ïî÷òè íà 470 ìëí. äî 
óðîâíÿ îêîëî 100,7 ìëðä. 
äîëëàðîâ ÑØÀ.  Ðîñò âàëî-
âîãî äîëãà ñîïðîâîæäàëñÿ 
îæèäàåìîé ñòàáèëèçàöèåé 
îáúåìà ÂÂÏ â äîëëàðîâîì 
èçìåðåíèè, ñîêðàùåíèåì 
ýêñïîðòà òîâàðîâ, ÷òî â ñî-
âîêóïíîñòè îòðàçèëîñü íà 
óõóäøåíèè îòíîñèòåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ äîëãà. 

Îòíîøåíèå âíåøíåãî 
äîëãà ê ÂÂÏ ïîâûñèëîñü 
çà êâàðòàë ñ 96,2 äî 96,6%, 
ðàçìåð âàëîâîãî äîëãà â 
î÷åðåäíîé ðàç ïðèáëèçèëñÿ 
ê îáúåìó ïðîèçâåäåííîãî 
ÂÂÏ. Âàëîâîé âíåøíèé 
äîëã íà äóøó íàñåëåíèÿ 
ñîñòàâèë ïîðÿäêà 8700 
äîëëàðîâ, à èñêëþ÷àÿ 
ìåæôèðìåííóþ çàäîëæåí-
íîñòü, – ïðåâûñèë 3300 äîë-
ëàðîâ ÑØÀ. Îòíîøåíèå 
âíåøíåãî äîëãà ê ýêñïîðòó 
òîâàðîâ è óñëóã (ÝÒÓ) 
ïîâûñèëîñü çà êâàðòàë 
ñ 315,7 äî 338,3%.  Ïðè 
ýòîì íåñêîëüêî óëó÷øèëñÿ 
ïîêàçàòåëü ïëàòåæåé ïî 
ïîãàøåíèþ è îáñëóæèâà-
íèþ äîëãîñðî÷íîãî äîëãà 
ïî îòíîøåíèþ ê ýêñïîðòó 
òîâàðîâ è óñëóã. 

Îòíîøåíèå âíåøíåãî 
äîëãà ê ÂÂÏ â 80% ïðè-
íÿòî ñ÷èòàòü îòìåòêîé, 
êîòîðóþ ïåðåøàãèâàòü íå-
æåëàòåëüíî. Ïîêà ñòðàíà 
åå íå äîñòèãëà, ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî âíåøíèé äîëã íå íåñåò 
îñîáûõ ðèñêîâ. Íî êàê 
òîëüêî ñóììà çàäîëæåííî-
ñòè ïðåâûøàåò ýòó ïëàíêó, 
ó ãîñóäàðñòâà ïîÿâëÿþòñÿ 
ïðîáëåìû ñ ïëàòåæíûì 
áàëàíñîì, à äëÿ ñàìèõ çà-
åìùèêîâ ïîâûøàåòñÿ âåðî-
ÿòíîñòü äåôîëòà. Íåñìîòðÿ 
íà óñòîé÷èâûé ðîñò äîëãà è 
óõóäøåíèå îòíîñèòåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ äîëãîâîé çà-
âèñèìîñòè, îáúåì âàëîâîãî 
âíåøíåãî äîëãà Êàçàõñòàíà 
äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàâàëñÿ 
íà ïðèåìëåìîì óðîâíå, íî â 
2015 ãîäó ýòà îòìåòêà áûëà 
ïðåîäîëåíà, à â 2016 ãîäó 
ðàçìåð äîëãà çàìåòíî ïðå-
âûñèë îáúåì ÂÂÏ.

Ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü 
ïîñëå òîãî, êàê íåôòÿíûå 
öåíû ïîøëè âíèç, ñîêðàòè-
ëèñü ñòîèìîñòíûå îáúåìû 
ýêñïîðòà, çàìåäëèëèñü 
òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè, 

óïàëè îáúåìû ÂÂÏ à 
äîëëàðîâîì èçìåðåíèè. 
Íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà 
ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ è 
ïîãàøåíèÿ äîëãà îêàçàëî 
òàêæå ñíèæåíèå ñòîèìîñòè 
òåíãå ïî îòíîøåíèþ ê äîë-
ëàðó ÑØÀ. Äåëî â òîì, ÷òî 
ïðîáëåìà âíåøíåãî äîëãà 
îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî åãî 
ðàçìåðàìè è ñòðóêòóðîé, 
íî è óñëîâèÿìè îáñëóæè-
âàíèÿ, åãî òÿæåñòüþ äëÿ 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. 
Áðåìÿ äîëãà èñ÷èñëÿåòñÿ 
íàáîðîì ïîêàçàòåëåé, êî-
òîðûå ãîâîðÿò î âåëè÷èíå 
âíåøíåãî äîëãà è ðàçìåðàõ 
ïëàòåæåé ïî îòíîøåíèþ ê 
ÂÂÏ, ýêñïîðòíûì äîõîäàì 
è ìåæäóíàðîäíûì ðåçåðâàì 
ñòðàíû. 

Êðîìå òîãî, âëèÿíèå 
íà òÿæåñòü îáñëóæèâàíèÿ 
äîëãà îêàçûâàåò òîò ôàêò, 
÷òî ðåñóðñû ñ âíåøíèõ 
ðûíêîâ ïðèâëåêàþòñÿ â 
Êàçàõñòàí ïî áîëåå âûñîêîé 
ñòîèìîñòè ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè. Ñ 
ó÷åòîì ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà 
îáñëóæèâàíèå âíåøíåãî 
äîëãà äëÿ íàøåé ñòðàíû 
ïðè ñîïîñòàâèìûõ îáúåìàõ 
îáõîäèòñÿ íàìíîãî äîðîæå, 
÷åì ðàçâèòûì ñòðàíàì.  Ïî-
ýòîìó âíå çàâèñèìîñòè îò 
ñòðóêòóðû âíåøíåãî äîëãà 
óâåëè÷èâàþòñÿ ðàñõîäû 
ïî åãî îáñëóæèâàíèþ è 
ïîãàøåíèþ, êîòîðûå íà 
ïðîòÿæåíèè áîëåå äåñÿòè 
ëåò ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà 28 
– 38 ìëðä. â ãîä, à â 2018 
ãîäó ïðåâûñèëè 50 ìëðä. 
äîëëàðîâ. 

Â ðåçóëüòàòå âûïëàòû ïî 
âíåøíåìó äîëãó ñðàâíÿëèñü 
è â îòäåëüíûå ïåðèîäû 
ïðåâûøàëè îáúåì èìïîðòà, 
ñòàëè îäíèì èç îñíîâíûõ 
èñòî÷íèêîâ îòòîêà êàïèòàëà 
èç ñòðàíû. Ïëàòåæè ïî äîë-
ãàì (ïîãàøåíèå âíåøíåãî 
äîëãà è âûïëàòà ïðîöåíòîâ 
ïî íåìó), ïî îòíîøåíèþ ê 
ïîñòóïëåíèÿì îò ýêñïîðòà 
òîâàðîâ è óñëóã – ãëàâíîãî 
è îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîãî 
èñòî÷íèêà ïðèòîêà â ñòðàíó 
ñâîáîäíî êîíâåðòèðóåìîé 
âàëþòû, âûðîñëè äî óðîâ-
íÿ 50-70%, â òî âðåìÿ êàê 
â ñðåäíåì ïî ìèðó ýòîò 
ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò ïî-
ðÿäêà 30%. 

Ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàð-
òàëà ýòîãî ãîäà ñîâîêóïíûé 
âíåøíèé äîëã Êàçàõñòàíà 
âíîâü ïðèáëèçèëñÿ ê îáú-
åìó ïðîèçâåäåííîãî ÂÂÏ è 
ïî÷òè â äâà ðàçà ïðåâûñèë 
çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû 
Íàöèîíàëüíîãî áàíêà è 
àêòèâû Íàöèîíàëüíîãî 
ôîíäà. Îäíîâðåìåííî ñ 
óâåëè÷åíèåì âíåøíèõ çà-
èìñòâîâàíèé îñòàþòñÿ âû-
ñîêèìè è ïëàòåæè ïî ïî-
ãàøåíèþ è îáñëóæèâàíèþ 
âíåøíåãî äîëãà, êîòîðûå ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîøëîãî ãîäà 
ñîñòàâèëè áîëåå 34 ìëðä. 
äîëëàðîâ ÑØÀ. È â ñëó÷àå 
íîâûõ êàòàêëèçìîâ (íàïðè-
ìåð, î÷åðåäíîãî ïàäåíèÿ 
ìèðîâûõ öåí íà íåôòü) 
ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî 
ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ 
ïî äîëãàì âíîâü âîçíèêíóò 

òðóäíîñòè, êàê ýòî óæå ïðî-
èñõîäèëî ðàíåå ñ áàíêàìè è 
êðóïíûìè êàçàõñòàíñêèìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè. 

Êîíöåïöèåé áþäæåòíîé 
ïîëèòèêè è ôîðìèðîâàíèÿ è 
èñïîëüçîâàíèÿ Íàöèîíàëü-
íîãî ôîíäà óñòàíîâëåíû 
èíäèêàòîðû, îïðåäåëÿþ-
ùèå äîëãîâóþ óñòîé÷èâîñòü 
ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, ñîîò-
íîøåíèå âíåøíåãî äîëãà íå 
äîëæíî ïðåâûøàòü 100% îò 
ÂÂÏ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ýòîò ïîêàçàòåëü íåñêîëüêî 
íèæå óðîâíÿ, óñòàíîâëåí-
íîãî ñàìèìè âëàñòÿìè. Â 
òî æå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà 
óëó÷øåíèå âíåøíèõ è âíó-
òðåííèõ óñëîâèé, íåëüçÿ 
èñêëþ÷àòü ïðîäîëæåíèÿ 
ðîñòà âàëîâîãî âíåøíåãî 
äîëãà ñòðàíû, ÷òî ìîæåò 
íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà 
ïàðàìåòðàõ äîëãà.  

Êðîìå òîãî, íå ñëåäóåò 
çàáûâàòü è î ïðîäîëæå-
íèè óñòîé÷èâîé òåíäåíöèè 
ðîñòà âíóòðåííåãî äîë-
ãà ïðàâèòåëüñòâà. Îáúåì 
îáëèãàöèé ìèíèñòåðñòâà 
ôèíàíñîâ â îáðàùåíèè (â 
íàöèîíàëüíîé âàëþòå) ïî 
ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî àïðåëÿ 
ïðåâûñèë 10,1 òðëí. òåíãå, 
óâåëè÷èëñÿ çà êâàðòàë íà 
7%. Ïî êóðñó íà òîò ìîìåíò 
îáúåì äîëãà â óñëîâíûõ 
åäèíèöàõ ñîñòàâëÿë îêîëî 
24 ìëðä. äîëëàðîâ. Ïî ñëî-
âàì ñïèêåðà ìàæèëèñà, â 
2020 ãîäó ãîñóäàðñòâåííûé 
äîëã Êàçàõñòàíà óâåëè÷èë-
ñÿ è ñîñòàâèë óæå 29,5% ê 
ÂÂÏ. Ýòà öèôðà ïðåâûñèëà 
ïîêàçàòåëü, óòâåðæäåííûé 
êîíöåïöèåé íîâîé ýêîíîìè-
êè (27%). Âû ïîíèìàåòå, 
÷òî ìû ïåðåøëè êðàñíóþ 
÷åðòó, çàäàë âîïðîñ ÷ëå-
íàì ïðàâèòåëüñòâà ãëàâà 
íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà.   

Âïðî÷åì, òåêóùèé ãîä 
ñ òî÷êè çðåíèÿ öåíîâîé 
êîíúþíêòóðû îáåùàåò áûòü 
áîëåå áëàãîïðèÿòíûì, ÷åì 
ïðåäûäóùèé, ÷òî äîëæíî 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øå-
íèþ ïîêàçàòåëåé âíåøíåãî 
ñåêòîðà. Ñëåäîâàòåëüíî, 
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 
ðîñò ñòîèìîñòíûõ îáúåìîâ 
ýêñïîðòà, óëó÷øåíèå ïî-
êàçàòåëåé âíåøíåé òîð-
ãîâëè è òåêóùåãî ñ÷åòà 
ïëàòåæíîãî áàëàíñà. ×òî 
êàñàåòñÿ äèíàìèêè âíåø-
íèõ çàèìñòâîâàíèé, ðîñò 
âàëîâîãî âíåøíåãî äîëãà, 
âîçìîæíî, ïðîäîëæèòñÿ. 
Ïðè òàêîì ñöåíàðèè îò-
íîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè 
äîëãîâîãî áðåìåíè ìîãóò 
íåñêîëüêî óëó÷øèòüñÿ. 
Ìîæíî òàêæå îæèäàòü çà-
ìåäëåíèÿ èëè äàæå ïðåêðà-
ùåíèÿ ðîñòà âíóòðåííåãî 
äîëãà ïðàâèòåëüñòâà. Âñå 
ýòî ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ 
íà óëó÷øåíèå îòíîñèòåëü-
íûõ ïàðàìåòðîâ âíåøíåãî 
è âíóòðåííåãî äîëãà. Íî 
ïðè ýòîì ñîõðàíèòñÿ âû-
ñîêàÿ äîëãîâàÿ íàãðóçêà íà 
áþäæåò è êîðïîðàòèâíûõ 
çàåìùèêîâ, ñâÿçàííàÿ ñ 
íåîáõîäèìîñòüþ îáñëóæè-
âàíèÿ ðàñòóùåãî âíåøíåãî è 
âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî äîëãà.

Íèãìàò ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ

Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà, ïàäåíèå öåí íà íåôòü è ñòî-
èìîñòü íàöèîíàëüíîé âàëþòû â ïðîøëîì ãîäó ñîïðî-
âîæäàëîñü óõóäøåíèåì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé Êàçàõñòàíà, â òîì ÷èñëå – âíåøíåãî ñåêòîðà. 
Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà òàêæå ïðîèçîøëî ñîêðàùåíèå 
ñòîèìîñòíûõ îáúåìîâ ýêñïîðòà, ïðîäîëæèëñÿ ðîñò âà-
ëîâîãî âíåøíåãî äîëãà, íåñìîòðÿ íà óëó÷øåíèå âíåø-
íèõ è âíóòðåííèõ óñëîâèé.  Ïîõîæå, ïîëîæèòåëüíîå 
âëèÿíèå ðîñòà íåôòÿíûõ öåí íà ïîêàçàòåëè âíåøíåãî 
ñåêòîðà ïðîÿâèòñÿ ñ âðåìåííûì ëàãîì. 

Âûñîêàÿ ñûðüåâàÿ çà-
âèñèìîñòü êàçàõñòàíñêîé 
ýêîíîìèêè îòðàæàåòñÿ íà 
òîì, ÷òî ïîêàçàòåëè âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è ýêîíîìèêè â öåëîì 
îïðåäåëÿþòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî êîíúþíêòóðîé 
ìèðîâûõ öåí íà ýêñïîðòíûå 
òîâàðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü – 
íà íåôòü. Âñëåä çà öåíàìè, 
êàê ïðàâèëî, ìåíÿþòñÿ íå 
òîëüêî ñòîèìîñòíûå îáú-
åìû ýêñïîðòà è èìïîðòà, 
íî è äðóãèå ïàðàìåòðû 
âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà 
è ýêîíîìèêè â öåëîì, à 
âëèÿíèå ôèçè÷åñêèõ îáú-
åìîâ ýêñïîðòà îñòàåòñÿ 
îãðàíè÷åííûì. Óõóäøåíèå 
öåíîâîé êîíúþíêòóðû â 
ïðîøëîì ãîäó áûëî îá-
óñëîâëåíî ðàñïðîñòðàíå-
íèåì êîðîíàâèðóñà, ÷òî 
â ñîâîêóïíîñòè óñèëèëî 
äàâëåíèå íà îòå÷åñòâåííóþ 
ýêîíîìèêó. 

Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè â 
íà÷àëå ýòîãî ãîäà ïðî-
èñõîäèëî â çíà÷èòåëüíî 
áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèÿõ, íåñìîòðÿ íà ñî-
õðàíåíèå íåîïðåäåëåííîñòè 
ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà. 
Çíà÷èìûì ñîáûòèåì ñòàëî 
ïîâûøåíèå ñïðîñà è ìèðî-
âûõ öåí íà íàøè îñíîâíûå 
ýêñïîðòíûå òîâàðû, â òîì 
÷èñëå íà íåôòü.  Óëó÷øåíèå 
öåíîâîé êîíúþíêòóðû áûëî 
çàôèêñèðîâàíî è íà áîëü-
øèíñòâî äðóãèõ òîâàðîâ, â 
òîì ÷èñëå íà ïðîìûøëåí-
íûå ìåòàëëû, ÿâëÿþùèåñÿ 
âòîðûì ïî çíà÷èìîñòè 
ïîñëå íåôòè ýêñïîðòíûì 
òîâàðîì Êàçàõñòàíà.

Îäíàêî èçìåíåíèå öåíî-
âîé êîíúþíêòóðû, âíåøíèõ 
è âíóòðåííèõ óñëîâèé íà 
ïîêàçàòåëè âíåøíåãî ñåêòî-
ðà îêàçàëî ëèøü îãðàíè÷åí-
íîå âëèÿíèå. Ñòîèìîñòíûå 
îáúåìû ýêñïîðòà â ïåðâîì 
êâàðòàëå ñîêðàòèëèñü íà 
19,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî-
êàçàòåëåì ïðåäûäóùåãî 
ãîäà, ñîñòàâèëè ïîðÿäêà 
11,5 ìëðä. äîëëàðîâ. Ïðè 
ýòîì èìïîðò òîâàðîâ âû-
ðîñ íà 10,5%, ïðåâûñèë 
8,2 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ. 
Â ðåçóëüòàòå ñëîæèâøåé-
ñÿ äèíàìèêè ýêñïîðòà è 
èìïîðòà ïîëîæèòåëüíîå 
ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà 
ñîñòàâèëî íåìíîãèì áîëåå 
3,33 ìëðä. äîëëàðîâ, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðè-
îäîì ïðåäûäóùåãî ãîäà 
óìåíüøèëîñü áîëåå ÷åì â 
äâà ðàçà. Ïî èíôîðìàöèè 
Íàöèîíàëüíîãî áàíêà, ñî-
êðàùåíèå ýêñïîðòà áûëî 
îáóñëîâëåíî â îñíîâíîì 
íèçêèìè öåíàìè íà íåôòü 
â ïîñëåäíåì êâàðòàëå ïðî-

Ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà ñîâîêóïíûé âíåøíèé äîëã Êàçàõñòàíà âíîâü ïðèáëèçèëñÿ ê îáúåìó ïðîèçâåäåííîãî ÂÂÏ è ïî÷òè â äâà ðàçà ïðåâûñèë 
çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû Íàöèîíàëüíîãî áàíêà è àêòèâû Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Марш (Страховые Брокеры)»
Консолидированный отчет о прибылях иубытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год, закончившийся 31 
декабря 2018 года

Год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Комиссионные доходы по брокерским и консультационным услугам 13 1,075,646 853,329
Итого доходы 1,075,646 853,329
Общие и административные расходы, в том числе: 4, 13 (455,239) (439,638)
Расходы по заработной плате и командировочные расходы 4, 13 (282,440) (300,611)
Комиссии за услуги управления от Материнской компании 4, 13 (66,415) (57,335)
Профессиональные услуги 4 (38,170) (25,332)
Расходы по аренде 4 (16,891) (16,891)
Износ и амортизация 4, 8 (6,036) (7,326)
Налоги, кроме налога на прибыль 4 (483) (453)
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам (2017: Резерв на обесценение) 7 (1,584) (96)
Чистый прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой 43,452 (939)
Итого расходы (413,371) (440,673)   
ПРИБЫЛЬДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 662,275 412,656
Расход по налогу на прибыль 5 (146,938) (102,365)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 515,337 310,291
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 515,337 310,291

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания 31 декабря  2018 года 31 декабря  2017 года
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 6 371,964 741,748
Дебиторская задолженность 7, 13 423,233 294,222
Расходы будущих периодов 3,971 3,210
Требования по текущему налогу на прибыль 15,943 8,463
Отложенные налоговые активы 5 16,948 16,378
Прочие налоговые активы 2,036 1,633
Прочие активы 7,709 5,140
Итого текущие активы 841,804 1,070,794
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства 8 22,931 17,717
Нематериальные активы 8 1,762 1,982
Итого долгосрочные активы 24,693 19,699
ВСЕГО АКТИВЫ 866,497 1,090,493
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность 9,13 2,181 41,130
Прочие обязательства 10 88,353 84,197
Итого текущие обязательства 90,534 125,327
КАПИТАЛ УЧАСТНИКА:
Уставный капитал 11 10,000 10,000
Нераспределенная прибыль 765,963 955,166
Итого капитал участника 775,963 965,166
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА 866,497 1,090,493

Консолидированный отчет об изменениях в капитале участника за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечание Уставной капитал Нераспределенная прибыль Всего
По состоянию на 31 декабря 2016 года 10,000  988,790    998,790
Итого совокупный доход - 310,291 310,291
Дивиденды выплаченные - (343,915) (343,915)
По состоянию на 31 декабря 2017 года 10,000 955,166 965,166
Эффект применения МСФО (IFRS) 9 3 - (40) (40)
Пересчитанное начальное сальдо в соответствии с МСФО (IFRS) 9 10,000 955,126 965,126
Итого совокупный доход - 515,337   515,337   
Дивиденды выплаченные 11 - (704,500)   (704,500)   
По состоянию на 31 декабря 2018 года 10,000 765,963 775,963

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год, Закончившийся
31 декабря 2018 года

Год, Закончившийся
31 декабря 2017 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыльдо налогообложения 662,275 412,656
Корректировки на:
Износ и амортизацию 4, 8 6,036 7,326
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам ( 2017: резерв на обесценение) 7 1,584 96
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств 669,895 420,078
Изменения в операционных активах и обязательствах:
(Увеличение)/уменьшениеоперационных активов:
Дебиторская задолженность (130,595) (207,668)
Расходы будущих периодов (  (761) (405)
Прочие налоговые активы ( (403) 980
Прочие активы ( (2,569) (3,589)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:
Доходы будущих периодов - (127)
Кредиторская задолженность ((38,949) 9,950
Прочие обязательства 4,156 51,379
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения 500,774 270,598
Налог на прибыль уплаченный (154,786) (154,796)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности за вычетом налогов 345,988 115,802
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов 8 (11,030) (172)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (11,030) (172)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные 11 (704,500) (343,915)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (704,500) (343,915)
ИТОГО ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (369,542) (228,285)
Эффект изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты (242) (939)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 6 741,748 970,972
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 6 371,964 741,748

 «Марш (СтраховыеБрокеры)» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есебі

(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл

Брокерлік жəне кеңес беру қызметтері бойынша комиссиялық табыстар 13 1,075,646 853,329
Табыстар жиынтығы 1,075,646 853,329
Жалпы жəне əкімшілік шығындар, соның ішінде:
Еңбекақы бойынша шығындар жəне іссапар шығындары

4, 13 (455,239)
(282,440)

(439,638)
(300,611)4, 13

Бас компанияның басқару қызметтері үшін төленетін комиссия 4, 13 (66,415) (57,335)
Кəсіби қызметтер 4 (38,170) (25,332)
Жал бойынша шығындар 4 (16,891) (16,891)
Тозу жəне амортизация 4, 8 (6,036) (7,326)
Салықтар, пайдаға салынатын салықты қоспағанда 4 (483) (453)
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша шығындар (2017: құнсыздануға арналған резерв) 7 (1,584) (96)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда/(залал) 43,452 (939)
Шығындар жиынтығы (413,371) (440,673)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА 662,275 412,656
Пайдаға салынатын салық бойынша шығын 5 (146,938) (102,365)
ТАЗА ПАЙДА 515,337 310,291
ТАБЫС ЖИЫНТЫЖИЫНТЫҒЫ 515,337 310,291

2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражат пен оның баламалары 6 371,964 741,748
Дебиторлық берешек 7, 13 423,233 294,222
Болашақ кезеңдердің шығындары 3,971 3,210
Ағымдағы пайдаға салынатын салық бойынша талаптар 15,943 8,463
Кейінге қалдырылған салық активтері 5 16,948 16,378
Басқа салық активтері 2,036 1,633
Басқа активтер 7,709 5,140
Ағымдағы активтер жиынтығы 841,804 1,070,794
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Негізгі құралдар 8 22,931 17,717
Материалдық емес активтер 8 1,762 1,982
Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы 24,693 19,699
АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ 866,497 1,090,493
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Кредиторлық берешек 9,13 2,181 41,130
Басқа міндеттемелер 10 88,353 84,197
Ағымдағы міндеттемелер жиынтығы 90,534 125,327
ҚАТЫСУШЫ КАПИТАЛЫ:
Жарғылық капитал 11 10,000 10,000
Бөлінбеген пайда 765,963 955,166
Қатысушы капиталының жиынтығы  775,963 965,166
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ  866,497 1,090,493

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың қатысушы капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есебі
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескерту Жарғылық капитал Бөлінбеген пайда Барлығы
2016 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 988,790 998,790
Жиынтық табыс жиынтығы - 310,291 310,291
Төленген дивидендтер - (343,915) (343,915)
2017 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 955,166 965,166
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартын қолданудың əсері 3 - (40) (40)
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына сəйкес қайта есептелген бастапқы сальдо 10,000 955,126 965,126
Жиынтық табыс жиынтығы - 515,337 515,337
Төленген дивидендтер 11 - (704,500) (704,500)
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 765,963 775,963

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есебі
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

2017 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салуға дейінгі пайда 662,275 412,656
Мыналарға жасалған түзетулер:
Тозу жəне амортизация 4, 8 6,036 7,326
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша шығындар (2017: құнсыздануға арналған резерв) 7 1,584 96
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 669,895 420,078
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер:
Операциялық активтердің (көбеюі)/азаюы:
Дебиторлық берешек (130,595) (207,668)
Болашақ кезеңдердің шығындары (761) (405)
Басқа салық активтері (403) 980
Басқа активтер (2,569) (3,589)
Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы):
Болашақ кезеңдердің табыстары - (127)
Кредиторлық берешек (38,949) 9,950
Басқа міндеттемелер 4,156 51,379
Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 500,774 270,598
Төленген пайдаға салынатын салық (154,786) (154,796)
Салықты шегергендегі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны 345,988 115,802
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 8 (11,030) (172)
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (11,030) (172)

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есебі (жалғасы)
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Төленген дивидендтер 11 (704,500) (343,915)
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (704,500) (343,915)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА АЗАЮЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ (369,542) (228,285)
Шетел валютасы бағамы өзгерісінің ақшалай қаражат пен оның баламаларына əсері (242) (939)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында 6 741,748 970,972
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында 6 371,964 741,748

 o!% % › …, , C%›= 3L“2=, …= “2!.5

Отдельный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе  за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год, закончившийся 31 декабря 
2018 года

Год, закончившийся 31 декабря 
2017 года

Комиссионные доходы по брокерским услугам 13 1,075,646 841,990
Итого доходы 1,075,646 841,990
Общие и административные расходы, в том числе: 4, 13 (449,772) (431,786)
Расходы по заработной плате и командировочные расходы 4, 13 (281,103) (296,421)
Комиссии за услуги управления от Материнской компании 4, 13 (66,415) (57,335)
Профессиональные услуги 4 (34,336) (21,973)
Расходы по аренде 4 (16,651) (16,651)
Износ и амортизация 4, 8 (6,036) (7,326)
Налоги, кроме налога на прибыль 4 (483) (453)
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам (2017: Резерв на обесценение) 7 (1,584) (96)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой 43,452 (939)
Итого расходы (407,904) (432,821)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 667,742 409,169
Расход по налогу на прибыль 5 (147,023) (102,314)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 520,719 306,855
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 520,719 306,855

Отдельный отчет о финансовом положении  по состоянию на 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания 31 декабря  2018 года 31 декабря  2017 года
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 6 369,613 733,946
Дебиторская задолженность 7, 13 423,233 294,222
Расходы будущих периодов 3,950 3,193
Активы по текущему налогу на прибыль 10,453 2,973
Отложенные налоговые активы 5 16,181 15,696
Прочие налоговые активы 92 94
Прочие активы 7,709 5,140
Итого текущие активы 831,231 1,055,264
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства 8 22,935 17,721
Нематериальные активы 8 1,762 1,982
Инвестиции в дочернее предприятие 117 117
Итого долгосрочные активы 24,814 19,820
ВСЕГО АКТИВЫ 856,045 1,075,084   
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность 9, 13 2,181 41,130
Прочие обязательства 10 84,519 80,788
Итого текущие обязательства 86,700 121,918
КАПИТАЛ УЧАСТНИКА:
Уставный капитал 11 10,000 10,000
Нераспределенная прибыль 759,345 943,166
Итого капитал участника 769,345 953,166
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА 856,045 1,075,084   

Отдельный отчет об изменениях в капитале участника за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечание Уставной капитал Нераспределенная 
прибыль Всего

По состоянию на 31 декабря 2016 года 10,000  980,226      990,226   
Итого совокупный доход - 306,855   306,855   
Дивиденды выплаченные - (343,915) (343,915)
По состоянию на 31 декабря 2017 года 10,000 943,166 953,166
Эффект применения МСФО (IFRS) 9 3 - (40) (40)
Пересчитанное начальное сальдо в соответствии с МСФО (IFRS) 9 10,000 943,126 953,126
Итого совокупный доход - 520,719   520,719   
Дивиденды выплаченные 11 - (704,500)   (704,500)   
По состоянию на 31 декабря 2018 года 10,000 759,345 769,345

Отдельный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год,  Закончившийся 31 
декабря  2018 года

Год,  Закончившийся 
31 декабря  2017 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения 667,742 409,169
Корректировки на:
Износ и амортизацию 4, 8 6,036 7,326
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам(2017: резерв на обесценение) 7 1,584 96
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и 
обязательств 675,362 416,591
Изменения в операционных активах и обязательствах:
(Увеличение)/уменьшениеоперационных активов:
Дебиторская задолженность (130,595) (207,668)
Расходы будущих периодов (757) (404)
Прочие налоговые активы 2 53
Прочие активы (2,569) (3,589)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:
Доходы будущих периодов - (127)
Кредиторская задолженность (38,949) 9,950
Прочие обязательства 3,731 51,636
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения 506,225 266,442
Налог на прибыль уплаченный (154,786) (154,796)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности после налогообложения 351,439 111,646
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов 8 (11,030) (172)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (11,030) (172)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные 11 (704,500) (343,915)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (704,500) (343,915)
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (364,091) (232,441)
Эффект изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты (242) (939)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 6 733,946 967,326
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 6 369,613 733,946

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есебі
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
Брокерлік жəне кеңес беру қызметтері бойынша комиссиялық табыстар 13 1,075,646 841,990
Табыстар жиынтығы 1,075,646 841,990
Жалпы жəне əкімшілік шығындар, соның ішінде: 
Еңбекақы бойынша шығындар жəне іссапар шығындары

4, 13 (449,772)
(281,103)

(431,786)
(296,421)4, 13

Бас компанияның басқару қызметтері үшін төленетін комиссия 4, 13 (66,415) (57,335)
Кəсіби қызметтер 4 (34,336) (21,973)
Жал бойынша шығындар 4 (16,651 (16,651)
Тозу жəне амортизация 4, 8 (6,036) (7,326)
Салықтар, пайдаға салынатын салықты қоспағанда 4 (483) (453)
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша шығындар (2017: құнсыздануға арналған резерв) 7 (1,584) (96)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда/(залал) 43,452 (939)
Шығындар жиынтығы (407,904) (432,821)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА 667,742 409,169
Пайдаға салынатын салық бойынша шығын 5 (147,023) (102,314)
ТАЗА ПАЙДА 520,719 306,855
ТАБЫС ЖИЫНТЫЖИЫНТЫҒЫ 520,719 306,855

2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша қаржы жағдайы туралы жеке есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражат пен оның баламалары 6 369,613 733,946
Дебиторлық берешек 7, 13 423,233 294,222
Болашақ кезеңдердің шығындары 3,950 3,193
Ағымдағы пайдаға салынатын салық бойынша талаптар 10,453 2,973
Кейінге қалдырылған салық активтері 5 16,181 15,696
Басқа салық активтері 92 94
Басқа активтер 7,709 5,140
Ағымдағы активтер жиынтығы 831,231 1,055,264
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Негізгі құралдар 8 22,935 17,721
Материалдық емес активтер 8 1,762 1,982
еншілес ұйымға инвестиция                    117                            117
Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы 24,814 19,820
АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ 856,045 1,075,084
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Кредиторлық берешек 9,13 2,181 41,130
Басқа міндеттемелер 10 84,519 80,788
Ағымдағы міндеттемелер жиынтығы 86,700 121,918
ҚАТЫСУШЫ КАПИТАЛЫ:
Жарғылық капитал 11 10,000 10,000
Бөлінбеген пайда 759,345 943,166
Қатысушы капиталының жиынтығы  769,345 953,166
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ  856,045 1,075,084

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың қатысушы капиталындағы өзгерістер туралы жеке есебі
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескерту Жарғылық капитал Бөлінбеген пайда Барлығы
2016 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 980,226 990,226
Жиынтық табыс жиынтығы - 306,855 306,855
Төленген дивидендтер - (343,915) (343,915)
2017 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 953,166
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартын қолданудың əсері 3 - (40) (40)
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына сəйкес қайта есептелген бастапқы сальдо 10,000 943,126 953,126
Жиынтық табыс жиынтығы - 520,719 520,719
Төленген дивидендтер 11 - (704,500) (704,500)
 2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 759,345 769,345

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы жеке есебі
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

2017 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салуға дейінгі пайда 667,742 409,169
Мыналарға жасалған түзетулер:
Тозу жəне амортизация 4, 8 6,036 7,326
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша шығындар (2017: құнсыздануға арналған резерв) 7 1,584 96
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат 
ағыны 675,362 416,591

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер:
Операциялық активтердің (көбеюі)/азаюы:
Дебиторлық берешек (130,595) (207,668)
Болашақ кезеңдердің шығындары (757) (404)
Басқа салық активтері 2 53
Басқа активтер (2,569) (3,589)
Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы):
Болашақ кезеңдердің табыстары - (127)
Кредиторлық берешек (38,949) 9,950
Басқа міндеттемелер 3,731 51,636
Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 506,225 266,442
Төленген пайдаға салынатын салық (154,786) (154,796)
Салықты шегергендегі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны 351,439 111,646
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 8 (11,030) (172)
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (11,030) (172)

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы жеке  есебі (жалғасы)
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2018 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

2017 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Төленген дивидендтер 11 (704,500) (343,915)
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (704,500) (343,915)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА АЗАЮЫНЫҢ 
ЖИЫНТЫҒЫ (364,091) (232,441)

Шетел валютасы бағамы өзгерісінің ақшалай қаражат пен оның баламаларына əсері (242) (939)

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында 6 733,946 967,326

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында 6 369,613 733,946

Внимание! Пояснительная записка за 2018 год опубликована в конце материала, на стр. 6
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Консолидированный отчет о прибылях иубытках и прочем совокупном доходе  за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Приме-
чания Год,  закончившийся 31 декабря 2019 года Год, закончившийся  31 декабря 2018 года

Комиссионные доходы по брокерским  и консультационным услугам 14 955,700 1,075,646
Прочие доходы 14 13,615 -
Итого доходы 969,315 1,075,646
Общие и административные расходы, в том числе: 4, 14 (534,397) (455,239)
Расходы по заработной плате и командировочные расходы 4, 14 (347,071) (286,700)
Комиссии за услуги управления от Материнской компании 4, 14 (71,318) (66,415)
Профессиональные услуги 4 (47,443) (37,817)
Расходы по аренде 4 (15,485) (16,891)
Износ и амортизация 4, 8, 9 (7,886) (6,036)
Налоги, кроме налога на прибыль 4 (602) (13)
Восстановление/(формирование) резерва по ожидаемым кредитным убыткам 7 1,721 (1,584)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 6,351 43,452 
Итого расходы (526,325) (413,371)
ПРИБЫЛЬДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 442,990 662,275 
Расход по налогу на прибыль 5 (131,564) (146,938)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 311,426 515,337 
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 311,426 515,337 

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания 31 декабря  2019 года 31 декабря  2018 года
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 6 526,007 371,964
Дебиторская задолженность 7, 14 88,295 423,233
Расходы будущих периодов 4,619 3,971
Требования по текущему налогу на прибыль 28,326 15,943
Прочие налоговые активы 10,044 2,036
Прочие активы 957 7,709
Итого текущие активы 658,248 824,856
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Отложенные налоговые активы 5 19,013 16,948
Основные средства 8 19,118 22,931
Нематериальные активы 8 1,542 1,762
Актив в форме права пользования 9 40,817 -
Итого долгосрочные активы 80,490 41,641
ВСЕГО АКТИВЫ 738,738 866,497
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность 10,14 80,867 2,181
Текущие обязательства по аренде 9 15,299 -
Прочие обязательства 11 96,355 88,353
Итого текущие обязательства 192,521 90,534
ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные обязательства по аренде 9 26,173 -
Всего обязательства 218,694 90,534
КАПИТАЛ УЧАСТНИКА:
Уставный капитал 12 202,000 10,000
Нераспределенная прибыль 318,044 765,963
Всего капитал участника 520,044 775,963
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА 738,738 866,497

Консолидированный отчет об изменениях в капитале участника за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечание Уставной капитал Нераспределенная прибыль Всего
По состоянию на 31 декабря 2017 года 10,000  955,166 965,166   
Эффект применения МСФО (IFRS) 9 - (40) (40)
Пересчитанное начальное сальдо в соответствии с МСФО (IFRS) 9 10,000 955,126 965,126
Итого совокупный доход - 515,337   515,337   
Дивиденды выплаченные - (704,500) (704,500)
По состоянию на 31 декабря 2018 года 10,000 765,963 775,963
Итого совокупный доход - 311,426 311,426
Перевод из нераспределённой прибыли 12 192,000 (192,000) -
Дивиденды выплаченные 12 - (567,345) (567,345)   
По состоянию на 31 декабря 2019 года 202,000 318,044 520,044

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Приме-
чания

Год, закончившийся 31 
декабря2019 года

Год, закончившийся 31 
декабря 2018 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыльдо налогообложения 442,990 662,275
Корректировки на:
Износ и амортизацию 4, 8, 9 7,886 6,036
(Восстановление)/формирование резерва по ожидаемым кредитным убыткам 7 (1,721) 1,584
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой (6,351) -
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств 442,804 669,895
Изменения в операционных активах и обязательствах:
(Увеличение)/уменьшениеоперационных активов:
Дебиторская задолженность 341,533 (130,595)
Расходы будущих периодов (648) (761)
Прочие налоговые активы (8,008) (403)
Прочие активы 6,752 (2,569)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:
Кредиторская задолженность 77,490 (38,949)
Прочие обязательства 8,002 4,156
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения 867,925 500,774
Налог на прибыль уплаченный (146,012) (154,786)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности за вычетом налогов 721,913 345,988
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов 8 (2,653) (11,030)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (2,653) (11,030)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные 12 (567,345) (704,500)
Погашение арендных обязательств 9 (545) -
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (567,890) (704,500)
ИТОГО ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 151,370 (369,542)
Эффект изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты 2,673 (242)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 6 371,964 741,748
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 6 526,007 371,964

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыліші пайда мен шығын жəне өзге жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
Брокерлік жəне кеңес беру қызметтері бойынша комиссиялық кірістер 14 955,700 1,075,646
Өзгекірістер 14 13,615 -
Кірістер жиыны 969,315 1,075,646
Жалпы жəне əкімшілік шығыстар, соның ішінде: 
Еңбекақы бойынша шығыстар жəне іссапар шығындары

4, 14
4, 14

(534,397)
(347,071)

(455,239)
(286,700)

Бас компанияның басқару қызметтері үшін төленетін комиссия 4, 14 (71,318) (66,415)
Кəсіби қызметтер 4 (47,443) (37,817)
Жалдау бойынша шығыстар 4 (15,485) (16,891)
Тозу жəне амортизация 4, 8, 9 (7,886) (6,036)
Салықтар, табыс салығын қоспағанда 4 (602) (13)
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті қалпына келтіру/(қалыптастыру) 7 1,721 (1,584)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда 6,351 43,452
Шығыстар жиыны (526,325) (413,371)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА 442,990 662,275
Табыс салығы бойынша шығыс 5 (131,564) (146,938)
ТАЗА ПАЙДА 311,426 515,337
ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ 311,426 515,337

2019 жылғы 31 желтоқсандағы қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2019 жылғы 31 желтоқсан 2018 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражат пен оның баламалары 6 526,007 371,964
Дебиторлық берешек 7, 14 88,295 423,233
Болашақ кезеңдердің шығыстары 4,619 3,971
Ағымдағы табыс салығы бойынша талаптар 28,326 15,943
Өзге салық активтері 10,044 2,036
Өзге активтер 957 7,709
Ағымдағы активтер жиыны 658,248 824,856
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Кейінге қалдырылған салық активтері 5 19,013 16,948
Негізгі құралдар 8 19,118 22,931
Материалдық емес активтер 8 1,542 1,762
Пайдалану құқығындағы актив 9 40,817 -
Ұзақ мерзімді активтер жиыны 80,490 41,641
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 738,738 866,497
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Кредиторлық берешек 10,14 80,867 2,181
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелер 9 15,299 -
Өзге міндеттемелер 11 96,355 88,353
Ағымдағы міндеттемелер жиыны 192,521 90,534
Ұзақ мерзімді міндеттемелер: Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 9 26,173 -
Міндеттемелер жиыны 218,694 90,534
ҚАТЫСУШЫ КАПИТАЛЫ:
Жарғылық капитал 12 202,000 10,000
Бөлінбеген пайда 318,044 765,963
Қатысушы капиталының жиыны 520,044 775,963
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫНЫҢ ЖИЫНЫ 738,738 866,497

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыліші қатысушы капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескерту Жарғылық капитал Бөлінбеген пайда Барлығы
2017 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 955,166 965,166
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартын қолданудың əсері - (40) (40)
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына сəйкес қайта есептелген бастапқы сальдо 10,000 955,126 965,126
Жиынтық кіріс жиыны - 515,337 515,337
Төленген дивидендтер - (704,500) (704,500)
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 765,963 775,963
Жиынтық кіріс жиыны - 311,426 -
Бөлінбеген пайдадан аудару 12 192,000 (192,000) -
Төленген дивидендтер 12 - (567,345) (567,345)   
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 202,000 318,044 520,044

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыліші шоғырландырылған қаржы есептілігіне ескертулер (жалғасы)
(басқасы көрсетілмесе, мың Қазақстандық теңгемен)

Ескер-
тулер

2019 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

2018 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салуға дейінгі пайда 442,990 662,275
Мыналарға жасалған түзетулер:
Тозу жəне амортизация 4, 8, 9 7,886 6,036
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервтерді (қалпына келтіру)/қалыптастыру 7 (1,721) 1,584
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда (6,351) -
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 442,804 669,895
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер:
Операциялық активтердің (көбеюі)/азаюы:
Дебиторлық берешек 341,533 (130,595)
Болашақ кезеңдердің шығыстары (648) (761)
Өзге салық активтері (8,008) (403)
Өзге активтер 6,752 (2,569)
Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы):
Кредиторлық берешек 77,490 (38,949)
Өзге міндеттемелер 8,002 4,156
Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 867,925 500,774
Төленген табыс салығы (146,012) (154,786)
Салықты шегергендегі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны 721,913 345,988
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 8 (2,653) (11,030)
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (2,653) (11,030)
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Төленген дивидендтер 12 (567,345) (704,500)
Жал міндеттемелерін өтеу 9 (545) -
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (567,890) (704,500)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА КӨБЕЮІНІҢ/(АЗАЮЫНЫҢ) ЖИЫНЫ 151,370 (369,542)
Шетел валютасы бағамы өзгерісінің ақшалай қаражат пен оның баламаларына əсері 2,673 (242)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында 6 371,964 741,748
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында 6 526,007 371,964
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Примечания Год, закончившийся 31 декабря 2019 года Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Комиссионные доходы по брокерским услугам 14 951,495 1,075,646
Прочие доходы 14 13,615 -
Итого доходы 965,110 1,075,646
Общие и административные расходы, в том числе: 4, 14 (529,284) (449,772)
Расходы по заработной плате и командировочные расходы 4, 14 (345,706) (285,362)
Комиссии за услуги управления от Материнской компании 4, 14 (71,318) (66,415)
Профессиональные услуги 4 (44,015) (33,983)
Расходы по аренде 4 (15,264) (16,651)
Износ и амортизация 4, 8, 9 (7,869) (6,036)
Налоги, кроме налога на прибыль 4 (602) (13)
Восстановление/(формирование) резерва по ожидаемым кредитным убыткам 7 1,721 (1,584)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 6,351 43,452
Итого расходы (521,212) (407,904)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 443,898 667,742
Расход по налогу на прибыль 5 (131,598) (147,023)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 312,300 520,719
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 312,300 520,719

Отдельный отчет о финансовом положении  по состоянию на 31 декабря 2019 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания 31 декабря  2019 года 31 декабря  2018 года
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 6 524,284 369,613
Дебиторская задолженность 7, 14 88,295 423,233
Расходы будущих периодов 4,588 3,950
Активы по текущему налогу на прибыль 22,836 10,453
Прочие налоговые активы 8,193 92
Прочие активы 957 7,709
Итого текущие активы 649,153 815,050
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Отложенные налоговые активы 5 18,212 16,181
Основные средства 8 19,122 22,935
Нематериальные активы 8 1,542 1,762
Актив в форме права пользования 9 40,236 -
Инвестиции в дочернее предприятие 117 117
Итого долгосрочные активы 79,229 40,995
ВСЕГО АКТИВЫ 728,382 856,045
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность 10, 14 80,867 2,181
Текущие обязательства по аренде 9 15,124 -
Прочие обязательства 11 92,333 84,519
Итого текущие обязательства 188,324 86,700
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные обязательства по аренде 9 25,758 -
Всего обязательства 214,082 86,700
КАПИТАЛ УЧАСТНИКА:
Уставный капитал 12 202,000 10,000
Нераспределенная прибыль 312,300 759,345
Всего капитал участника 514,300 769,345
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА 728,382 856,045

Отдельный отчет об изменениях в капитале участника за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечание Уставной капитал Нераспределенная прибыль Всего
По состоянию на 31 декабря 2017 года 10,000 943,166 953,166
Эффект применения МСФО (IFRS) 9 - (40) (40)
Пересчитанное начальное сальдо в соответствии с МСФО (IFRS) 9 10,000 943,126 953,126
Итого совокупный доход - 520,719 520,719
Дивиденды выплаченные - (704,500) (704,500)
По состоянию на 31 декабря 2018 года 10,000 759,345 769,345
Итого совокупный доход - 312,300 312,300
Перевод из нераспределённой прибыли 12 192,000 (192,000) -
Дивиденды выплаченные 12 - (567,345) (567,345)
По состоянию на 31 декабря 2019 года 202,000 312,300 514,300

Отдельный отчет о движении денежных средств  за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге

Приме-
чания Год,  Закончившийся 31 декабря  2019 года Год,  Закончившийся 31 декабря 2018 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения 443,898 667,742
Корректировки на:
Износ и амортизация 4, 8, 9 7,869 6,036
(Восстановление)/формирование резерва по ожидаемым кредитным убыткам 7 (1,721) 1,584
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой (6,351) -
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств 443,695 675,362
Изменения в операционных активах и обязательствах:
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Дебиторская задолженность 341,533 (130,595)
Расходы будущих периодов (638) (757)
Прочие налоговые активы (8,101) 2
Прочие активы 6,752 (2,569)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:
Кредиторская задолженность 77,490 (38,949)
Прочие обязательства 7,814 3,731
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения 868,545 506,225
Налог на прибыль уплаченный (146,012) (154,786)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности после налогообложения 722,533 351,439
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов 8 (2,653) (11,030)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (2,653) (11,030)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные 12 (567,345) (704,500)
Погашение арендных обязательств 9 (537) -
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (567,882) (704,500)
чистое УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) денежных средств И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 151,998 (364,091)
Эффект изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты 2,673 (242)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 6 369,613 733,946
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 6 524,284 369,613

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл іші пайда мен шығын жəне өзге жиынтық кіріс туралы жеке есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескер-тулер 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл

Брокерлік жəне кеңес беру қызметтері бойынша комиссиялық кірістер
Өзге кірістер

14
14

951,495
13,615 1,075,646

Кірістер жиыны 965,110 1,075,646
Жалпы жəне əкімшілік шығыстар, соның ішінде: 4, 14 (529,284)  (449,772) 
Еңбекақы бойынша шығыстар жəне іссапар шығыстары 4, 14 (345,706) (285,362)
Бас компанияның басқару қызметтері үшін төленетін комиссия 4,14 (71,318) (66,415)
Кəсіби қызметтер 4 (44,015) (33,983)
Жалдау бойынша шығыстар 4 (15,264) (16,651)
Тозу жəне амортизация 4,8,9 (7,869) (6,036)
Салықтар, табыс салығын қоспағанда 4 (602) (13)
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті қалпына келтіру/(қалыптастыру): 7 1,721 (1,584)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда 6,351 43,452
Шығыстар жиыны (521,212) (407,904)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА 443,898 667,742
Табыс салығы бойынша шығыс 5 (131,598) (147,023)
ТАЗА ПАЙДА 312,300 520,719
ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ 312,300 520,719

2019 жылғы 31 желтоқсандағы  қаржы жағдайы туралы жеке есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2019 жылғы 31 желтоқсан 2018 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражат пен оның баламалары 6 524,284 369,613
Дебиторлық берешек 7,14 88,295 423,233
Болашақ кезеңдердің шығындары 4,588 3,950
Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер 22,836 10,453
Өзге салық активтері 8,193 92
Өзге активтер 957 7,709
Ағымдағы активтер жиыны 649,153 815,050
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Кейінге қалдырылған салық активтері 5 18,212 16,181
Негізгі құралдар 8 19,122 22,935
Материалдық емес активтер 8 1,542 1,762
Пайдалануқұқығындағы актив 9 40,236 -
Еншілес ұйымға инвестиция 117 117
Ұзақ мерзімді активтер жиыны 79,229 40,995
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 728,382 856,045
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Кредиторлық берешек 10,14 80,867 2,181
Қысқа мерзімді жалдау міндеттемелері 9 15,124 -
Өзге міндеттемелер 11 92,333 84,519
Ағымдағы міндеттемелер жиыны 188,324 86,700
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР: Ұзақ мерзімді жалдау бойынша міндеттемелер 9 25,758 -
Міндеттемелер жиыны 214,082 86,700
ҚАТЫСУШЫ КАПИТАЛЫ:
Жарғылық капитал 12 202,000 10,000
Бөлінбеген пайда 312,300 759,345
Қатысушы капиталының жиыны 514,300 769,345
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫНЫҢ ЖИЫНЫ 728,382 856,045

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыліші қатысушы капиталындағы өзгерістер туралы жеке есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескерту Жарғылық капитал Бөлінбеген пайда Барлығы
2017 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 943,166 953,166
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартын қолданудың əсері - (40) (40)

ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына сəйкес қайта есептелген бастапқы сальдо
Жиынтық кіріс жиыны
Төленген дивидендтер

10,000
-
-

943,126
520,719

(704,500)

953,126
520,719

(704,500)
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 759,345 769,345
Жиынтық кіріс жиыны - 312,300 312,300
Бөлінбеген пайдадан аудару 12 192,000 (192,000) -
Төленген дивидендтер 12 - (567,345) (567,345)
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 202,000 312,300 514,300

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыліші жеке қаржы есептілігіне ескертулер (жалғасы)
(басқасы көрсетілмесе, мың Қазақстандық теңгемен)

Ескер-
тулер

2019 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

2018 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салуға дейінгі пайда 443,898 667,742
Мыналарға жасалған түзетулер:
Тозу жəне амортизация 4, 8, 9 7,869 6,036
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті (қалпына келтіру)/қалыптастыру 7 (1,721) 1,584
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда (6,351) -
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 443,695 675,362
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер:
Операциялық активтердің (көбеюі)/азаюы:
Дебиторлық берешек 341,533 (130,595)
Болашақ кезеңдердің шығыстары (638) (757)
Өзге салық активтері (8,101) 2
Өзге активтер 6,752 (2,569)
Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы):
Кредиторлық берешек 77,490 (38,949)
Өзге міндеттемелер 7,814 3,731
Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағыны 868,545 506,225
Төленген табыс салығы (146,012) (154,786)
Салықты шегергендегі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны 722,533 351,439
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 8 (2,653) (11,030)
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (2,653) (11,030)
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Төленген дивидендтер 12 (567,345) (704,500)
Жалдау міндеттемелерін өтеу 9 (537) -
Қаржылық қызметінен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (567,882) (704,500)

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА ҰЛҒАЮЫ/(АЗАЮЫ)   151,998  (364,091)

Шетел валютасы бағамы өзгерісінің ақшалай қаражат пен оның баламаларына əсері  2,673 (242)  
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында           369,613 733,946
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында 6 524,284 369,613

Внимание! Пояснительная записка за 2019 год опубликована в конце материала, на стр. 7  o!% % › …, , C%›= 3L“2=, …= “2!.6
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе  за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год,  закончившийся 31 декабря 2020 года Год, закончившийся  31 декабря 2019 года
Комиссионные доходы по брокерским  и консультационным услугам 15 375,232 955,700
Прочие доходы 15 1,776 13,615
Итого доходы 377,008 969,315
Общие и административные расходы, в том числе: 4 (451,671) (533,535)
Расходы по заработной плате и командировочные расходы 4 (252,897) (347,071)
Комиссии за услуги управления от Материнской компании 4, 15 (69,494) (71,318)
Износ и амортизация 4, 9, 10 (20,770) (7,886)
Профессиональные услуги 4 (20,095) (39,790)
Налоги, кроме налога на прибыль 4 (17,285) (602)
Расходы по аренде 4 (4,255) (15,485)
(Формирование)/восстановление резерва по ожидаемым кредитным убыткам 8 (432) 1,721
Процентные расходы по обязательствам по аренде 10 (6,810) (862)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 6 34,434 6,351
Итого расходы (424,479) (526,325)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (47,471) 442,990
Экономия/(расход) по налогу на прибыль 5 25,486 (131,564)
ЧИСТЫЙ УБЫТОК/(ПРИБЫЛЬ) (21,985) 311,426
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД (21,985) 311,426

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания 31 декабря  2020 года 31 декабря  2019 года
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 7 292,868 526,007
Дебиторская задолженность 8, 15 143,381 88,295
Расходы будущих периодов 4,624 4,619
Активы по текущему налогу на прибыль 84,151 28,326
Предоплаты по налогам 3,130 10,044
Прочие активы 773 957
Итого текущие активы 528,927 658,248
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Отложенные налоговые активы 5 24,889 19,013
Основные средства 9 62,511 19,118
Нематериальные активы 9 1,321 1,542
Актив в форме права пользования 10 62,489 40,817
Итого долгосрочные активы 151,210 80,490
ВСЕГО АКТИВЫ 680,137 738,738
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность 11,15 143,770 80,867
Текущие обязательства по аренде 10 15,423 15,299
Прочие обязательства 12 65,062 96,355
Итого текущие обязательства 224,255 192,521
ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные обязательства по аренде 10 57,823 26,173
Всего обязательства 282,078 218,694
КАПИТАЛ УЧАСТНИКА:
Уставный капитал 13 233,360 202,000
Нераспределенная прибыль 164,699 318,044
Всего капитал участника 398,059 520,044
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА 680,137 738,738

Консолидированный отчет об изменениях в капитале участника за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Приме-чание Уставной капитал Нераспределенная прибыль Всего
По состоянию на 31 декабря 2018 года 10,000 765,963 775,963
Итого совокупный доход - 311,426 311,426
Перевод из нераспределённой прибыли 13 192,000 (192,000) -
Дивидендыобъявленные 13 - (567,345) (567,345)   
По состоянию на 31 декабря 2019 года 202,000 318,044 520,044
Итого совокупный доход - (21,985) (21,985)
Перевод из нераспределённой прибыли 13 31,360 (31,360) -
Дивидендыобъявленные 13 - (100,000) (100,000)
По состоянию на 31 декабря 2020 года 233,360 164,699 398,059

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год, закончившийся 
31 декабря 2020 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2019 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
(Убыток)/прибыльдо налогообложения (47,471) 442,990
Корректировки на:
Износ и амортизацию 4, 9, 10 20,770 7,886
Формирование/(восстановление) резерва по ожидаемым кредитным убыткам 8 432 (1,721)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой (36,891) (6,351)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств (63,160) 442,804
Изменения в операционных активах и обязательствах:
(Увеличение)/уменьшениеоперационных активов:
Дебиторская задолженность (48,351) 341,533
Расходы будущих периодов (5) (648)
Прочие налоговые активы 6,914 (8,008)
Прочие активы 184 6,752
Увеличение/(Уменьшение) операционных обязательств:
Кредиторская задолженность 51,953 77,490
Прочие обязательства (31,293) 8,002
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения (83,758) 867,925
Налог на прибыль уплаченный (36,215) (146,012)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности за вычетом налогов (119,973) 721,913
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов 9 (52,231) (2,653)
Поступления от выбытия основных средств 1,320 -
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (50,911) (2,653)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные 13 (100,000) (567,345)
Погашение арендных обязательств 10 (2,929) (545)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (102,929) (567,890)
ИТОГО ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (273,813) 151,370
Эффект изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты 40,674 2,673
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 7 526,007 371,964
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 7 292,868 526,007

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл іші пайда мен шығын жəне өзге жиынтық кіріс туралы жеке есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

2019 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл

Брокерлік қызметтер бойынша комиссиялық кірістер
Өзге кірістер

15
15

369,842
1,776

951,495
13,615

Кірістер жиыны 371,618 965,110
Жалпы жəне əкімшілік шығыстар, соның ішінде: 4 (449,143) (528,434)  
Еңбекақы бойынша шығыстар жəне іссапар шығыстары 4 (251,685) (345,706)
Бас компанияның басқару қызметтері үшін төленетін комиссия 4,15 (69,494) (71,318)
Тозу жəне амортизация 4,9,10 (20,695) (7,869)
Кəсіби қызметтер 4 (19,045) (36,362)
Салықтар, табыс салығын қоспағанда 4 (17,285) (602)
Жалдау бойынша шығыстар 4 (4,163) (15,264)
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті (қалыптастыру)/қалпына келтіру 8 (432) 1,721
Жалдау міндеттемелері бойынша пайыздық шығыстар 10 (6,764) (850)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда 6 34,800 6,351
Шығыстар жиыны (421,539) (521,212)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ (ШЫҒЫН)/ ПАЙДА (49,921) 443,898
Табыс салығы бойынша үнемдеу/ (шығыс) 5 26,287 (131,598)
ТАЗА (ШЫҒЫН)/ ПАЙДА (23,634) 312,300
ЖИЫНТЫҚ (ШЫҒЫН)/ КІРІСЖИЫНЫ (23,634) 312,300

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша  қаржы жағдайы туралы жеке есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2020 жылғы 31 желтоқсан 2019 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражат пен оның баламалары 7 292,394 524,284
Дебиторлық берешек 8, 15 143,381 88,295
Болашақ кезеңдердің шығыстары 4,593 4,588
Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер 78,661 22,836
Салықтар бойынша алдын ала төлемдер 1,481 8,193
Өзге активтер 773 957
Ағымдағы активтер жиыны 521,283 649,153
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Кейінге қалдырылған салық активтері 5 24,889 18,212
Негізгі құралдар 9 62,515 19,122
Материалдық емес активтер 9 1,321 1,542
Пайдалану құқығы нысанындағы актив 10 62,187 40,236
Еншілес кəсіпорынға инвестициялар 117 117
Ұзақ мерзімді активтер жиыны 151,029 79,229
АКТИВТЕР БАРЛЫҒЫ 672,312 728,382
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Кредиторлық берешек 11,15 143,770 80,867
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелері 10 15,345 15,124
Өзге міндеттемелер 12 65,000 92,333
Ағымдағы міндеттемелер жиыны 224,115 188,324
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:  Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 10 57,531 25,758
Міндеттемелер барлығы 281,646 214,082
ҚАТЫСУШЫ КАПИТАЛЫ:
Жарғылық капитал 13 233,360 202,000
Бөлінбеген пайда 157,306 312,300
Қатысушы капиталы барлығы 390,666 514,300
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ БАРЛЫҒЫ 672,312 728,382

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыліші қатысушы капиталындағы өзгерістер туралы жеке есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескерту Жарғылық капитал Бөлінбеген пайда Барлығы
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 10,000 759,345 769,345
Жиынтық кіріс жиыны
Бөлінбеген пайдадан аудару
Жарияланған дивидендтер

13
13

-
192,000

-
312,300

(192,000)(567,345)

312,300
-

(567,345)
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 202,000 312,300 514,300
Жиынтық шығын жиыны - (23,634) (23,634)
Бөлінбеген пайдадан аудару 13 31,360 (31,360) -
Жарияланған дивидендтер 13 - (100,000) (100,000)
2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 233,360 157,306 390,666

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл іші ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы жеке есеп 
(мың Қазақстандық теңгемен)

 Ескер-
тулер

2020 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

2019 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салуға дейінгі (шығын)/ пайда (49,921) 443,898
Мыналарға жасалған түзетулер:
Тозу жəне амортизация 4, 9, 10 20,695 7,869
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті қалыптастыру/ (қалпына келтіру) 8 432 (1,721)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда (36,987) (6,351)
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтен (шыққан)/түскен ақшалай қаражат ағыны (65,781) 443,695
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер:
Операциялық активтердің (ұлғаюы)/азаюы:
Дебиторлық берешек (48,665) 341,533
Болашақ кезеңдердің шығыстары (5) (638)
Өзге салық активтері 6,712 (8,101)
Өзге активтер 184 6,752
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы/(азаюы):
Кредиторлық берешек 51,953 77,490
Өзге міндеттемелер (27,333) 7,814
Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен (шыққан)/ түскен ақшалай қаражат ағыны (82,935) 868,545
Төленген табыс салығы (36,215) (146,012)
Салықты шегергендегі операциялық қызметтен (шыққан)/түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны (119,150) 722,533
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 9 (52,231) (2,653)
Негізгі құралдардың жəне материалдық емес активтер есептен шығуынан түсімдер 1,320 -
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (50,911) (2,653)
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ: Төленген дивидендтер 13 100,000 (567,345) 
Жалдау міндеттемелерін өтеу 10 (2,913) (537)
Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (102,913) (567,882)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА (АЗАЮЫ)/ҰЛҒАЮЫ (272,974) 151,998
Шетел валютасы бағамы өзгерісінің ақшалай қаражат пен оның баламаларына əсері  41,084 2,673
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында 7 524,284 369,613
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында 7 292,394 524,284

 o!% % › …, , m= = % C%›= 3L“2=, …= “2!.4

Внимание! Пояснительная записка за 2020 год опубликована в конце материала, на стр. 8
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Отдельный отчет о прибылях и убытках ипрочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания Год, закончив-шийся 31 декабря 
2020 года

Год, закончив-шийся 31 декабря 
2019 года

Комиссионные доходы по брокерским услугам 15 369,842 951,495
Прочие доходы 15 1,776 13,615
Итого доходы 371,618 965,110
Общие и административные расходы, в том числе: 4 (449,143) (528,434)
Расходы по заработной плате и командировочные расходы 4 (251,685) (345,706)
Комиссии за услуги управления от Материнской компании 4, 15 (69,494) (71,318)
Износ и амортизация 4, 9, 10 (20,695) (7,869)
Профессиональные услуги 4 (19,045) (36,362)
Налоги, кроме налога на прибыль 4 (17,285) (602)
Расходы по аренде 4 (4,163) (15,264)
(Формирование)/восстановление резерва по ожидаемым кредитным убыткам 8 (432) 1,721
Процентные расходы по обязательствам по аренде 10 (6,764) (850)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 6 34,800 6,351
Итого расходы (421,539) (521,212)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (49,921) 443,898
Экономия/(расход) по налогу на прибыль 5 26,287 (131,598)
ЧИСТЫЙ(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ (23,634) 312,300
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД (23,634) 312,300

Отдельный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечания 31 декабря 2020 года 31 декабря 2019 года
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 7 292,394 524,284
Дебиторская задолженность 8, 15 143,381 88,295
Расходы будущих периодов 4,593 4,588
Активы по текущему налогу на прибыль 78,661 22,836
Предоплаты по налогам 1,481 8,193
Прочие активы 773 957
Итого текущие активы 521,283 649,153
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Отложенные налоговые активы 5 24,889 18,212
Основные средства 9 62,515 19,122
Нематериальные активы 9 1,321 1,542
Актив в форме права пользования 10 62,187 40,236
Инвестиции в дочернее предприятие 117 117
Итого долгосрочные активы 151,029 79,229
ВСЕГО АКТИВЫ 672,312 728,382
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность 11, 15 143,770 80,867
Текущие обязательства по аренде 10 15,345 15,124
Прочие обязательства 12 65,000 92,333
Итого текущие обязательства 224,115 188,324
ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные обязательства по аренде 10 57,531 25,758
Всего обязательства 281,646 214,082
КАПИТАЛ УЧАСТНИКА:
Уставный капитал 13 233,360 202,000
Нераспределенная прибыль 157,306 312,300
Всего капитал участника 390,666 514,300
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ УЧАСТНИКА 672,312 728,382

Отдельный отчет об изменениях в капиталеучастника за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечание Уставной капитал Нераспределенная прибыль Всего
По состоянию на 31 декабря 2018 года 10,000 759,345 769,345
Итого совокупный доход - 312,300 312,300
Перевод из нераспределённой прибыли 13 192,000 (192,000) -
Дивиденды объявленные 13 - (567,345) (567,345)
По состоянию на 31 декабря 2019 года 202,000 312,300 514,300
Итого совокупный убыток - (23,634) (23,634)
Перевод из нераспределённой прибыли 13 31,360 (31,360) -
Дивиденды объявленные 13 - (100,000) (100,000)
По состоянию на 31 декабря 2020 года 233,360 157,306 390,666

Отдельный отчет одвижении денежных средств  за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Казахстанских тенге )

Примечания Год,  закончившийся 
31 декабря  2020 года

Год,  закончившийся 
31 декабря  2019 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
(Убыток)/прибыль до налогообложения (49,921) 443,898
Корректировки на:
Износ и амортизация 4, 9, 10 20,695 7,869
Формирование/(восстановление)резерва по ожидаемым кредитным убыткам 8 432 (1,721)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой (36,987) (6,351)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств (65,781) 443,695
Изменения в операционных активах и обязательствах:
(Увеличение)/уменьшениеоперационных активов:
Дебиторская задолженность (48,665) 341,533
Расходы будущих периодов (5) (638)
Прочие налоговые активы 6,712 (8,101)
Прочие активы 184 6,752
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Кредиторская задолженность 51,953 77,490
Прочие обязательства (27,333) 7,814
(Отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения (82,935) 868,545
Налог на прибыль уплаченный (36,215) (146,012)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности после налогообложения (119,150) 722,533
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов 9 (52,231) (2,653)
Поступления от выбытия основных средств 1,320 -
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (50,911) (2,653)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные 13 (100,000) (567,345)
Погашение арендных обязательств 10 (2,913) (537)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (102,913) (567,882)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (272,974) 151,998
Эффект изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты 41,084 2,673
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 7 524,284 369,613
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 7 292,394 524,284

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл іші пайда мен шығын жəне өзге жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2020 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

2019 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

Брокерлік жəне кеңес беру қызметтері бойынша комиссиялық кірістер 15 375,232 955,700
Өзге кірістер 15 1,776 13,615
Кірістер жиыны 377,008 969,315
Жалпы жəне əкімшілік шығыстар, соның ішінде: 4 (451,671) (533,535)
Еңбекақы бойынша шығыстар жəне іссапар шығындары 4 (252,897) (347,071)
Бас компанияның басқару қызметтері үшін төленетін комиссия 4, 15 (69,494) (71,318)
Тозу жəне амортизация 4, 9, 10 (20,770) (7,886)
Кəсіби қызметтер 4 (20,095) (39,790)
Салықтар, табыс салығын қоспағанда 4 (17,285) (602)
Жалдау бойынша шығыстар 4 (4,255) (15,485)
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті (қалыптастыру)/қалпына келтіру 8 (432)    1,721
Жалдау міндеттемелері бойынша пайыздық шығыстар 10 (6,810) (862)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда 6 34,434 6,351
Шығыстар жиыны (424,479) (526,325)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ (ШЫҒЫН)/ПАЙДА (47,471) 442,990
Табыс салығы бойынша үнемдеу/(шығыс) 5 25,486 (131,564)
ТАЗА ШЫҒЫН/(ПАЙДА) (21,985) 311,426
ЖИЫНТЫҚ (ШЫҒЫН)/КІРІС ЖИЫНЫ (21,985) 311,426

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескертулер 2020 жылғы 31 желтоқсан 2019 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражат пен оның баламалары 7 292,868 526,007
Дебиторлық берешек 8, 15 143,381 88,295
Болашақ кезеңдердің шығыстары 4,624 4,619
Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер 84,151 28,326
Салықтар бойынша алдын ала төлемдер 3,130 10,044
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)
Өзге активтер 773 957
Ағымдағы активтер жиыны 528,927 658,248
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Кейінге қалдырылған салық активтері 5 24,889 19,013
Негізгі құралдар 9 62,511 19,118
Материалдық емес активтер 9 1,321 1,542
Пайдалану құқығы нысанындағы актив 9 62,489 40,817
Ұзақ мерзімді активтер жиыны 151,210 80,490
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 680,137 738,738
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫ
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Кредиторлық берешек 11,15 143,770 80,867
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелер 10 15,423 15,299
Өзге міндеттемелер 12 65,062 96,355
Ағымдағы міндеттемелер жиыны 224,255 192,521
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР: Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 10 57,823 26,173
Міндеттемелер жиыны 282,078 218,694
ҚАТЫСУШЫ КАПИТАЛЫ:
Жарғылық капитал 13 233,360 202,000
Бөлінбеген пайда 164,699 318,044
Қатысушы капиталының жиыны 398,059 520,044
ҚАТЫСУШЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН КАПИТАЛЫНЫҢ ЖИЫНЫ 680,137 738,738

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл іші қатысушы капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескерту Жарғылық капитал Бөлінбеген пайда Барлығы
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 10,000 765,963 775,963
Жиынтық кіріс жиыны - 311,426        311,426
Бөлінбеген пайдадан аудару 13 192,000 (192,000) -
Жарияланған дивидендтер 13 - (567,345) (567,345)   
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 202,000 318,044 520,044
Жиынтық кіріс жиыны - (21,985) (21,985)
Бөлінбеген пайдадан аудару 13 31,360 (31,360) -
Жарияланған дивидендтер 13 - (100,000) (100,000)
2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 233,360 164,699 398,059

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл іші ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
(мың Қазақстандық теңгемен)

Ескер-
тулер

2020 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

2019 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салуға дейінгі (шығын)/ пайда (47,471) 442,990
Мыналарға жасалған түзетулер:
Тозу жəне амортизация 4, 9, 10 20,770 7,886
Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервтерді қалыптастыру/ (қалпына келтіру) 8 432 (1,721)
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда (36,891) (6,351)
Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтен (шыққан)/ түскен ақшалай қаражат ағыны (63,160) 442,804
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер:
Операциялық активтердің (көбеюі)/азаюы:
Дебиторлық берешек (48,351) 341,533
Болашақ кезеңдердің шығыстары (5) (648)
Өзге салық активтері 6,914 (8,008)
Өзге активтер 184 6,752
Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы):
Кредиторлық берешек 51,953 77,490
Өзге міндеттемелер (31,293) 8,002
Салық салуға дейінгі операциялық қызметтен (шыққан)/ түскен ақшалай қаражат ағыны (83,758) 867,925
Төленген табыс салығы (36,215) (146,012)
Салықты шегергендегі операциялық қызметтен (шыққан)/ түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны (119,973) 721,913
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 9 (52,231) (2,653)
Негізгі құралдардың есептен шығуынан түсімдер 1,320 -
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (50,911) (2,653)
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Төленген дивидендтер 13 (100,000) (567,345)
Жалдау міндеттемелерін өтеу 10 (2,929) (545)
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (102,929) (567,890)
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА (АЗАЮЫНЫҢ) / КӨБЕЮІНІҢ ЖИЫНЫ (273,813) 151,370
Шетел валютасы бағамы өзгерісінің ақшалай қаражат пен оның баламаларына əсері 40,674 2,673
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында 7 526,007 371,964
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ПЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында 7 292,868 526,007

 o!% % › …, , C%›= 3L“2=, …= “2!.7
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 Пояснительная записка к отдельной финансовой отчетности 
ТОО «Марш (страховые брокеры)» по состоянию на 31 декабря 2018 года.

    Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Марш (страховые брокеры)» (далее 
Компания) по  состоянию на 31 декабря 2018 года включает в себя:
      1. Общую информацию;
      2. Информацию об учетной политике;
      3. Информацию об активах и обязательствах за отчетный период;
      4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
      5. Информацию о денежных потоках за отчетный период.
      6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу.

Финансовая отчетность Компании составлена в соответствии с                                              Законом 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Учетной политикой 
Компании, Международными стандартами финансовой отчетности, Налоговым Кодексом 
Республики Казахстан.

1. Общая информация
ТОО «Марш (страховые брокеры)» является Товариществом с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 
в марте 2000 года. Деятельность Компании регулируется Национальным Банком Республики 
Казахстан. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №3 от 26 
декабря 2001 года, свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица № 
31698-1910-TOO, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 3 мая 2001 года. 
По состоянию на 31 декабря 2016 года Лицензия была обновлена 08 февраля 2019 году №2.3.35. 
Данные о лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера, полученной 
впервые в 2001 году. Компания принадлежит «Марш и МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» 
зарегистрированного в Нидерландах, 

Основными видами деятельности Компании является:
- Брокерская деятельность по страхованию и перестрахованию.
- Консалтинговые услуги по страхованию и перестрахованию.
2. Информация об учетной политике
 Учетная политика Компании  разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 26 декабря 2004 года № 2732 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и 
Международными стандартами финансовой отчетности.

При формировании учетной политики Компания руководствуется следующими принципами 
и качественными характеристиками:

- начисления;
- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах с 

первоначальным сроком погашения до трех месяцев.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от 

обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется 

объективное свидетельство того, что финансовый актив или группа финансовых активов 
обесценились. Убытки от обесценения оцениваются как разница между балансовой 
стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых денежных поступлений. Если в последующем 
периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с 
событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный убыток от 
обесценения восстанавливается через корректировку счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных 
рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших 
потерь. Резервы рассчитываются на основе оценки рисков для финансовых активов, которые 
являются существенными, и на основе коллективной оценки для финансовых активов, которые 
не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за 

вычетом начисленного износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и 

нематериальных активов с целью списания активов в течение срока их полезного использования. 
Начисление износа и амортизации производится на основе метода равномерного списания с 
использованием следующих установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование.......................................................... .....25%
Мебель и прочие основные средства ............................................ 10-20%
Автотранспорт ................................................................................ .....20%
Нематериальные активы ................................................................ .....10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе в составе операционных расходов в период их 
возникновения, если они не удовлетворяют требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и 

отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой 

прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, 
подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие отчетные 
периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей 
налогообложения статьи. Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются 
с использованием ставок налогообложения, введенных в действие законодательством до 
окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой 

стоимостью активов и обязательств, отраженных в отдельной финансовой отчетности, и 
соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом 
всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности возникновения в 
будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые 
активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов и 
обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни 
на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец 
каждого отчетного периода и уменьшается, если вероятность возникновения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих 
активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с 
использованием ставок налогообложения и налогового законодательства, которые были 
утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, как 
предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения 
обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает 
налоговые последствия ожиданий Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении 
способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о 

финансовом положении Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением 
на прибыли и убытки на систематической и рациональной основе по мере оказания услуг на 
протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они 

были объявлены. Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются 
в качестве события после отчетной даты согласно Международному стандарту бухгалтерского 
учета «МСБУ» 10 «События после отчетной даты», и информация о них раскрывается 
соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от 

посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования. 
Комиссионный доход по брокерским услугам признается на основе метода начисления. 
Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых превышает 18 месяцев, относится 
к доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления в течении срока 
действия полиса. Прочие доходы признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе при завершении соответствующих операций или оказания услуги. 
Расходы признаются на основе метода начисления.

3.  Информацию об активах и обязательствах за отчетный период
Стоимость активов Компании на 31 декабря 2018  года составила 856 045 тыс. тенге, из 

которых  831 231 тыс. тенге составляют краткосрочные активы, в том числе:

Активы 2018 год 2017 год Изменения
Денежные средства 369 613 733 946 -364 333
Дебиторская задолженность 423 233 294 222 129 011
Расходы будущих периодов 3950 3 193 757
Текущие налоговые активы 10 453 2 973 7 480
Отложенный налоговый актив 16 181 15 696 485
Прочие налоговые активы 92 94 -2
Прочие активы 7 709 5 140 2 569

Основные средства и нематериальные активы

Балансовая стоимость 2018 год 2017 год Изменения
Основные средства 22 935 17 721 - 5 214
Нематериальные активы 1 762 1 982 -220
Инвестиции в дочернее предприятие 117 117 0

Обязательства Компании составляют 86 700 тыс. тенге и включают в себя:

Обязательства 2018 год 2017 год Изменения
Краткосрочную кредиторскую задолженность 2 181 41 130 -38 949
Прочие обязательства 84 519 80 788 3 731

Собственный капитал Компании включает в себя уставный капитал на сумму 10 000 тыс. 
тенге и нераспределенную прибыль на сумму 759 345 тыс. тенге.

4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности
На 31  декабря 2018 года общая сумма полученных доходов Компании  от оказания услуг 

составила 1 075 646 тыс. тенге.
Структура дохода

тыс. тенге

№ Наименование на 31.12.2018 г.
1 От оказания услуг 1 075 646

Брокерские услуги 1 075 646
2 Доходы по финансированию 43 452

Курсовая разница 43 452
3 Прочий доход 0

ИТОГО: 1 119 098

Общая сумма расходов Компании  на 31 декабря 2018 года составила 449 772 тыс. тенге, 
в том числе:

- Расходы на оплату труда и командировочные  - 269 208 тыс. тенге;
- Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет кроме налога на прибыль  – 483 

тыс. тенге;
- Расходы по текущей аренде – 16 651  тыс. тенге;
- Амортизационные отчисления и износ – 6 036 тыс. тенге.
5. Информацию о денежных потоках
По состоянию на 31 декабря 2018 года остаток денежных средств на текущих счетах 

Компании составил 733 946 тыс. тенге. Общее уменьшение денежных средств за период 
составило 233 380 тыс. тенге, в основном из-за выплаты дивидендов по итогам 2016 года.

6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу:
Налоговое обязательство на начало 2018:                                   2 974    тыс.тенге
Уплачено корп. подоходного налога в 2018 г.:           (154 786)  тыс.тенге
Начислено корп.подоходного налога за период:       147 508   тыс.тенге
Налоговый актив на 31 декабря 2018 года                                         4 304    тыс.тенге

«Марш (страховые брокеры)» ЖШС-ның 2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойын-
ша жеке қаржы есептілігінің түсіндірме жазбасы

«Марш (страховые брокеры)» ЖШС-ның (бұдан əрі «Компания» деп аталады) 2018 жылғы 
31 желтоқсандағы ахуал бойынша қаржы есептілігінің түсіндірме жазбасына мыналар кіреді:

1. Жалпы ақпарат;
2. Есеп саясаты туралы ақпарат;
3. Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат;
4. Есептік кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат;
5. Есептік кезеңдегі ақша ағыны туралы ақпарат.
6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі.
Компанияның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік туралы» заңына, Компанияның Есеп саясатына, Халықаралық қаржы 
есептілігі стандарттарына, Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сəйкес жасалған.

1. Жалпы ақпарат
«Марш (страховые брокеры)» ЖШС – Қазақстан Республикасында 2000 жылғы на-

урызда тіркелген жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Компания қызметін Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі реттейді. Компания өз қызметін 2001 жылғы 26 
желтоқсандағы № 3 лицензияға, Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі 2001 жылғы 
3 мамырда берген № 31698-1910-TOO заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 
куəлікке сəйкес жүзеге асырады. 2016 жылғы 31 желтоқсан күніндегі ахуал бойынша Лицен-
зия 2019 жылғы 08 ақпанда жаңартылды №2.3.35. Алғаш рет 2001 жылы алынған сақтандыру 
брокерінің қызметін атқару құқығына лицензиялар туралы деректер. Компания Нидерландта 
тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» компаниясына тиесілі. 

Компанияның негізгі қызмет түрлері:
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша брокерлік қызмет.
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша консалтингілік қызметтер.
2. Есеп саясаты туралы ақпарат
Компанияның есеп саясаты Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 желтоқсандағы № 

2732 «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» заңына жəне Халықаралық қаржы 
есептілігі стандарттарына сəйкес əзірленген.

Есеп саясатын құрған кезде Компания келесі принциптер мен сапа сипаттамаларын 
басшылыққа алады:

- есептеулер;
- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары үш айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімі бар 

ағымдағы шоттардағы бос ақша қалдықтарын қамтиды.
Дебиторлық берешек
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойын-

ша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы 

объективті айғақ болған кезде қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды 
есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен күтілетін ақша түсімдерінің 
ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен 
дұрыс байланыстыруға болатын болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв 
шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде 
есептейді жəне ол басшылықтың пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті со-
маны көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы активтерінің тəуекелдерін бағалау 
негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы негізінде 
есептеледі.
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны ше-

гергенде бастапқы құны бойынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару 

мақсатында негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша 
есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл сайынғы нормаларды қолданып, 
бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық.................................................................... 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар .............................................. 10-20%
Автокөлік......................................................................................... 20 %
Материалдық емес активтер ......................................................... 10%

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша 
шығындар операциялық шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал 
жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен 

кейінге қалдырылған салық қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пай-

да мөлшерінен анықталады. Салық салынатын пайда салық салынатын немесе басқа 
есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс немесе шығындар 
баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетілген пайдадан өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу 
мақсаттарында шегерілмейтін баптарды қамтымайды. Компанияның ағымдағы салық бойын-
ша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген салық салу 
мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен 

міндеттемелердің баланстық құны жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын 
салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік айырмаға қатысты танылады. Кейінге 

қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік айырмаларды 
есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын 
пайда туындауының үлкен ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырма-
ларды есепке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдалану үшін көрсетіледі. Мезгілдік айыр-
малар гудвилге байланысты болса немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік пайдаға 
да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) шеңберіндегі 
басқа активтер мен міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық 
активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта 
қаралады жəне ол болашақта осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті 
салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан əрі жоғары болмаған жағдайда 
азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер 
есеп беру күнінде заңнамамен бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін 
жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде тиісінше күшінде болады деп санала-
тын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. Кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бой-
ынша Компанияның активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын тол-
тыру əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы 

туралы жеке есебінде кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай 
жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары 
ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп 

беру күнінен кейін жарияланған пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты 
ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес есеп беру күнінен кейінгі 
оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жа-

сау бойынша делдалдық қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден 
түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде танылады. Мерзімі бір18 айдан асқан 
сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табыстарына жата-
ды жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. 
Өзге табыстар тиісті операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал 
жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте танылады

Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.
3. Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат
Компания активтерінің құны 2018 жылғы 31 желтоқсанда 1 856 045 мың теңгені құрады, 

оның ішінде қысқа мерзімді активтер 1 831 231 мың теңгені құрайды:

Активтер 2018 жыл 2017 жыл Өзгерістер
Ақшалай қаражат 369 613 733 946 -364 333
Дебиторлық берешек 423 233 294 222 129 011
Болашақ кезеңдердің шығындары 3950 3 193 757
Ағымдағы салық активтері 10 453 2 973 7 480
Кейінге қалдырылған салық активі 16 181 15 696 485
Басқа да салық активтері 92 94 -2
Басқа активтер 7 709 5 140 2 569

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер

Баланстық құны 2018 жыл 2017 жыл Өзгерістер

Негізгі құралдар 22 935 17 721 - 5 214
Материалдық емес активтер 1 762 1 982 -220
Еншілес кəсіпорынға салынатын инвестициялар 117 117 0

Компанияның міндеттемелері 186 700 мың теңгені құрайды жəне оның ішіне мыналар 
кіреді:

Міндеттемелер 2018 жыл 2017 жыл Өзгерістер
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 2 181 41 130 -38 949
Басқа міндеттемелер 84 519 80 788 3 731

Компанияның өз капиталына 10 000 мың теңге сомасындағы жарғылық капитал жəне 
759 345 мың теңге сомасындағы бөлінбеген пайда кіреді.

4. Қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат
2018 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның қызмет көрсетуден түскен табысының жалпы 

сомасы 1 075 646 мың теңгені құрады.

Табыс құрылымы
мың теңге

№ Атауы 2016.31.12 күні
1 Қызметтерді көрсетуден 1 075 646

Брокерлік қызметтер 1 075 646
2 Қаржыландыру бойынша табыстар 43 452

Бағам айырмашылығы 43 452
3 Басқа табыс 0

ЖИЫНЫ: 1 119 098

Компанияның 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жалпы шығын сомасы 449 772 мың теңгені 
құрады, оның ішінде:

- Еңбекақыны төлеу шығындары жəне іссапар шығындары – 269 208 мың теңге;
- Табыс салығынан басқа ағымдағы салықтар жəне басқа да бюджетке төленетін міндетті 

төлемдер – 483 мың теңге;
- Ағымдағы жалға алу шығындары – 16 651 мың теңге;
- Амортизация мен тозуға бөлінетін қаржы – 26 036 мың теңге.
5. Ақша ағыны туралы ақпарат
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Компанияның ағымдағы шоттарындағы 

ақшалай қаражат қалдығы 233 380 мың теңгені құрады. Мерзім аралығында, негізінен 
2016 жылдың нəтижесі бойынша дивиденттер төлеу себебінен ақшалай қаражаттың жалпы 
төмендеуі 523 793 мың теңге.

6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі:
2018 жылдың басындағы салық міндеттемесі: 2 974 мың теңге
2018 жылы төленген корп. табыс салығы:                            (154 786) мың теңге
Мерзімге есептелген корп. табыс салығы:                            147 508 мың теңге
2018 жылғы 31 желтоқсандағы салық міндеттемесі 4 304 мың теңге 

 Пояснительная записка к консолидированной годовой финансовой отчетности 
ТОО «Марш (страховые брокеры)» по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Пояснительная записка к консолидированной  годовой финансовой отчетности ТОО «Марш (страховые 
брокеры)» (далее Компания) по  состоянию на 31 декабря 2019 года включает в себя:

1. Общую информацию;
2. Информацию об учетной политике;
3. Информацию об активах и обязательствах за отчетный период;
4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
5. Информацию о денежных потоках за отчетный период.
6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу.
Финансовая отчетность Компании составлена в соответствии с                                              Законом 

Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Учетной политикой Компании, 
Международными стандартами финансовой отчетности, Налоговым Кодексом Республики Казахстан.

1. Общая информация
ТОО «Марш (страховые брокеры)» является Товариществом с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 
в марте 2000 года. Деятельность Компании регулируется Национальным Банком Республики Казахстан. 
Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №3 от 26 декабря 2001 года, 
свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица № 31698-1910-TOO, выданной 
Министерством юстиции Республики Казахстан 3 мая 2001 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Лицензия была обновлена 08 февраля 2019 году №2.3.35. Данные о лицензии на право осуществления 
деятельности страхового брокера, полученной впервые в 2001 году. Компания принадлежит «Марш и 
МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» зарегистрированного в Нидерландах, 

Основными видами деятельности Компании является:
- Брокерская деятельность по страхованию и перестрахованию.
- Консалтинговые услуги по страхованию и перестрахованию.
2. Информация об учетной политике
Учетная политика Компании  разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 декабря 

2004 года № 2732 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международными стандартами 
финансовой отчетности с учетом изменения и дополнения в следующие законодательные акты для ведения 
бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики Компания руководствуется следующими принципами и 
качественными характеристиками:

- начисления;
- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах в банках второго 

уровня.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное 

свидетельство того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от 
обесценения оцениваются как разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых 
денежных поступлений. Если в последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение 
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный 
убыток от обесценения восстанавливается через корректировку счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, 
и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы 
рассчитываются на основе оценки рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на 
основе коллективной оценки для финансовых активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
 Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 

начисленного износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа 
и амортизации производится на основе метода равномерного списания с использованием следующих 
установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование.................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ....................................................... 10-20%
Автотранспорт............................................................................................ 20%
Нематериальные активы .......................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не 
удовлетворяют требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного 

налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за 

год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению 
или вычету для целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие 
налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства Компании по 
текущему налогу рассчитываются с использованием ставок налогообложения, введенных в действие 
законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью 

активов и обязательств, отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными 
налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые 
обязательства, как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные 
налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой 
вероятности возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих временных 
разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные 
разницы связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов 
и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на 
налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного 
периода и уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены 
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации 
налогового актива или погашения обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых 
обязательств и активов отражает налоговые последствия ожиданий Компании, по состоянию на отчетную 
дату, в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом 

положении Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки 
на систематической и рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора 
страхования.

Уставный капитал
 Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были 

объявлены. Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве 
события после отчетной даты согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 
«События после отчетной даты», и информация о них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической 

деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по 
брокерским услугам признается на основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, 
срок которых превышает 18 месяцев, относится к доходам будущих периодов и признается доходом по 
методу начисления в течении срока действия полиса. Прочие доходы признаются в отдельном отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при завершении соответствующих операций или 
оказания услуги. Расходы признаются на основе метода начисления.

- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах с первоначальным 

сроком погашения до трех месяцев.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное 

свидетельство того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от 
обесценения оцениваются как разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых 
денежных поступлений. Если в последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение 

можно объективно связать с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный 
убыток от обесценения восстанавливается через корректировку счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, 
и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы 
рассчитываются на основе оценки рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на 
основе коллективной оценки для финансовых активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 

начисленного износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа 
и амортизации производится на основе метода равномерного списания с использованием следующих 
установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование..................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ........................................................ 10-20%
Автотранспорт............................................................................................. 20%
Нематериальные активы ........................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не 
удовлетворяют требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для 
целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению 
или вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются 
с использованием ставок налогообложения, введенных в действие законодательством до окончания отчетного 
периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью активов 

и обязательств, отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового 
учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, 
как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы 
отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности возникновения 
в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые активы и 
обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с гудвилом или 
возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок (кроме 
сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного 
периода и уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной 
для полного или частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены 
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового 
актива или погашения обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов 
отражает налоговые последствия ожиданий Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении способов 
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом 

положении Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки на 
систематической и рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были 

объявлены. Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события 
после отчетной даты согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 «События после 
отчетной даты», и информация о них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической 

деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по брокерским 
услугам признается на основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых 
превышает 18 месяцев, относится к доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления 
в течении срока действия полиса. Прочие доходы признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе при завершении соответствующих операций или оказания услуги. Расходы 
признаются на основе метода начисления.

3.  Информацию об активах и обязательствах за отчетный период
Стоимость активов Компании на 31 декабря 2019  года составила 738 738 тыс. тенге, из которых  658 248 

тыс. тенге составляют краткосрочные активы, в том числе:

Активы 2019 год 2018 год Изменения
Денежные средства 526 007 371 964 154 043
Дебиторская задолженность 88 295 423 233 -334 938
Расходы будущих периодов 4 619 3 971 648
Инвестиции в капитал других юридических лиц 0 0 0
Текущие налоговые активы 28 326 15 943 12 383
Отложенный налоговый актив 19 013 16 948 2 065
Прочие налоговые активы 10 044 2 036 8 008
Прочие активы 957 7 709 -6 752

Основные средства и нематериальные активы

Балансовая стоимость 2019 год 2018 год Изменения
Основные средства 19 118 22 931 3 813
Нематериальные активы 1 542 1 762 -220
Актив в форме права пользования 40 817 0 40 817

Обязательства Компании составляют 218 694 тыс. тенге и включают в себя:

Обязательства 2019 год 2018 год Изменения
Краткосрочную кредиторскую задолженность 80 867 2 181 78 686
Текущее обязательство по аренде 15 299 0 15 299
Прочие обязательства 96 355 88 353 8 002
Долгосрочные обязательства по аренде 26 173 0 26 173

В ноябре 2019 году компания заключила договор аренды офиса сроком на 3 года. Компания 
руководствовалась стандартами МСФО 16 Аренда. 

В соответствии с МСФО 16 договор содержит условие аренды, если он передает покупателю право 
контролировать использование определенного актива в течение периода времени в обмен на возмещение.  
Основываясь на первичные документы и договора, используемые как основание для внесения записей 
в данные бухгалтерского учета на дату начала аренды, компания признала право пользования активом и 
признания обязательства по договору. Право пользования включает в себя арендные обязательства плюс 
первоначальные прямые расходы по заключению договора. (первоначальные прямые затраты отсутствуют).  
В свою очередь, обязательства, это все фактические платежи по договору на дату начала аренды, 
дисконтированные до приведенной стоимости.  Учитывая, что компания не имеет кредитов в банках в тенге, 
которые можно использовать в качестве ориентировочного показателя для дисконтирования, были применены 
ставки Национального банка Республика Казахстан. По данным Национального банка за ноябрь 2019 года  
долгосрочные кредиты, выданные корпорациям в тенге в ноябре 2019 года, имели среднюю ставку 13,4%. 
С нашей точки зрения, использование этой ставки (13,4%) представляется более подходящим, чем ставка по 
государственным займам в местной валюте.

15 января 2020 года компания получила уведомление от арендодателя о смене собственника. Новый 
собственник арендуемого офиса предоставил уведомление о расторжении договора с компанией за три 
месяца вперед, который наступил 16 апреля этого года. После получения уведомления о расторжения договора 
аренды в системе бухгалтерского учета произведены корректировочные проводки по аренде офиса. 

Договор переведен на краткосрочный период и все расходы по аренде отражены как расходы текущего 
периода.

Компания планирует снять новый офис в бизнес центре Самал Тауэр, где в данное время идет ремонтные 
работы.  

Собственный капитал Компании включает в себя уставный капитал на сумму 202 000 тыс. тенге и 
нераспределенную прибыль на сумму 318 044 тыс. тенге.

4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности
На 31  декабря 2019 года общая сумма полученных доходов Компании  от оказания услуг составила 975 

666 тыс. тенге.
Структура дохода

тыс. тенге

№ Наименование на 31.12.2019 г.
1 От оказания услуг 955 700

Брокерские услуги 955 700
2 Доходы по финансированию 6 351

Курсовая разница 6 351
3 Прочий доход 13 615

ИТОГО: 975 666

Общая сумма расходов Компании  на 31 декабря 2019 года составила 534 397 тыс. тенге, в том числе:
- Расходы на оплату труда и командировочные  - 347 071 тыс. тенге;
- Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме налога на прибыль  – 602 тыс. тенге;
- Расходы по текущей аренде – 15 485  тыс. тенге;
- Амортизационные отчисления и износ – 7 886тыс. тенге.
5. Информацию о денежных потоках
По состоянию на 31 декабря 2019 года остаток денежных средств на текущих счетах Компании составил 

526 007 тыс. тенге. Общее уменьшение денежных средств за период составило 154 043 тыс. тенге, в основном 
из-за выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу:
Налоговое актив на начало 2019:                                   15 943  тыс.тенге
Уплачено корп. подоходного налога в 2019 г.:                       143 947  тыс.тенге
Начислено корп.подоходного налога за период:                    (131 564)   тыс.тенге
Налоговый актив на 31 декабря 2019 года                              28 326    тыс.тенге

 Пояснительная записка к отдельной финансовой отчетности  ТОО «Марш (страховые брокеры)» по 
состоянию на 31 декабря 2019 года.

          
Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Марш (страховые брокеры)» (далее Компания) по  

состоянию на 31 декабря 2019 года включает в себя:
1. Общую информацию;
2. Информацию об учетной политике;
3. Информацию об активах и обязательствах за отчетный период;
4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
5. Информацию о денежных потоках за отчетный период.
6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу.
Финансовая отчетность Компании составлена в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Учетной политикой Компании, Международными 
стандартами финансовой отчетности, Налоговым Кодексом Республики Казахстан.

1. Общая информация
ТОО «Марш (страховые брокеры)» является Товариществом с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 
в марте 2000 года. Деятельность Компании регулируется Национальным Банком Республики Казахстан. 
Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №3 от 26 декабря 2001 года, 
свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица № 31698-1910-TOO, выданной 
Министерством юстиции Республики Казахстан 3 мая 2001 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Лицензия была обновлена 08 февраля 2019 году №2.3.35. Данные о лицензии на право осуществления 
деятельности страхового брокера, полученной впервые в 2001 году. Компания принадлежит «Марш и 
МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» зарегистрированного в Нидерландах, 

Основными видами деятельности Компании является:
- Брокерская деятельность по страхованию и перестрахованию.
- Консалтинговые услуги по страхованию и перестрахованию.
2. Информация об учетной политике
Учетная политика Компании  разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 декабря 

2004 года № 2732 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международными стандартами 
финансовой отчетности с учетом изменения и дополнения в следующие законодательные акты для ведения 
бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики Компания руководствуется следующими принципами и 
качественными характеристиками:

- начисления;
- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах в банках второго 

уровня.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное 

свидетельство того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от 
обесценения оцениваются как разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых 
денежных поступлений. Если в последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение 
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный 
убыток от обесценения восстанавливается через корректировку счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, 
и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы 
рассчитываются на основе оценки рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на 
основе коллективной оценки для финансовых активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 

начисленного износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа 
и амортизации производится на основе метода равномерного списания с использованием следующих 
установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование...................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ........................................................ 10-20%
Автотранспорт.............................................................................................. 20%
Нематериальные активы ............................................................................ 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не 
удовлетворяют требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для 
целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению 
или вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются 
с использованием ставок налогообложения, введенных в действие законодательством до окончания отчетного 
периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью активов 

и обязательств, отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового 
учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, 
как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы 
отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности возникновения 
в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые активы и 
обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с гудвилом или 
возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок (кроме 
сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного 
периода и уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной 
для полного или частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены 
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового 
актива или погашения обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов 
отражает налоговые последствия ожиданий Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении способов 
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом 

положении Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки на 
систематической и рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были 

объявлены. Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события 
после отчетной даты согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 «События после 
отчетной даты», и информация о них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической 

деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по брокерским 
услугам признается на основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых 
превышает 18 месяцев, относится к доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления 
в течении срока действия полиса. Прочие доходы признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе при завершении соответствующих операций или оказания услуги. Расходы 
признаются на основе метода начисления.

- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах с первоначальным 

сроком погашения до трех месяцев.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное 

свидетельство того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от 
обесценения оцениваются как разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых 
денежных поступлений. Если в последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение 
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный 
убыток от обесценения восстанавливается через корректировку счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, 

и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы 
рассчитываются на основе оценки рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на 
основе коллективной оценки для финансовых активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 

начисленного износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа 
и амортизации производится на основе метода равномерного списания с использованием следующих 
установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование.................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ....................................................... 10-20%
Автотранспорт............................................................................................. 20%
Нематериальные активы ........................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не 
удовлетворяют требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного 

налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за 

год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению 
или вычету для целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие 
налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства Компании по 
текущему налогу рассчитываются с использованием ставок налогообложения, введенных в действие 
законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью 

активов и обязательств, отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными 
налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые 
обязательства, как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные 
налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой 
вероятности возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих временных 
разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные 
разницы связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов 
и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на 
налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного 
периода и уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены 
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации 
налогового актива или погашения обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых 
обязательств и активов отражает налоговые последствия ожиданий Компании, по состоянию на отчетную 
дату, в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом 

положении Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки 
на систематической и рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора 
страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были 

объявлены. Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве 
события после отчетной даты согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 
«События после отчетной даты», и информация о них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической 

деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по 
брокерским услугам признается на основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, 
срок которых превышает 18 месяцев, относится к доходам будущих периодов и признается доходом по 
методу начисления в течении срока действия полиса. Прочие доходы признаются в отдельном отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при завершении соответствующих операций или 
оказания услуги. Расходы признаются на основе метода начисления.

3.  Информацию об активах и обязательствах за отчетный период
Стоимость активов Компании на 31 декабря 2019  года составила 728 382 тыс. тенге, из которых  649 153 

тыс. тенге составляют краткосрочные активы, в том числе:

Активы 2019 год 2018 год Изменения
Денежные средства 524 284 369 613 154 671
Дебиторская задолженность 88 295 423 233 -334 938
Расходы будущих периодов 4 588 3950 638
Текущие налоговые активы 22 836 10 453 12 383
Отложенный налоговый актив 18 212 16 181 2 031
Прочие налоговые активы 8 193 92 8 101
Прочие активы 957 7 709 -6 752

Основные средства и нематериальные активы

Балансовая стоимость 2019 год 2018 год Изменения
Основные средства 19 122 22 935 -3 813
Нематериальные активы 1 542 1762 -220
Актив в форме права пользования 40 236 40 236
Инвестиции в дочернее предприятие 117 117 0

Обязательства Компании составляют 214 085 тыс. тенге и включают в себя:

Обязательства 2019 год 2018 год Изменения
Краткосрочную кредиторскую задолженность 80 867 2 181 78 686
Текущие обязательства по аренде 15 124 15 124
Прочие обязательства 92 333 84 519 7 814
Долгосрочные обязательства по аренде 25 758 25 758

В ноябре 2019 году компания заключила договор аренды офиса сроком на 3 года. Компания 
руководствовалась стандартами МСФО 16 Аренда. 

В соответствии с МСФО 16 договор содержит условие аренды, если он передает покупателю право 
контролировать использование определенного актива в течение периода времени в обмен на возмещение.  
Основываясь на первичные документы и договора, используемые как основание для внесения записей 
в данные бухгалтерского учета на дату начала аренды, компания признала право пользования активом и 
признания обязательства по договору. Право пользования включает в себя арендные обязательства плюс 
первоначальные прямые расходы по заключению договора. (первоначальные прямые затраты отсутствуют).  
В свою очередь, обязательства, это все фактические платежи по договору на дату начала аренды, 
дисконтированные до приведенной стоимости.  Учитывая, что компания не имеет кредитов в банках в тенге, 
которые можно использовать в качестве ориентировочного показателя для дисконтирования, были применены 
ставки Национального банка Республика Казахстан. По данным Национального банка за ноябрь 2019 года  
долгосрочные кредиты, выданные корпорациям в тенге в ноябре 2019 года, имели среднюю ставку 13,4%. 
С нашей точки зрения, использование этой ставки (13,4%) представляется более подходящим, чем ставка по 
государственным займам в местной валюте.

15 января 2020 года компания получила уведомление от арендодателя о смене собственника. Новый 
собственник арендуемого офиса предоставил уведомление о расторжении договора с компанией за три 
месяца вперед, который наступил 16 апреля этого года. После получения уведомления о расторжения договора 
аренды в системе бухгалтерского учета произведены корректировочные проводки по аренде офиса. 

Договор переведен на краткосрочный период и все расходы по аренде отражены как расходы текущего 
периода.

Компания планирует снять новый офис в бизнес центре Самал Тауэр, где в данное время идет ремонтные 
работы.  

Собственный капитал Компании включает в себя уставный капитал на сумму 202 000 тыс. тенге и 
нераспределенную прибыль на сумму 312 300 тыс. тенге.

4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности
На 31  декабря 2019 года общая сумма полученных доходов Компании  от оказания услуг составила 971 

461 тыс. тенге.
Структура дохода

тыс. тенге

№ Наименование на 31.12.2019 г.
1 От оказания услуг 951 495

Брокерские услуги 951 495
2 Доходы по финансированию 6 351

Курсовая разница 6 351
3 Прочий доход 13 615

ИТОГО: 971 461

Общая сумма расходов Компании на 31 декабря 2019 года составила 529 284 тыс. тенге, в том числе:
- Расходы на оплату труда и командировочные - 345 706 тыс. тенге;
- Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет кроме налога на прибыль – 602 тыс. тенге;
- Расходы по текущей аренде – 15 264  тыс. тенге;
- Амортизационные отчисления и износ – 7 869 тыс. тенге.
5. Информацию о денежных потоках
По состоянию на 31 декабря 2019 года остаток денежных средств на текущих счетах Компании составил 

524 284 тыс. тенге. Общее увеличение денежных средств за период составило 154 671 тыс. тенге за счет 
поступлений выручки.

6. Расчет налогового актива по корпоративному подоходному налогу:
Налоговое актив на начало 2019:                                     10 453    тыс.тенге
Уплачено корп. подоходного налога в 2019 г.: 143 981  тыс.тенге
Начислено корп.подоходного налога за период:                      (131 598)   тыс.тенге
Налоговый актив на 31 декабря 2019 года                                22 836    тыс.тенге
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 «Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің  2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша шоғырландырылған 
жылдық қаржы есептілігіне түсіндірме жазба

 «Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің (бұдан əрі – Компания) 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 
шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігінің түсіндірме жазбасына мыналар кіреді:

1. Жалпы ақпарат;
2. Есеп саясаты туралы ақпарат;
3. Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат;
4. Есептік кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат;
5. Есептік кезеңдегі ақша ағыны туралы ақпарат.
6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі.
Компанияның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 

Заңына, Компанияның Есеп саясатына, Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына, Қазақстан Республикасының 
Салық кодексіне сəйкес жасалды.

1. Жалпы ақпарат
«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС Қазақстан Республикасында 2000 жылғы наурыз айында тіркелген 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Компания қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
реттейді. Компания өз қызметін 2001 жылғы 26 желтоқсандағы № 3 лицензияға, Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігі 2001 жылғы 3 мамырда берген № 31698-1910-TOO заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлікке 
сəйкес жүзеге асырады. 2016 жылғы 31 желтоқсан күніндегі ахуал бойынша Лицензия 2019 жылғы 08 ақпанда жаңартылды 
№2.3.35. Алғаш рет 2001 жылы алынған сақтандыру брокерінің қызметін атқару құқығына лицензиялар туралы деректер. 
Компания Нидерландта тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» компаниясына тиесілі. 

Компанияның негізгі қызмет түрлері:
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша брокерлік қызмет.
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша консалтингілік қызметтер.
2. Есеп саясаты туралы ақпарат
Компанияның Есеп саясаты бухгалтерлік есеп жүргізуге арналған келесі заңнамалық актілерге енгізілген өзгертулер мен 

толықтыруларды есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 желтоқсандағы № 2732 «Бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңына жəне Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сəйкес əзірленді.

Есеп саясатын құрған кезде Компания келесі принциптер мен сапа сипаттамаларын басшылыққа алады:
- есептеулер;
- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары екінші деңгейлі банктердегі ағымдағы шоттардағы бос қалдықтарды қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған кезде 

қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен 
күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен дұрыс байланыстыруға болатын 
болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол басшылықтың 
пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы 
активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы 
негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы құны бой-

ынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл сайынғы 
нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық................................................................................. 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар .......................................................... 10-20%
Автокөлік..................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер ..................................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар операциялық 
шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған салық 

қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. Салық са-

лынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс немесе 
шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетілген пайдадан 
өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында шегерілмейтін баптарды қамтымайды. 
Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген 
салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны 

жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік айырмаға 
қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік айырмаларды 
есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын пайда туындауының үлкен 
ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есепке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдала-
ну үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік 
пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) шеңберіндегі басқа активтер мен 
міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде 
берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол болашақта 
осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан əрі 
жоғары болмаған жағдайда азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде заңнамамен 
бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде тиісінше 
күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. Кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бойынша Компанияның активтер 
мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын 
көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға 
жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін жарияланған 

пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес 
есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 

қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде та-
нылады. Мерзімі бір18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табыстарына 
жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. Өзге табыстар тиісті 
операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары үш айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімі бар ағымдағы шоттардағы бос ақша 

қалдықтарын қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған кезде 

қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен 
күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен дұрыс байланыстыруға болатын 
болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол басшылықтың 
пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы 

активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы 
негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы құны бой-

ынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл сайынғы 
нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық..................................................................... 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар ............................................... 10-20%
Автокөлік......................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер .......................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар операциялық 
шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған салық 

қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. Салық са-

лынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс немесе 
шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетілген пайдадан 
өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында шегерілмейтін баптарды қамтымайды. 
Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген 
салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны 

жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік айырмаға 
қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік айырмаларды 
есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын пайда туындауының үлкен 
ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есепке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдала-
ну үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік 
пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) шеңберіндегі басқа активтер мен 
міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде 
берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол болашақта 
осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан əрі 
жоғары болмаған жағдайда азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде заңнамамен 
бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде тиісінше 
күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. Кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бойынша Компанияның активтер 
мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын 
көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға 
жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін жарияланған 

пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес 
есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 

қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде та-
нылады. Мерзімі бір18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табыстарына 
жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. Өзге табыстар тиісті 
операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

3.  Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат
Компания активтерінің құны 2019 жылғы 31 желтоқсанда 738 738 мың теңгені құрады, оның ішінде қысқа мерзімді 

активтер 658 248 мың теңгені құрайды:

Активтер 2019 жыл 2018 жыл Өзгерістер
Ақшалай қаражат 526 007 371 964 154 043
Дебиторлық берешек 88 295 423 233 -334 938
Болашақ кезеңдердің шығындары 4 619 3 971 648
Басқа заңды тұлғалардың капиталына жасалған 
инвестициялар

0 0 0

Ағымдағы салық активтері 28 326 15 943 12 383
Кейінге қалдырылған салық активі 19 013 16 948 2 065
Басқа да салық активтері 10 044 2 036 8 008
Басқа активтер 957 7 709 -6 752

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер

Баланстық құны 2019 жыл 2018 жыл Өзгерістер
Негізгі құралдар 19 118 22 931 3 813
Материалдық емес активтер 1 542 1 762 -220
Пайдалану құқығы нысанындағы актив 40 817 0 40 817

Компанияның міндеттемелері 218 694 мың теңгені құрайды жəне оның ішіне мыналар кіреді:

Міндеттемелер 2019 жыл 2018 жыл Өзгерістер
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 80 867 2 181 78 686
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттеме 15 299 0 15 299
Басқа міндеттемелер 96 355 88 353 8 002
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 26 173 0 26 173         

2019 жылғы қараша айында компания 3 жылдық мерзімге офисті жалдау шартын жасасты. Компания ХҚЕС 16 Жалдау 
стандарттарын басшылыққа алды. 

ХҚЕС 16 стандартына сəйкес, егер шарт сатып алушыға өтем орнына белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір активтің 
пайдаланылуын бақылау құқығын беретін болса, шартта жалдау талабы сақталады.  Жалдау басталған кезде бухгалтерлік 
есеп деректеріне жазбалар енгізуге негіз ретінде қолданылған бастапқы құжаттар мен шарттар негізінде компания активті 
пайдалану құқығын жəне шарт бойынша міндеттемелерін мойындады. Пайдалану құқығы жалдау міндеттемелерін, соны-
мен қатар, шарт жасасу бойынша бастапқы тікелей шығындарды қамтиды (бастапқы тікелей шығындар жоқ).  Өз кезегінде, 
міндеттемелер – жалдаудың басталу кезінде шарт бойынша келтірілген құнға дейін дисконтталған барлық нақты төлемдер.  
Компанияда дисконттаудың бағдарлық көрсеткіші ретінде пайдалануға болатын банктерден теңгемен алған несиелері жоқ 
екендігін ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мөлшерлемелері қолданылды. Ұлттық банктің 2019 
жылғы қараша айындағы деректері бойынша, 2019 жылғы қараша айында корпорацияларға теңгемен берілген ұзақ мерзімді 
несиелердің орташа мөлшерлемесі 13,4%-ды құраған. Біздің көзқарасымыз бойынша, жергілікті валютадағы мемлекеттік 
қарыздар мөлшерлемесінен гөрі, осы мөлшерлемені (13,4%) қолдану анағұрлым орынды болып көрінеді.

2020 жылғы 15 қаңтарда компания жалға берушіден меншік иесінің ауысқандығы туралы хабарлама алды. Жалға 
алынған офистің жаңа меншік иесі үш ай бұрын компаниямен шарттың бұзылатындығы туралы хабарламаны ұсынды, осы 
мерзім биылғы жылдың 16 сəуірінде басталды. Жалдау шартының бұзылатындығы туралы хабарламаны алғаннан кейін 
бухгалтерлік есеп жүйесіне офисті жалдау бойынша түзету жазбалары енгізілді. 

Шарт қысқа мерзімді кезеңге ауыстырылды жəне жалдау бойынша барлық шығындар ағымдағы кезең шығындары 
ретінде көрсетілді.

Компания жаңа офисті Самал Тауэр бизнес-орталығында жалдауды жоспарлап отыр, онда қазіргі уақытта жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде.  

Компанияның меншікті капиталы 202 000 мың теңге сомасындағы жарғылық капиталды жəне 318 044 мың теңге 
сомасындағы бөлінбеген пайданы қамтиды.

4. Қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат
2019 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның қызмет көрсетуден түскен табысының жалпы сомасы 975 666 мың теңгені 

құрады.
Табыс құрылымы

мың теңге

№ Атауы 31.12.2019 ж.
1 Қызметтерді көрсетуден 955 700

Брокерлік қызметтер 955 700
2 Қаржыландыру бойынша табыстар 6 351

Бағам айырмашылығы 6 351
3 Басқа табыс 13 615

ЖИЫНЫ: 975 666        
Компанияның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жалпы шығын сомасы 534 397 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- Еңбекақыны төлеу шығындары жəне іссапар шығындары – 347 071 мың теңге;\- Табыс салығынан басқа ағымдағы 

салықтар жəне басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер – 602 мың теңге;
- Ағымдағы жалға алу шығындары – 15 485 мың теңге;
- Амортизациялық аударымдар жəне тозу – 7 886 мың теңге.
5. Ақша ағыны туралы ақпарат
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Компанияның ағымдағы шоттарындағы ақшалай қаражат қалдығы 

526 007 мың теңгені құрады. Мерзім аралығында, негізінен 2019 жылдың нəтижесі бойынша дивиденттер төлеу себебінен 
ақшалай қаражаттың жалпы төмендеуі 154 043 мың теңге.

6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі:
2019 жылдың басындағы салық активі:            15 943 мың теңге
2019 жылы төленген корп. табыс салығы:            143 947 мың теңге
Мерзімге есептелген корп. табыс салығы:            (131 564) мың теңге
2019 жылғы 31 желтоқсандағы салық активі                               28 326    мың теңге

 «Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойыншажеке қаржы есептілігіне түсіндірме жазба

«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің (бұдан əрі – Компания) 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бой-
ынша қаржы есептілігінің түсіндірме жазбасына мыналар кіреді:

1. Жалпы ақпарат;
2. Есеп саясаты туралы ақпарат;
3. Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат;
4. Есептік кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат;
5. Есептік кезеңдегі ақша ағыны туралы ақпарат.
6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі.
Компанияның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы» Заңына, Компанияның Есеп саясатына, Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына, Қазақстан 
Республикасының Салық кодексіне сəйкес жасалды.

1. Жалпы ақпарат
«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС Қазақстан Республикасында 2000 жылғы наурыз айында тіркелген 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Компания қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі реттейді. Компания өз қызметін 2001 жылғы 26 желтоқсандағы № 3 лицензияға, Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігі 2001 жылғы 3 мамырда берген № 31698-1910-TOO заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу 
туралы куəлікке сəйкес жүзеге асырады. 2016 жылғы 31 желтоқсан күніндегі ахуал бойынша Лицензия 2019 жылғы 
08 ақпанда жаңартылды №2.3.35. Алғаш рет 2001 жылы алынған сақтандыру брокерінің қызметін атқару құқығына 
лицензиялар туралы деректер. Компания Нидерландта тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» 
компаниясына тиесілі. 

Компанияның негізгі қызмет түрлері:
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша брокерлік қызмет.
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша консалтингілік қызметтер.
2. Есеп саясаты туралы ақпарат
Компанияның Есеп саясаты бухгалтерлік есеп жүргізуге арналған келесі заңнамалық актілерге енгізілген 

өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 желтоқсандағы 
№ 2732 «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңына жəне Халықаралық қаржы есептілігі стан-
дарттарына сəйкес əзірленді.

Есеп саясатын құрған кезде Компания келесі принциптер мен сапа сипаттамаларын басшылыққа алады:
- есептеулер;
- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары екінші деңгейлі банктердегі ағымдағы шоттардағы бос қалдықтарды 

қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған 

кезде қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал 
баланстық құн мен күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер 
кейінгі кезеңде құнсыздану мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған 
оқиғамен дұрыс байланыстыруға болатын болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету 
арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол 
басшылықтың пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып 
саналатын қаржы активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің 
ұжымдық бағалауы негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы 

құны бойынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған 
жыл сайынғы нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық................................................................................................ 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар ......................................................................... 10-20%
Автокөлік.................................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер ..................................................................................... 10%

           
Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар 

операциялық шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс 
туралы жеке есепте көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған 

салық қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. 

Салық салынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін 
табыс немесе шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке 
есепте көрсетілген пайдадан өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында 
шегерілмейтін баптарды қамтымайды. Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең 
аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық 

құны жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы 
мезгілдік айырмаға қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын 
барлық мезгілдік айырмаларды есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық 
салынатын пайда туындауының үлкен ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есеп-
ке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдалану үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса 
немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі 
мəмілелерден басқа) шеңберіндегі басқа активтер мен міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын 
болса, салық активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол 
болашақта осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау 
ықтималдығы бұдан əрі жоғары болмаған жағдайда азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде 
заңнамамен бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді 
өтеу кезеңінде тиісінше күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пай-
далана отырып есептеледі. Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген 
күндегі ахуал бойынша Компанияның активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру 
əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен 
залалға жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін 

жарияланған пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» 
талаптарына сəйкес есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде 
ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша 

делдалдық қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу 
əдісі негізінде танылады. Мерзімі бір18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ 
кезеңдердің табыстарына жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде 
танылады. Өзге табыстар тиісті операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да 
жиынтық табыс туралы жеке есепте танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары үш айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімі бар ағымдағы шоттардағы бос 

ақша қалдықтарын қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған 

кезде қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал 
баланстық құн мен күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер 
кейінгі кезеңде құнсыздану мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған 
оқиғамен дұрыс байланыстыруға болатын болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету 
арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол 
басшылықтың пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып 

саналатын қаржы активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің 
ұжымдық бағалауы негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы 

құны бойынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған 
жыл сайынғы нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық............................................................................................... 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар ......................................................................... 10-20%
Автокөлік.................................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер .................................................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар 
операциялық шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс 
туралы жеке есепте көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған 

салық қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. 

Салық салынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін 
табыс немесе шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке 
есепте көрсетілген пайдадан өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында 
шегерілмейтін баптарды қамтымайды. Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең 
аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық 

құны жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы 
мезгілдік айырмаға қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын 
барлық мезгілдік айырмаларды есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық 
салынатын пайда туындауының үлкен ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есеп-
ке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдалану үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса 
немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі 
мəмілелерден басқа) шеңберіндегі басқа активтер мен міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын 
болса, салық активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол 
болашақта осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау 
ықтималдығы бұдан əрі жоғары болмаған жағдайда азаяды.

 Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде 
заңнамамен бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді 
өтеу кезеңінде тиісінше күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пай-
далана отырып есептеледі. Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген 
күндегі ахуал бойынша Компанияның активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру 
əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен 
залалға жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
 Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін 

жарияланған пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» 
талаптарына сəйкес есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде 
ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша 

делдалдық қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу 
əдісі негізінде танылады. Мерзімі бір18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ 
кезеңдердің табыстарына жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде 
танылады. Өзге табыстар тиісті операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да 
жиынтық табыс туралы жеке есепте танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

3.  Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат
Компания активтерінің құны 2019 жылғы 31 желтоқсанда 728 382 мың теңгені құрады, оның ішінде қысқа 

мерзімді активтер 649 153 мың теңгені құрайды:

Активтер 2019 жыл 2018 жыл Өзгерістер
Ақшалай қаражат 524 284 369 613 154 671
Дебиторлық берешек 88 295 423 233 -334 938
Болашақ кезеңдердің шығындары 4 588 3950 638
Ағымдағы салық активтері 22 836 10 453 12 383
Кейінге қалдырылған салық активі 18 212 16 181 2 031
Басқа да салық активтері 8 193 92 8 101
Басқа активтер 957 7 709 -6 752

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер

Баланстық құны 2019 жыл 2018 жыл Өзгерістер

Негізгі құралдар 19 122 22 935 -3 813
Материалдық емес активтер 1 542 1762 -220
Пайдалану құқығы нысанындағы актив 40 236 40 236
Еншілес кəсіпорынға салынатын инвестициялар 117 117 0

Компанияның міндеттемелері 214 085 мың теңгені құрайды жəне оның ішіне мыналар кіреді:

Міндеттемелер 2019 жыл 2018 жыл Өзгерістер
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 80 867 2 181 78 686
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелер 15 124 15 124
Басқа міндеттемелер 92 333 84 519 7 814
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 25 758 25 758         

2019 жылғы қараша айында компания 3 жылдық мерзімге офисті жалдау шартын жасасты. Компания ХҚЕС 16 
Жалдау стандарттарын басшылыққа алды. 

ХҚЕС 16 стандартына сəйкес, егер шарт сатып алушыға өтем орнына белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір 
активтің пайдаланылуын бақылау құқығын беретін болса, шартта жалдау талабы сақталады.  Жалдау басталған 
кезде бухгалтерлік есеп деректеріне жазбалар енгізуге негіз ретінде қолданылған бастапқы құжаттар мен шарт-
тар негізінде компания активті пайдалану құқығын жəне шарт бойынша міндеттемелерін мойындады. Пайдалану 
құқығы жалдау міндеттемелерін, сонымен қатар, шарт жасасу бойынша бастапқы тікелей шығындарды қамтиды 
(бастапқы тікелей шығындар жоқ).  Өз кезегінде, міндеттемелер – жалдаудың басталу кезінде шарт бойынша 
келтірілген құнға дейін дисконтталған барлық нақты төлемдер.  Компанияда дисконттаудың бағдарлық көрсеткіші 
ретінде пайдалануға болатын банктерден теңгемен алған несиелері жоқ екендігін ескере отырып, Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық Банкінің мөлшерлемелері қолданылды. Ұлттық банктің 2019 жылғы қараша айындағы деректері 
бойынша, 2019 жылғы қараша айында корпорацияларға теңгемен берілген ұзақ мерзімді несиелердің орташа 
мөлшерлемесі 13,4%-ды құраған. Біздің көзқарасымыз бойынша, жергілікті валютадағы мемлекеттік қарыздар 
мөлшерлемесінен гөрі, осы мөлшерлемені (13,4%) қолдану анағұрлым орынды болып көрінеді.

2020 жылғы 15 қаңтарда компания жалға берушіден меншік иесінің ауысқандығы туралы хабарлама алды. 
Жалға алынған офистің жаңа меншік иесі үш ай бұрын компаниямен шарттың бұзылатындығы туралы хабарла-
маны ұсынды, осы мерзім биылғы жылдың 16 сəуірінде басталды. Жалдау шартының бұзылатындығы туралы 
хабарламаны алғаннан кейін бухгалтерлік есеп жүйесіне офисті жалдау бойынша түзету жазбалары енгізілді. 

Шарт қысқа мерзімді кезеңге ауыстырылды жəне жалдау бойынша барлық шығындар ағымдағы кезең 
шығындары ретінде көрсетілді.

Компания жаңа офисті Самал Тауэр бизнес-орталығында жалдауды жоспарлап отыр, онда қазіргі уақытта 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде.  

Компанияның меншікті капиталы 202 000 мың теңге сомасындағы жарғылық капиталды жəне 312 300 мың теңге 
сомасындағы бөлінбеген пайданы қамтиды.

4. Қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат
2019 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның қызмет көрсетуден түскен табысының жалпы сомасы 971 461 мың 

теңгені құрады.
Табыс құрылымы

мың теңге

№ Атауы 31.12.2019 ж.
1 Қызметтерді көрсетуден 951 495

Брокерлік қызметтер 951 495
2 Қаржыландыру бойынша табыстар 6 351

Бағам айырмашылығы 6 351
3 Басқа табыс 13 615

ЖИЫНЫ: 971 461       
Компанияның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жалпы шығын сомасы 529 284 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- Еңбекақыны төлеу шығындары жəне іссапар шығындары – 345 706 мың теңге;
- Табыс салығынан басқа ағымдағы салықтар жəне басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер – 602 мың 

теңге;
- Ағымдағы жалға алу шығындары – 15 264 мың теңге;
- Амортизациялық аударымдар жəне тозу – 7 869 мың теңге.
5. Ақша ағыны туралы ақпарат
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Компанияның ағымдағы шоттарындағы ақшалай қаражат 

қалдығы 524 284 мың теңгені құрады. Кезең ішіндегі ақшалай қаражаттың жалпы ұлғаюы түсімдердің түсуі 
есебінен 154 671 мың теңгені құрады.

6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық активінің есебі:
2019 жылдың басындағы салық активі:                               10 453 мың теңге
2019 жылы төленген корп. табыс салығы:                               143 981 мың теңге
Мерзімге есептелген корп. табыс салығы:                                                        (131 598) мың теңге
2019 жылғы 31 желтоқсандағы салық активі                                                    22 836    мың теңге 
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 Пояснительная записка к консолидированной годовой финансовой отчетности ТОО «Марш 
(страховые брокеры)» по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Пояснительная записка к консолидированной  годовой финансовой отчетности ТОО «Марш (страховые брокеры)» 
(далее Компания) по  состоянию на 31 декабря 2020 года включает в себя:

1. Общую информацию;
2. Информацию об учетной политике;
3. Информацию об активах и обязательствах за отчетный период;
4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
5. Информацию о денежных потоках за отчетный период.
6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу.
Финансовая отчетность Компании составлена в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности», Учетной политикой Компании, Международными стандартами финансовой 
отчетности, Налоговым Кодексом Республики Казахстан.

1. Общая информация
ТОО «Марш (страховые брокеры)» является Товариществом с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 
в марте 2000 года. Деятельность Компании регулируется Национальным Банком Республики Казахстан. Компания 
осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №3 от 26 декабря 2001 года, свидетельством о 
государственной перерегистрации юридического лица № 31698-1910-TOO, выданной Министерством юстиции 
Республики Казахстан 3 мая 2001 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года Лицензия была обновлена 08 февраля 
2019 году №2.3.35. Данные о лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера, полученной впервые 
в 2001 году. Компания принадлежит «Марш и МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» зарегистрированного в Нидерландах, 

Основными видами деятельности Компании является:
- Брокерская деятельность по страхованию и перестрахованию.
- Консалтинговые услуги по страхованию и перестрахованию.
2. Информация об учетной политике
Учетная политика Компании  разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2004 года 

№ 2732 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международными стандартами финансовой отчетности с 
учетом изменения и дополнения в следующие законодательные акты для ведения бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики Компания руководствуется следующими принципами и качественными 
характеристиками:

- начисления;
- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах в банках второго уровня.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное свидетельство того, 

что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от обесценения оцениваются как разница 
между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых денежных поступлений. Если в последующем 
периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с событием, произошедшим 
после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения восстанавливается через корректировку 
счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, 
достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе оценки 
рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на основе коллективной оценки для финансовых 
активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом начисленного 

износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов с 

целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа и амортизации производится 
на основе метода равномерного списания с использованием следующих установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование................................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ...................................................................... 10-20%
Автотранспорт............................................................................................................ 20%
Нематериальные активы .......................................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не удовлетворяют требований 
к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая 

прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, 
из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие 
отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. 
Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются с использованием ставок налогообложения, введенных в 
действие законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств, 

отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми при 
расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных 
разниц при условии высокой вероятности возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих 
временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок 
(кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного периода и 
уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или 
частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения 
и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную 
дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства 
соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия ожиданий 
Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости 
активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом положении 

Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки на систематической и 
рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были объявлены. 

Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты 
согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 «События после отчетной даты», и информация о 
них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической деятельности по 

заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по брокерским услугам признается на 
основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых превышает 18 месяцев, относится к 
доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления в течении срока действия полиса. Прочие доходы 
признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при завершении соответствующих 
операций или оказания услуги. Расходы признаются на основе метода начисления.

- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах с первоначальным сроком 

погашения до трех месяцев.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное свидетельство 

того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от обесценения оцениваются как 
разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых денежных поступлений. Если в последующем 
периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с событием, произошедшим 
после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения восстанавливается через корректировку счета 
резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, 
достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе оценки 
рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на основе коллективной оценки для финансовых 
активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом начисленного 

износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов с целью 

списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа и амортизации производится на основе 

метода равномерного списания с использованием следующих установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование..................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ....................................................... 10-20%
Автотранспорт............................................................................................. 20%
Нематериальные активы ........................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не удовлетворяют требований 
к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая 

прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, 
из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие 
отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. 
Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются с использованием ставок налогообложения, введенных в 
действие законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств, 

отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми 
при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных 
разниц при условии высокой вероятности возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих 
временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок 
(кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного периода и 
уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или 
частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения 
и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную 
дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства 
соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия ожиданий 
Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости 
активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом положении 

Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки на систематической и 
рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были объявлены. 

Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты 
согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 «События после отчетной даты», и информация о 
них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической деятельности по 

заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по брокерским услугам признается на 
основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых превышает 18 месяцев, относится к 
доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления в течении срока действия полиса. Прочие доходы 
признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при завершении соответствующих 
операций или оказания услуги. Расходы признаются на основе метода начисления.

3.  Информацию об активах и обязательствах за отчетный период
Стоимость активов Компании на 31 декабря 2020  года составила 680 137 тыс. тенге, из которых  528 927 тыс. тенге 

составляют краткосрочные активы, в том числе:

Активы 2020 год 2019 год Изменения
Денежные средства 292 868 526 007 -233 139
Дебиторская задолженность 143 381 88 295 50 086
Расходы будущих периодов 4 624 4 619 5
Инвестиции в капитал других юридических лиц 0 0 0
Текущие налоговые активы 84 151 28 326 55 825
Прочие налоговые активы 3 130 10 044 6 914
Прочие активы 773 957 -184

Основные средства и нематериальные активы

Балансовая стоимость 2020 год 2019 год Изменения
Основные средства 62 511 19 118 43 393
Нематериальные активы 1 321 1 542 -221
Актив в форме права пользования 62 489 40 817 21 672
Отложенный налоговый актив 24 889 19 013 5 876

Обязательства Компании составляют 282 078 тыс. тенге и включают в себя:

Обязательства 2020 год 2019 год Изменения
Краткосрочную кредиторскую задолженность 143 770 80 867 62 903
Текущее обязательство по аренде 15 423 15 299 124
Прочие обязательства 65 062 96 355 -31 293
Долгосрочные обязательства по аренде 57 823 26 173 31 650         

Компания оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды в момент 
его заключения. Компания признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство по аренде в 
отношении всех договоров аренды, в которых она является арендатором, за исключением договоров краткосрочной аренды 
(определяемой как аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее) и договоров аренды активов с низкой стоимостью (таких 
как оборудование, персональные компьютеры, офисная мебель). В отношении этих договоров аренды Компания признает 
арендные платежи в качестве операционных расходов на линейной основе в течение срока аренды, за исключением 
случаев, когда другой метод распределения расходов более точно соответствует распределению экономических выгод от 
арендованных активов во времени.

Соответствующее обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных 
платежей, дисконтированных с использованием ставки, заложенной в договоре аренде, которые не были уплачены на дату 
вступления договора аренды в силу. Если эту ставку невозможно определить, Компания использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств.

Арендные платежи, включенные в оценку обязательства по аренде, включают:
- Фиксированные арендные платежи (включая по существу фиксированные платежи), за вычетом любых 

стимулирующих платежей по аренде к получению;
- Выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение опциона на 

прекращение аренды.
Обязательство по аренде представлено отдельной строкой в отчете о финансовом положении.
После даты начала аренды обязательство по аренде оценивается путем увеличения балансовой стоимости на сумму 

процентов по обязательству по аренде (с использованием метода эффективной процентной ставки) и уменьшения 
балансовой стоимости на сумму осуществленных арендных платежей.

Компания переоценивает обязательство по аренде (и осуществляет соответствующую корректировку соответствующего 
актива в форме права пользования) всякий раз, когда:

- Срок аренды изменился или произошло значительное событие или изменение в обстоятельствах, которые привели 
к изменению в оценке исполнения опциона на покупку, и в этом случае обязательство по аренде переоценивается путем 
дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования;

- Договор аренды модифицирован и изменение договора аренды не учитывается как отдельный договор аренды, и в 
этом случае обязательство по аренде переоценивается на основе срока аренды модифицированного договора аренды путем 
дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования на дату 
вступления модификации в силу.

Активы в форме права пользования включают первоначальную оценку соответствующего обязательства по аренде, 
арендных платежей, произведенных в день или до дня вступления договора аренды в силу, за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде и первоначальных прямых затрат. Впоследствии они оцениваются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Активы в форме права пользования представлены отдельной строкой в отдельном отчете о финансовом положении.
Собственный капитал Компании включает в себя уставный капитал на сумму 233 360 тыс. тенге и нераспределенную 

прибыль на сумму 164 699 тыс. тенге.
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, уставный капитал Группы был утвержден и оплачен в сумме 233,360 тыс. 

тенге и 202,000 тыс. тенге, соответственно. Единственным собственником Группы является «Марш и МакЛеннан Компаниз 
Сервисез Б.В.», зарегистрированный в Нидерландах. В 2020 году, с целью соответствия новым нормативным требованиям, 
предъявляемым к собственному капиталу, единственным участником было разрешено перечислить нераспределенную 
прибыль Группы, начисленной в период до 2020 года, в уставный капитал в сумме 31,360 тыс. тенге (2019 год: 192,000 
тыс. тенге).

4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности
На 31  декабря 2020 года общая сумма полученных доходов Компании  от оказания услуг составила 411 442 тыс. тенге.
Структура дохода

тыс. тенге

№ Наименование на 31.12.2020 г.
1 От оказания услуг 375 232

Брокерские услуги 375 232
2 Доходы по финансированию 34 434

Курсовая разница 34 434
3 Прочий доход 1 776

ИТОГО: 411 442

Общая сумма расходов Компании  на 31 декабря 2020 года составила 458 481 тыс. тенге, в том числе:
- Расходы на оплату труда и командировочные  - 252 897 тыс. тенге;
- Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме налога на прибыль  – 17 285 тыс. тенге;
- Расходы по текущей аренде – 4 255  тыс. тенге;
- Амортизационные отчисления и износ – 20 770 тыс. тенге.
5. Информацию о денежных потоках
По состоянию на 31 декабря 2020 года остаток денежных средств на текущих счетах Компании составил 292 868 тыс. 

тенге. Общее уменьшение денежных средств за период составило 233 139  тыс. тенге, за счет выплаты дивидендов (100 
000 тыс. и операционных расходов).

6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу:
Налоговое актив на начало 2020:                                                                       28 326  тыс.тенге
Уплачено корп. подоходного налога в 2020 г.:    61 146  тыс.тенге
Начислено корп.подоходного налога за период:  (5 321)   тыс.тенге
Налоговый актив на 31 декабря 2020 года                                                              84 151    тыс.тенге

 Пояснительная записка к отдельной финансовой отчетности 
ТОО «Марш (страховые брокеры)» по состоянию на 31 декабря 2020 года.

          
Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Марш (страховые брокеры)» (далее Компания) по  состоянию 

на 31 декабря 2020 года включает в себя:
1. Общую информацию;
2. Информацию об учетной политике;
3. Информацию об активах и обязательствах за отчетный период;
4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
5. Информацию о денежных потоках за отчетный период.
6. Расчет налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу.
Финансовая отчетность Компании составлена в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности», Учетной политикой Компании, Международными стандартами финансовой 
отчетности, Налоговым Кодексом Республики Казахстан.

1. Общая информация
ТОО «Марш (страховые брокеры)» является Товариществом с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 
в марте 2000 года. Деятельность Компании регулируется Национальным Банком Республики Казахстан. Компания 
осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №3 от 26 декабря 2001 года, свидетельством о 
государственной перерегистрации юридического лица № 31698-1910-TOO, выданной Министерством юстиции 
Республики Казахстан 3 мая 2001 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года Лицензия была обновлена 08 февраля 
2019 году №2.3.35. Данные о лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера, полученной впервые 
в 2001 году. Компания принадлежит «Марш и МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» зарегистрированного в Нидерландах, 

Основными видами деятельности Компании является:
- Брокерская деятельность по страхованию и перестрахованию.
- Консалтинговые услуги по страхованию и перестрахованию.
2. Информация об учетной политике
Учетная политика Компании  разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2004 года 

№ 2732 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международными стандартами финансовой отчетности с 
учетом изменения и дополнения в следующие законодательные акты для ведения бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики Компания руководствуется следующими принципами и качественными 
характеристиками:

- начисления;
- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах в банках второго уровня
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
 Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное свидетельство 

того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от обесценения оцениваются 
как разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых денежных поступлений. Если в 
последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с событием, 
произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения восстанавливается через 
корректировку счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, 
достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе оценки 
рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на основе коллективной оценки для финансовых 
активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом начисленного 

износа и амортизации.
Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов с 

целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа и амортизации производится 
на основе метода равномерного списания с использованием следующих установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование................................................................................... 25%
Мебель и прочие основные средства ..................................................................... 10-20%
Автотранспорт........................................................................................................... 20%
Нематериальные активы .......................................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не удовлетворяют 
требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей 
налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для 
целей налогообложения статьи. Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения, введенных в действие законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью активов и 

обязательств, отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, 
используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, 
отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех 
вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли 
для использования этих временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, 
если временные разницы связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов и 
обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни 
на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного периода и 
уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или 
частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены 
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового 
актива или погашения обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает 
налоговые последствия ожиданий Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении способов возмещения или 
погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом положении 

Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки на систематической и 
рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были объявлены. 

Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты 
согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 «События после отчетной даты», и информация 
о них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической деятельности 

по заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по брокерским услугам признается 
на основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых превышает 18 месяцев, 
относится к доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления в течении срока действия полиса. 
Прочие доходы признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при завершении 
соответствующих операций или оказания услуги. Расходы признаются на основе метода начисления.

- непрерывности деятельности; 
- преобладания сущности над формой;
- понятности;
- уместности;
- существенности;
- надежности;
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают свободные остатки на текущих счетах с первоначальным сроком 

погашения до трех месяцев.
Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом убытков от обесценения.
Резерв на обесценение
Компания учитывает убытки от обесценения по финансовым активам, когда имеется объективное свидетельство того, 

что финансовый актив или группа финансовых активов обесценились. Убытки от обесценения оцениваются как разница 
между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых денежных поступлений. Если в последующем 
периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с событием, произошедшим 
после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения восстанавливается через корректировку 
счета резерва.

Расчет убытка от обесценения производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, 
достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе оценки 
рисков для финансовых активов, которые являются существенными, и на основе коллективной оценки для финансовых 
активов, которые не являются существенными.

Основные средства и нематериальные активы  
Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом начисленного 

износа и амортизации.

Износ и амортизация начисляются по первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов с 
целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление износа и амортизации производится 
на основе метода равномерного списания с использованием следующих установленных ежегодных норм:

Компьютерное оборудование .................................................................................. 25%
Мебель и прочие основные средства ..................................................................... 10-20%
Автотранспорт........................................................................................................... 20%
Нематериальные активы .......................................................................................... 10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в составе операционных расходов в период их возникновения, если они не удовлетворяют 
требований к капитализации.

На каждую отчетную дату оценивается, не превышает ли балансовая стоимость 
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и отложенного налога.
Текущий налог 
Сумма текущего налога к уплате определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей 
налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для 
целей налогообложения статьи. Обязательства Компании по текущему налогу рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения, введенных в действие законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 
Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств, 

отраженных в отдельной финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми 
при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных 
разниц при условии высокой вероятности возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли для использования этих 
временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок 
(кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного периода и 
уменьшается, если вероятность возникновения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или 
частичного использования этих активов, более не является высокой.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения 
и налогового законодательства, которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную 
дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства 
соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия ожиданий 
Компании, по состоянию на отчетную дату, в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости 
активов и обязательств.

Доходы будущих периодов
Вознаграждение, полученное до оказания брокерских услуг, отражается в отдельном отчете о финансовом положении 

Компании как доходы будущих периодов с последующим отнесением на прибыли и убытки на систематической и 
рациональной основе по мере оказания услуг на протяжении срока договора страхования.

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.
Распределения прибыли признаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были объявлены. 

Распределения прибыли, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты 
согласно Международному стандарту бухгалтерского учета «МСБУ» 10 «События после отчетной даты», и информация о 
них раскрывается соответствующим образом.

Признание доходов и расходов
Доходы в виде комиссионного вознаграждения представляют собой доходы от посреднической деятельности по 

заключению договоров страхования и перестрахования. Комиссионный доход по брокерским услугам признается на 
основе метода начисления. Комиссионный доход по страховым полисам, срок которых превышает 18 месяцев, относится к 
доходам будущих периодов и признается доходом по методу начисления в течении срока действия полиса. Прочие доходы 
признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при завершении соответствующих 
операций или оказания услуги. Расходы признаются на основе метода начисления.  

3.  Информацию об активах и обязательствах за отчетный период
Стоимость активов Компании на 31 декабря 2020  года составила 672 312 тыс. тенге, из которых  521 283 тыс. тенге 

составляют краткосрочные активы, в том числе:

Активы 2020 год 2019год Изменения
Денежные средства 292 394 524 284 -231 890
Дебиторская задолженность 143 381 88 295 55 086
Расходы будущих периодов 4 593 4 588 5
Текущие налоговые активы 78 661 22 836 55 825
Прочие налоговые активы 1 481 8 193 -6 712
Прочие активы 773 957 -184

Основные средства и нематериальные активы

Балансовая стоимость 2020 год 2019 год Изменения
Основные средства 62 515 19 122 43 393
Нематериальные активы 1 321 1 542 -221
Актив в форме права пользования 62 187 40 236 21 951
Отложенный налоговый актив 24 889 18 212 6 677
Инвестиции в дочернее предприятие 117 117 0

Обязательства Компании составляют 281 646 тыс. тенге и включают в себя:

Обязательства 2020 год 2019 год Изменения
Краткосрочную кредиторскую задолженность 143 770 80 867 62 903
Текущие обязательства по аренде 15 345 15 124 221
Прочие обязательства 65 000 92 333 -27 333
Долгосрочные обязательства по аренде 57 531 25 758 31 773

Компания оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды в момент 
его заключения. Компания признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство по аренде в 
отношении всех договоров аренды, в которых она является арендатором, за исключением договоров краткосрочной аренды 
(определяемой как аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее) и договоров аренды активов с низкой стоимостью (таких 
как оборудование, персональные компьютеры, офисная мебель). В отношении этих договоров аренды Компания признает 
арендные платежи в качестве операционных расходов на линейной основе в течение срока аренды, за исключением 
случаев, когда другой метод распределения расходов более точно соответствует распределению экономических выгод от 
арендованных активов во времени.

Соответствующее обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных 
платежей, дисконтированных с использованием ставки, заложенной в договоре аренде, которые не были уплачены на дату 
вступления договора аренды в силу. Если эту ставку невозможно определить, Компания использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств.

Арендные платежи, включенные в оценку обязательства по аренде, включают:
- Фиксированные арендные платежи (включая по существу фиксированные платежи), за вычетом любых 

стимулирующих платежей по аренде к получению;
- Выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение опциона на 

прекращение аренды.
Обязательство по аренде представлено отдельной строкой в отчете о финансовом положении.
После даты начала аренды обязательство по аренде оценивается путем увеличения балансовой стоимости на сумму 

процентов по обязательству по аренде (с использованием метода эффективной процентной ставки) и уменьшения 
балансовой стоимости на сумму осуществленных арендных платежей.

Компания переоценивает обязательство по аренде (и осуществляет соответствующую корректировку соответствующего 
актива в форме права пользования) всякий раз, когда:

- Срок аренды изменился или произошло значительное событие или изменение в обстоятельствах, которые привели 
к изменению в оценке исполнения опциона на покупку, и в этом случае обязательство по аренде переоценивается путем 
дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования;

- Договор аренды модифицирован и изменение договора аренды не учитывается как отдельный договор аренды, и в 
этом случае обязательство по аренде переоценивается на основе срока аренды модифицированного договора аренды путем 
дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования на дату 
вступления модификации в силу.

Активы в форме права пользования включают первоначальную оценку соответствующего обязательства по аренде, 
арендных платежей, произведенных в день или до дня вступления договора аренды в силу, за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде и первоначальных прямых затрат. Впоследствии они оцениваются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Активы в форме права пользования представлены отдельной строкой в отдельном отчете о финансовом положении.
Собственный капитал Компании включает в себя уставный капитал на сумму 233 360 тыс. тенге и нераспределенную 

прибыль на сумму 157 306 тыс. тенге.
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, уставный капитал Группы был утвержден и оплачен в сумме 233,360 тыс. 

тенге и 202,000 тыс. тенге, соответственно. Единственным собственником Группы является «Марш и МакЛеннан Компаниз 
Сервисез Б.В.», зарегистрированный в Нидерландах. В 2020 году, с целью соответствия новым нормативным требованиям, 
предъявляемым к собственному капиталу, единственным участником было разрешено перечислить нераспределенную 
прибыль Группы, начисленной в период до 2020 года, в уставный капитал в сумме 31,360 тыс. тенге (2019 год: 192,000 
тыс. тенге).

4. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности
На 31  декабря 2020 года общая сумма полученных доходов Компании  от оказания услуг составила 406 418 тыс. тенге
Структура дохода

тыс. тенге

№ Наименование на 31.12.2020 г.
1 От оказания услуг 369 842

Брокерские услуги 369 842
2 Доходы по финансированию 34 800

Курсовая разница 34 800
3 Прочий доход 1 776

ИТОГО: 406 418

Общая сумма расходов Компании на 31 декабря 2020 года составила 455 907 тыс. тенге, в том числе:
- Расходы на оплату труда и командировочные – 251 685 тыс. тенге;
- Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет кроме налога на прибыль – 17 285 тыс. тенге;
- Расходы по текущей аренде – 4 163  тыс. тенге;
- Амортизационные отчисления и износ – 20 695 тыс. тенге.
5. Информацию о денежных потоках
По состоянию на 31 декабря 2020 года остаток денежных средств на текущих счетах Компании составил 292 394 тыс. 

тенге. Общее уменьшение денежных средств за период составило 231 890  тыс. тенге за счет уменьшения поступлений 
(выручки), выплаты дивидендов (100 000 тыс. тенге) и покрытие текущих операционных расходов. 

6. Расчет налогового актива по корпоративному подоходному налогу:
Налоговое актив на начало 2020:                                                                         22 836     тыс.тенге
Уплачено корп. подоходного налога в 2020 г.:    61 146     тыс.тенге
Начислено корп.подоходного налога за период:    (5 321)    тыс.тенге
Налоговый актив на 31 декабря 2020 года                              78 661    тыс.тенге
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 «Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің  2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал 
бойынша шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне түсіндірме жазба

«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің (бұдан əрі – Компания) 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 
шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігінің түсіндірме жазбасына мыналар кіреді:

1. Жалпы ақпарат;
2. Есеп саясаты туралы ақпарат;
3. Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат;
4. Есептік кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат;
5. Есептік кезеңдегі ақша ағыны туралы ақпарат.
6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі.
Компанияның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 

Заңына, Компанияның Есеп саясатына, Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына, Қазақстан Республикасының 
Салық кодексіне сəйкес жасалды.

1. Жалпы ақпарат
«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС Қазақстан Республикасында 2000 жылғы наурыз айында тіркелген 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Компания қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
реттейді. Компания өз қызметін 2001 жылғы 26 желтоқсандағы № 3 лицензияға, Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігі 2001 жылғы 3 мамырда берген № 31698-1910-TOO заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлікке 
сəйкес жүзеге асырады. 2016 жылғы 31 желтоқсан күніндегі ахуал бойынша Лицензия 2019 жылғы 08 ақпанда жаңартылды 
№2.3.35. Алғаш рет 2001 жылы алынған сақтандыру брокерінің қызметін атқару құқығына лицензиялар туралы деректер. 
Компания Нидерландта тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» компаниясына тиесілі. 

Компанияның негізгі қызмет түрлері:
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша брокерлік қызмет.
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша консалтингілік қызметтер.
2. Есеп саясаты туралы ақпарат
Компанияның Есеп саясаты бухгалтерлік есеп жүргізуге арналған келесі заңнамалық актілерге енгізілген өзгертулер мен 

толықтыруларды есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 желтоқсандағы № 2732 «Бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңына жəне Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сəйкес əзірленді.

Есеп саясатын құрған кезде Компания келесі принциптер мен сапа сипаттамаларын басшылыққа алады:
- есептеулер;- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары екінші деңгейлі банктердегі ағымдағы шоттардағы бос қалдықтарды қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған кезде 

қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен 
күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен дұрыс байланыстыруға болатын 
болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол басшылықтың 
пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы 
активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы 
негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы құны бой-

ынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл сайынғы 
нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық................................................................................................ 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар .......................................................................... 10-20%
Автокөлік..................................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер ...................................................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар операциялық 
шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған салық 

қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. Салық са-

лынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс немесе 
шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетілген пайдадан 
өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында шегерілмейтін баптарды қамтымайды. 
Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген 
салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны 

жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік айырмаға 
қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік айырмаларды 
есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын пайда туындауының үлкен 
ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есепке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдала-
ну үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік 
пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) шеңберіндегі басқа активтер мен 
міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде 
берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол болашақта 
осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан əрі 
жоғары болмаған жағдайда азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде заңнамамен 
бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде тиісінше 
күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. Кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бойынша Компанияның активтер 
мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын 
көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға 
жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін жарияланған 

пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес 
есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 

қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде та-
нылады. Мерзімі бір18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табыстарына 
жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. Өзге табыстар тиісті 
операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары үш айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімі бар ағымдағы шоттардағы бос ақша 

қалдықтарын қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған кезде 

қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен 
күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен дұрыс байланыстыруға болатын 
болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол басшылықтың 
пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы 
активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы 
негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы құны бой-

ынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл сайынғы 
нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық................................................................................................ 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар ........................................................................... 10-20%
Автокөлік..................................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер ...................................................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар операциялық 
шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған салық 

қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. Салық са-

лынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс немесе 
шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетілген пайдадан 
өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында шегерілмейтін баптарды қамтымайды. 
Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне енгізілген 
салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны 

жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік айырмаға 
қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік айырмаларды 
есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын пайда туындауының үлкен 
ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есепке алып, осы мезгілдік айырмаларды пайдала-
ну үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса немесе салық салынатын пайдаға да, бухгалтерлік 
пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) шеңберіндегі басқа активтер мен 
міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық активтері мен міндеттемелері қаржы есептілігінде 
берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол болашақта 
осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан əрі 
жоғары болмаған жағдайда азаяды.

 Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде заңнамамен 
бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде тиісінше 
күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. Кейінге 
қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бойынша Компанияның активтер 
мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық салдарын 
көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға 
жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
 Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін жарияланған 

пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес 
есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 

қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде таны-
лады. Мерзімі бір 18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табыстарына 
жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. Өзге табыстар тиісті 
операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

3.  Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат
Компания активтерінің құны 2020 жылғы 31 желтоқсанда 680 137 мың теңгені құрады, оның ішінде қысқа мерзімді 

активтер 528 927 мың теңгені құрайды:

Активтер 2020 жыл 2019 жыл Өзгерістер
Ақшалай қаражат 292 868 526 007 -233 139
Дебиторлық берешек 143 381 88 295 50 086
Болашақ кезеңдердің шығындары 4 624 4 619 5
Басқа заңды тұлғалардың капиталына жасалған инвестициялар 0 0 0
Ағымдағы салық активтері 84 151 28 326 55 825
Басқа да салық активтері 3 130 10 044 6 914
Басқа активтер 773 957 -184

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер

Баланстық құны 2020 жыл 2019 жыл Өзгерістер
Негізгі құралдар 62 511 19 118 43 393
Материалдық емес активтер 1 321 1 542 -221
Пайдалану құқығы нысанындағы актив 62 489 40 817 21 672
Кейінге қалдырылған салық активі 24 889 19 013 5 876

Компанияның міндеттемелері 282 078 мың теңгені құрайды жəне оның ішіне мыналар кіреді:

Міндеттемелер 2020 жыл 2019  жыл Өзгерістер
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 143 770 80 867 62 903
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттеме 15 423 15 299 124
Басқа міндеттемелер 65 062 96 355 -31 293
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 57 823 26 173 31 650
         

Компания шартқа отыру сəтінде шарттың тұтастай алғанда немесе оның жеке компоненттері жалдау шарты болып 
табылатынын бағалайды. Компания қысқа мерзімді жалдау шарттары (жалдау мерзімі 12 ай немесе одан аз болатын жал-
дау ретінде анықталатын) мен құны төмен активтерді (мысалы, жабдықтар, дербес компьютерлер, кеңсе жиһазы) жалдау 
шарттарын қоспағанда, пайдалану құқығы формасындағы активті жəне өзі жалға алушы болып табылатын барлық жалдау 
шарттарына қатысты жалдау міндеттемесін мойындайды. Шығындарды үлестірудің басқа əдісі жалданған активтерден 
түсетін экономикалық пайданы уақыт бойынша үлестіруге анағұрлым дəл келетін жағдайларды қоспағанда, осы жалдау 
шарттарына қатысты Компания жалдау төлемдерін жалдау мерзімі ішіндегі желілік негіздегі операциялық шығындар 
ретінде мойындайды.

Тиісті жалдау міндеттемесі бастапқыда жалдау шартында белгіленген мөлшерлемені пайдаланып дисконтталған, шарт 
күшіне енген күні төленбеген берілген жалдау төлемдерінің құны бойынша бағаланады. Егер бұл мөлшерлемені белгілеу 
мүмкін болмаса, Компания қосымша қарыздарды тарту мөлшерлемесін пайдаланады.

Жалдау міндеттемесін бағалауға кіретін жалдау төлемдеріне мыналар жатады:
- Жалдау бойынша алынатын кез келген ынталандыру төлемдерін шегергенде, белгіленген жалдау төлемдері (соның 

ішінде шын мəнінде белгіленген төлемдер);
- Егер жалдау мерзімі жалдауды тоқтату опционының ықтимал орындалуын көрсетсе, жалдауды тоқтату үшін 

айыппұлдар төлеу.
Жалдау міндеттемесі қаржы жағдайы туралы есепте жеке жол ретінде берілген.
Жалдау басталған күннен кейін жалдау міндеттемесі баланстық құнды жалдау міндеттемесі бойынша пайыздар сомасы-

на арттыру (тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдаланып) жəне баланстық құнды орындалған жалдау төлемдері құнына 
азайту арқылы бағаланады.

Компания мына жағдайлардан кейін əркез жалдау міндеттемесін қайта бағалайды (жəне пайдалану құқығы 
формасындағы тиісті активті тиісінше түзетеді):

- Жалдау мерзімі өзгерді немесе сатып алу опционының орындалу бағасының өзгеруіне əкелген маңызды оқиға немесе 
жағдайлардың өзгеруі орын алды, мұндай жағдайда жалдау міндеттемесі қайта қаралған дисконттау мөлшерлемесін пайда-
ланып қайта қаралған жалдау төлемдерін дисконттау арқылы қайта бағаланады;

- Жалдау шарты түрлендірілді жəне жалдау шартының өзгеруі жеке жалдау шарты ретінде ескерілмейді, мұндай 
жағдайда жалдау міндеттемесі түрлендіру күшіне енген күні қайта қаралған дисконттау мөлшерлемесін пайдаланып 
қайта қаралған жалдау төлемдерін дисконттау арқылы түрлендірілген жалдау шартындағы жалдау мерзімі негізінде қайта 
бағаланады.

Пайдалану құқығы формасындағы активтер жалдау бойынша алынған ынталандыру төлемдерін жəне бастапқы тікелей 
шығындарды шегере отырып, тиісті жалдау міндеттемесін, жалдау шарты күшіне енген күні немесе соған дейін жасалған 
жалдау төлемдерін қамтиды. Кейіннен олар жинақталған амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегере оты-
рып, бастапқы құны бойынша бағаланады.

Пайдалану құқығы формасындағы активтер қаржы жағдайы туралы жеке есепте жеке жол ретінде берілген
Компанияның меншікті капиталы 233 360 мың теңгені құрайтын жарғылық капитал мен 164 699 мың теңгені құрайтын 

үлестірілмеген пайданы қамтиды.
2020 жəне 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 233 360 мың теңге жəне 202 000 мың теңге 

мөлшеріндегі (тиісінше) Топтың жарғылық капиталы бекітілді жəне төленді. Топтың жалғыз иеленушісі – Нидерландта 
тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» компаниясы. 2020 жылы меншікті капиталға қойылатын жаңа 
нормативтік талаптарға сəйкес болу мақсатында жалғыз қатысушы 2020 жылға дейінгі мерзімде есептелген 31 360 мың 
теңге (2019 жыл: 192 000 мың теңге) мөлшеріндегі Топтың үлестірілмеген пайдасын жарғылық капиталға аудару рұқсатын 
берді.

4. Қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат
2020 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның қызмет көрсетуден түскен табысының жалпы сомасы 411 442 мың теңгені 

құрады.
Табыс құрылымы

мың теңге

№ Атауы 31.12.2020 ж.
1 Қызметтерді көрсетуден 375 232

Брокерлік қызметтер 375 232
2 Қаржыландыру бойынша табыстар 34 434

Бағам айырмашылығы 34 434
3 Басқа табыс 1 776

ЖИЫНЫ: 411 442
        

Компанияның 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жалпы шығын сомасы 458 481 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- Еңбекақыны төлеу шығындары жəне іссапар шығындары – 252 897 мың теңге;
- Табыс салығынан басқа ағымдағы салықтар жəне басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер – 17 285 мың теңге;
- Ағымдағы жалға алу шығындары – 4 255 мың теңге;
- Амортизациялық аударымдар жəне тозу – 20 770 мың теңге.
5. Ақша ағыны туралы ақпарат
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның ағымдағы шоттарындағы ақшалай қаражатының 

қалдығы 292 868 мың теңгені құрады. Мерзім ішіндегі ақшалай қаражаттың жалпы азаю мөлшері дивидендтерді (100 000 
мың жəне операциялық шығындар) төлеу есебінен 233 139 мың теңгені құрады.

6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі:
2020 жылдың басындағы салық активі:                           28 326 мың теңге
2020 жылы төленген корп. табыс салығы:                           61 146 мың теңге
Мерзімге есептелген корп. табыс салығы:                          (5 321) мың теңге
2020 жылғы 31 желтоқсандағы салық активі                                                     84 151    мың теңге

 «Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің  2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал 
бойынша жеке қаржы есептілігіне түсіндірме жазба

«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС-нің (бұдан əрі – Компания) 2020 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша 
қаржы есептілігінің түсіндірме жазбасына мыналар кіреді:

1. Жалпы ақпарат;
2. Есеп саясаты туралы ақпарат;
3. Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат;
4. Есептік кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат;
5. Есептік кезеңдегі ақша ағыны туралы ақпарат.
6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің есебі.
Компанияның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 

Заңына, Компанияның Есеп саясатына, Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына, Қазақстан Республикасының 
Салық кодексіне сəйкес жасалды.

1. Жалпы ақпарат
«Марш (сақтандыру брокерлері)» ЖШС Қазақстан Республикасында 2000 жылғы наурыз айында тіркелген 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Компания қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
реттейді. Компания өз қызметін 2001 жылғы 26 желтоқсандағы № 3 лицензияға, Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігі 2001 жылғы 3 мамырда берген № 31698-1910-TOO заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 
куəлікке сəйкес жүзеге асырады. 2016 жылғы 31 желтоқсан күніндегі ахуал бойынша Лицензия 2019 жылғы 08 ақпанда 
жаңартылды №2.3.35. Алғаш рет 2001 жылы алынған сақтандыру брокерінің қызметін атқару құқығына лицензиялар ту-
ралы деректер. Компания Нидерландта тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» компаниясына тиесілі. 

Компанияның негізгі қызмет түрлері:
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша брокерлік қызмет.
- Сақтандыру жəне қайта сақтандыру бойынша консалтингілік қызметтер.
2. Есеп саясаты туралы ақпарат
Компанияның Есеп саясаты бухгалтерлік есеп жүргізуге арналған келесі заңнамалық актілерге енгізілген өзгертулер 

мен толықтыруларды есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 желтоқсандағы № 2732 
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңына жəне Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сəйкес 
əзірленді.

Есеп саясатын құрған кезде Компания келесі принциптер мен сапа сипаттамаларын басшылыққа алады:
- есептеулер;
- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары екінші деңгейлі банктердегі ағымдағы шоттардағы бос қалдықтарды қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған кезде 

қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен 
күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен дұрыс байланыстыруға бола-
тын болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол басшылықтың 
пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы 
активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы 
негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы құны 

бойынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл 
сайынғы нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық................................................................................................ 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар ......................................................................... 10-20%
Автокөлік..................................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер ..................................................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар операциялық 
шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған салық 

қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. Салық 

салынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс не-
месе шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетілген 
пайдадан өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында шегерілмейтін баптарды 
қамтымайды. Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен күшіне 
енгізілген салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны 

жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік 
айырмаға қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік 
айырмаларды есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын пайда 
туындауының үлкен ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есепке алып, осы мезгілдік 
айырмаларды пайдалану үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса немесе салық салына-
тын пайдаға да, бухгалтерлік пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) 
шеңберіндегі басқа активтер мен міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық активтері мен 
міндеттемелері қаржы есептілігінде берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол болашақта 
осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан 
əрі жоғары болмаған жағдайда азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде заңнамамен 
бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде 
тиісінше күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. 
Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бойынша Компанияның 
активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру əдістеріне қатысты болжамдарының салықтық 
салдарын көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға 
жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін жарияланған 

пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес 
есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 

қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде та-
нылады. Мерзімі бір18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табыстары-
на жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. Өзге табыстар тиісті 
операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

- қызметтің үздіксіздігі; 
- мəннің формадан басым болуы;
- түсініктілік;
- орындылық;
- маңыздылық;
- сенімділік;
- сақтық;
- толықтық;
- бейтараптық;
- салыстырмалылық;
- уақытылы орындалуы;
- шынайылық жəне əділ таныстыру.
Ақшалай қаражат пен оның баламалары
Ақшалай қаражат пен оның баламалары үш айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімі бар ағымдағы шоттардағы бос ақша 

қалдықтарын қамтиды.
Дебиторлық берешек  
Дебиторлық берешек құнсызданудан болған залалды шегергендегі номиналды құн бойынша көрсетіледі.
Құнсыздануға арналған резерв
Компания қаржы активінің немесе қаржы активтері тобының құнсызданғаны туралы объективті айғақ болған кезде 

қаржы активтері бойынша құнсызданудан болған залалды есепке алады. Құнсызданудан болған залал баланстық құн мен 
күтілетін ақша түсімдерінің ағымдағы құны арасындағы айырма ретінде бағаланады. Егер кейінгі кезеңде құнсыздану 
мөлшері азайса жəне мұндай азаюды құнсыздануды танығаннан кейін орын алған оқиғамен дұрыс байланыстыруға бола-
тын болса, бұрын танылған құнсызданудан болған залал резерв шотын түзету арқылы қалпына келтіріледі.

Құнсызданудан болған залалды тəуекелдерге ұшырағыш активтерді талдау негізінде есептейді жəне ол басшылықтың 
пікірі бойынша орын алған залалды жабуға жеткілікті соманы көрсетеді. Резервтер елеулі болып саналатын қаржы 
активтерінің тəуекелдерін бағалау негізінде жəне елеулі болып саналмайтын қаржы активтерінің ұжымдық бағалауы 
негізінде есептеледі.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер  
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есептелген тозу мен амортизацияны шегергенде бастапқы құны 

бойынша есепке алынады.
Тозу мен амортизация активтерді пайдалы қолдану мерзімі ішінде есептен шығару мақсатында негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтердің бастапқы құны бойынша есептеледі. Тозу мен амортизация келесі орнатылған жыл 

сайынғы нормаларды қолданып, бірқалыпты есептен шығару əдісі негізінде есептеледі:

Компьютерлік жабдық................................................................................................. 25%
Жиһаз жəне басқа негізгі құралдар .......................................................................... 10-20%
Автокөлік..................................................................................................................... 20%
Материалдық емес активтер ...................................................................................... 10%           

Капиталдандыру талаптарына сəйкес келмесе, ағымдағы жəне күрделі жөндеу бойынша шығындар операциялық 
шығындармен бірге олардың орын алған кезеңінде пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте 
көрсетіледі.

Əр есеп беру күні баланстық құнның асатын-аспайтыны бағаланады. 
Салық салу
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар төлеуге есептелген ағымдағы салық пен кейінге қалдырылған салық 

қосындысы болып табылады.
Ағымдағы салық 
Төлеуге есептелген ағымдағы салық сомасы бір жылдағы салық салынатын пайда мөлшерінен анықталады. Салық 

салынатын пайда салық салынатын немесе басқа есептік кезеңдерде салық салу мақсаттарында шегерілетін табыс не-
месе шығындар баптарының себебінен пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке есепте көрсетілген 
пайдадан өзгешеленеді, сонымен қатар салық салынбайтын немесе салық салу мақсаттарында шегерілмейтін баптар-
ды қамтымайды. Компанияның ағымдағы салық бойынша міндеттемелері есептік кезең аяқталғанға дейін заңнамамен 
күшіне енгізілген салық салу мөлшерлемесін пайдаланып есептеледі.

Кейінге қалдырылған салық 
Кейінге қалдырылған салық жеке қаржы есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны 

жəне салық салынатын пайданы есептегенде қолданылатын салық есебінің тиісті деректері арасындағы мезгілдік 
айырмаға қатысты танылады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері əдетте салық салынатын барлық мезгілдік 
айырмаларды есепке алып көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта салық салынатын пайда 
туындауының үлкен ықтималдығы жағдайында барлық шегерілетін мезгілдік айырмаларды есепке алып, осы мезгілдік 
айырмаларды пайдалану үшін көрсетіледі. Мезгілдік айырмалар гудвилге байланысты болса немесе салық салына-
тын пайдаға да, бухгалтерлік пайдаға да əсер етпейтін мəмілелер (бизнесті біріктіру жөніндегі мəмілелерден басқа) 
шеңберіндегі басқа активтер мен міндеттемелерді бастапқы тану салдарынан туындайтын болса, салық активтері мен 
міндеттемелері қаржы есептілігінде берілмейді.

Кейінге қалдырылған салық активтерінің баланстық құны əр есептік кезең соңында қайта қаралады жəне ол болашақта 
осы активтерді толық немесе ішінара пайдалануға жеткілікті салық салынатын пайданың туындау ықтималдығы бұдан 
əрі жоғары болмаған жағдайда азаяды.

Кейінге қалдырылған пайдаға салынатын салық бойынша активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде заңнамамен 
бекітілген немесе бекітілді деуге болатын жəне салық активін жүзеге асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде 
тиісінше күшінде болады деп саналатын салық салу мөлшерлемесі мен салық заңнамасын пайдалана отырып есептеледі. 
Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін бағалау есеп берілген күндегі ахуал бойынша Компанияның 
активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу жəне орнын толтыру əдістеріне қатысты болжамдарының 
салықтық салдарын көрсетеді.

Болашақ кезеңдердің табыстары
Брокерлік қызметтер көрсетілгенге дейін алынған сыйақы Компанияның қаржы жағдайы туралы жеке есебінде 

кейін сақтандыру шартының мерзімі ішінде қызмет көрсетілуіне қарай жүйелі жəне оңтайлы негізде пайда мен залалға 
жатқызылып, келешек кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі.

Жарғылық капитал
Жарғылық капитал бастапқы құны бойынша көрсетіледі.
Пайданы бөлу олар жарияланған кезеңде капиталдың азаюы ретінде танылады. Есеп беру күнінен кейін жарияланған 

пайданы бөлу Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты ХБЕС 10 «Есеп беру күнінен кейінгі оқиға» талаптарына сəйкес 
есеп беру күнінен кейінгі оқиға ретінде қарастырылады жəне олар туралы ақпарат тиісті түрде ашылады.

Табыс пен шығынды тану
Комиссиялық сыйақы түріндегі табыс сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 

қызметтен түскен табыс болып табылады. Брокерлік қызметтерден түскен комиссиялық табыс есептеу əдісі негізінде 
танылады. Мерзімі бір 18 айдан асқан сақтандыру полистері бойынша комиссиялық табыс болашақ кезеңдердің табы-
старына жатады жəне полистің қолданылу мерзімі ішінде есептеу əдісі бойынша табыс ретінде танылады. Өзге табыстар 
тиісті операцияларды немесе қызмет көрсетуді аяқтағанда пайда мен залал жəне басқа да жиынтық табыс туралы жеке 
есепте танылады. Шығындар есептеу əдісі негізінде танылады.

3.  Есептік кезеңдегі активтер жəне міндеттемелер туралы ақпарат
Компания активтерінің құны 2020 жылғы 31 желтоқсанда 672 312 мың теңгені құрады, оның ішінде қысқа мерзімді 

активтер 521 283 мың теңгені құрайды:

Активтер 2020 жыл 2019 жыл Өзгерістер
Ақшалай қаражат 292 394 524 284 -231 890
Дебиторлық берешек 143 381 88 295 55 086
Болашақ кезеңдердің шығындары 4 593 4 588 5
Ағымдағы салық активтері 78 661 22 836 55 825
Басқа да салық активтері 1 481 8 193 -6 712
Басқа активтер 773 957 -184

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер

Баланстық құны 2020 жыл 2019 жыл Өзгерістер
Негізгі құралдар 62 515 19 122 43 393
Материалдық емес активтер 1 321 1 542 -221
Пайдалану құқығы нысанындағы актив 62 187 40 236 21 951
Кейінге қалдырылған салық активі 24 889 18 212 6 677
Еншілес кəсіпорынға салынатын инвестициялар 117 117 0

Компанияның міндеттемелері 281 646 мың теңгені құрайды жəне оның ішіне мыналар кіреді:

Міндеттемелер 2020 жыл 2019 жыл Өзгерістер
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 143 770 80 867 62 903
Жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелер 15 345 15 124 221
Басқа міндеттемелер 65 000 92 333 -27 333
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 57 531 25 758 31 773

Компания шартқа отыру сəтінде шарттың тұтастай алғанда немесе оның жеке компоненттері жалдау шарты болып 
табылатынын бағалайды. Компания қысқа мерзімді жалдау шарттары (жалдау мерзімі 12 ай немесе одан аз болатын жал-
дау ретінде анықталатын) мен құны төмен активтерді (мысалы, жабдықтар, дербес компьютерлер, кеңсе жиһазы) жалдау 
шарттарын қоспағанда, пайдалану құқығы формасындағы активті жəне өзі жалға алушы болып табылатын барлық жалдау 
шарттарына қатысты жалдау міндеттемесін мойындайды. Шығындарды үлестірудің басқа əдісі жалданған активтерден 
түсетін экономикалық пайданы уақыт бойынша үлестіруге анағұрлым дəл келетін жағдайларды қоспағанда, осы жалдау 
шарттарына қатысты Компания жалдау төлемдерін жалдау мерзімі ішіндегі желілік негіздегі операциялық шығындар 
ретінде мойындайды.

Тиісті жалдау міндеттемесі бастапқыда жалдау шартында белгіленген мөлшерлемені пайдаланып дисконтталған, шарт 
күшіне енген күні төленбеген берілген жалдау төлемдерінің құны бойынша бағаланады. Егер бұл мөлшерлемені белгілеу 
мүмкін болмаса, Компания қосымша қарыздарды тарту мөлшерлемесін пайдаланады.

Жалдау міндеттемесін бағалауға кіретін жалдау төлемдеріне мыналар жатады:
- Жалдау бойынша алынатын кез келген ынталандыру төлемдерін шегергенде, белгіленген жалдау төлемдері (соның 

ішінде шын мəнінде белгіленген төлемдер);
- Егер жалдау мерзімі жалдауды тоқтату опционының ықтимал орындалуын көрсетсе, жалдауды тоқтату үшін 

айыппұлдар төлеу.
Жалдау міндеттемесі қаржы жағдайы туралы есепте жеке жол ретінде берілген.
Жалдау басталған күннен кейін жалдау міндеттемесі баланстық құнды жалдау міндеттемесі бойынша пайыздар со-

масына арттыру (тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдаланып) жəне баланстық құнды орындалған жалдау төлемдері 
құнына азайту арқылы бағаланады.

Компания мына жағдайлардан кейін əркез жалдау міндеттемесін қайта бағалайды (жəне пайдалану құқығы 
формасындағы тиісті активті тиісінше түзетеді):

- Жалдау мерзімі өзгерді немесе сатып алу опционының орындалу бағасының өзгеруіне əкелген маңызды оқиға не-
месе жағдайлардың өзгеруі орын алды, мұндай жағдайда жалдау міндеттемесі қайта қаралған дисконттау мөлшерлемесін 
пайдаланып қайта қаралған жалдау төлемдерін дисконттау арқылы қайта бағаланады;

- Жалдау шарты түрлендірілді жəне жалдау шартының өзгеруі жеке жалдау шарты ретінде ескерілмейді, мұндай 
жағдайда жалдау міндеттемесі түрлендіру күшіне енген күні қайта қаралған дисконттау мөлшерлемесін пайдаланып 
қайта қаралған жалдау төлемдерін дисконттау арқылы түрлендірілген жалдау шартындағы жалдау мерзімі негізінде қайта 
бағаланады.

Пайдалану құқығы формасындағы активтер жалдау бойынша алынған ынталандыру төлемдерін жəне бастапқы тікелей 
шығындарды шегере отырып, тиісті жалдау міндеттемесін, жалдау шарты күшіне енген күні немесе соған дейін жасалған 
жалдау төлемдерін қамтиды. Кейіннен олар жинақталған амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегере оты-
рып, бастапқы құны бойынша бағаланады.

Пайдалану құқығы формасындағы активтер қаржы жағдайы туралы жеке есепте жеке жол ретінде берілген.
Компанияның меншікті капиталы 233 360 мың теңгені құрайтын жарғылық капитал мен 157 306 мың теңгені құрайтын 

үлестірілмеген пайданы қамтиды.
2020 жəне 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 233 360 мың теңге жəне 202 000 мың теңге 

мөлшеріндегі (тиісінше) Топтың жарғылық капиталы бекітілді жəне төленді. Топтың жалғыз иеленушісі – Нидерланд-
та тіркелген «Марш энд МакЛеннан Компаниз Сервисез Б.В.» компаниясы. 2020 жылы меншікті капиталға қойылатын 
жаңа нормативтік талаптарға сəйкес болу мақсатында жалғыз қатысушы 2020 жылға дейінгі мерзімде есептелген 31 360 
мың теңге (2019 жыл: 192 000 мың теңге) мөлшеріндегі Топтың үлестірілмеген пайдасын жарғылық капиталға аудару 
рұқсатын берді.

4. Қаржылық-шаруашылық қызмет нəтижелері туралы ақпарат
2020 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның қызмет көрсетуден түскен табысының жалпы сомасы 406 418 мың теңгені 

құрады.
Табыс құрылымы

мың теңге

№ Атауы 31.12.2020 ж.
1 Қызметтерді көрсетуден 369 842

Брокерлік қызметтер 369 842
2 Қаржыландыру бойынша табыстар 34 800

Бағам айырмашылығы 34 800
3 Басқа табыс 1 776

ЖИЫНЫ: 406 418
Компанияның 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жалпы шығын сомасы 455 907 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- Еңбекақыны төлеу шығындары жəне іссапар шығындары – 251 685 мың теңге;
- Табыс салығынан басқа ағымдағы салықтар жəне басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер – 17 285 мың теңге;- 

Ағымдағы жалға алу шығындары – 4 163 мың теңге;
- Амортизациялық аударымдар жəне тозу – 20 695 мың теңге.
5. Ақша ағыны туралы ақпарат
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның есеп айырысу шоттарындағы ақша қаражаттарының 

қалдығы 292 394 мың теңгені құрады. Осы кезеңдегі қолма-қол ақшаның жалпы төмендеуі түсімдердің (түсімдердің), 
дивидендтер төлеудің (100000 мың теңге) төмендеуі жəне ағымдағы операциялық шығыстарды жабу есебінен 231.890 
мың теңгені құрады.

6. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық активінің есебі:
2020 жылдың басындағы салық активі:                  22 836 мың теңг
2020 жылы төленген корп. табыс салығы:                  61 146 мың теңге
Мерзімге есептелген корп. табыс салығы:                  (5 321) мың теңге
2020 жылғы 31 желтоқсандағы салық активі                                         78 661    мың теңге
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Åâðîïà ïåðâîé â ìèðå íàáðîñàëà ïëàí áîðüáû 
ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà

BBC

Åâðîñîþç ïåðâûì â ìèðå ðåøèëñÿ ïåðåéòè îò îáåùàíèé ê äåëó è çà-
êðåïèòü çàêîíàìè ïóòü â çåëåíîå áóäóùåå. Êîãäà çàïðåòÿò ìàøèíû ñ 
áåíçèíîâûìè äâèãàòåëÿìè, êàê äîëãî åùå ìîæíî æå÷ü óãîëü è ñêîëü-
êî ëåñîâ íóæíî âûñàäèòü - âñå ýòî áóäåò çàíåñåíî â ñêðèæàëè ÅÑ è 
áóäåò îáÿçàòåëüíî ê èñïîëíåíèþ. Íî íå ñðàçó.

Ñòàðûé Ñâåò ñäåëàë â ñðåäó 
âòîðîé êîíêðåòíûé øàã â áîðüáå 
ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà, êîòîðîå 
óãðîæàåò ïëàíåòå ïðèðîäíûìè êà-
òàñòðîôàìè, ìàññîâîé ìèãðàöèåé, 
ýêîíîìè÷åñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè 
ïîòðÿñåíèÿìè.

Ïî÷òè âñå ñòðàíû ìèðà ïðèçíàëè 
óãðîçó è ñîãëàñèëèñü áîðîòüñÿ ñ 
íåé, ïîäïèñàâ Ïàðèæñêîå ñîãëà-
øåíèå. Ïîñëå ÷åãî íàïåðåáîé ñòàëè 
õâàëèòüñÿ îáåùàíèÿìè ñîêðàòèòü 
âûáðîñû íà äåñÿòêè ïðîöåíòîâ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ êàêèì-íèáóäü äàëåêèì 
ãîäîì â ñâîåì èíäóñòðèàëüíîì 
ïðîøëîì.

Îäíàêî èç êðóïíûõ çàãðÿçíèòå-
ëåé òîëüêî Åâðîñîþç - âòîðàÿ ýêî-
íîìèêà ìèðà ïîñëå ÑØÀ - îôîðìèë 
ñâîå ÷åñòíîå ñëîâî â þðèäè÷åñêè 
îáÿçûâàþùèé äîêóìåíò, çàêðåïèâ 
çàêîíîì öåëü ñîêðàòèòü âûáðîñû 
íà 55% ê 2030 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 1990-ì. Ýòî áûë ïåðâûé øàã, è 
çàêîí âñòóïàåò â ñèëó íà äíÿõ.

À òåì âðåìåíåì Åâðîêîìèññèÿ 
- ôàêòè÷åñêè ïðàâèòåëüñòâî ÅÑ 
- íàïèñàëà åùå öåëûé ïàêåò çàêî-
íîïðîåêòîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò, 
êàê èìåííî äîñòè÷ü ýòîé öåëè: ÷òî, 
êàê è êîãäà äåëàòü. Ïàêåò ýòîò áûë 
ïðåäñòàâëåí â ñðåäó.

«Ýêîíîìèêà, ïîñòðîåííàÿ íà 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, èñ÷åðïàëà 
ñåáÿ. Ìû õîòèì îñòàâèòü ñëåäóþ-
ùåìó ïîêîëåíèþ ïðèãîäíóþ äëÿ 
æèëüÿ ïëàíåòó, - ñêàçàëà ãëàâà 
Åâðîêîìèññèè Óðñóëà ôîí äåð 
Ëåéåí. - Åâðîïà áûëà ïåðâûì 
êîíòèíåíòîì, îáúÿâèâøèì î íåé-
òðàëèçàöèè âûáðîñîâ óãëåâîäîðîäà 
ê 2050 ãîäó, à òåïåðü ìû åùå è 
ïåðâûìè ïðåäñòàâëÿåì êîíêðåòíûé 
ïëàí äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè».

ÅÑ íàäååòñÿ èçâëå÷ü èç óãðîçû 
âûãîäó è çà ñ÷åò çåëåíîé ïåðå-
ñòðîéêè íå òîëüêî ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
áóäóùåìó, íî è îæèâèòü ýêîíîìèêó 
è âûáèòüñÿ â ëèäåðû òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîãðåññà.

Äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ ðàäèêàëüíî 
ìåíÿòü îáðàç æèçíè. È âîò ÷òî 
ïðåäëàãàþò åâðî÷èíîâíèêè.

×ÒÎ ÇÀÏÐÅÒßÒ È ÊÎÃÄÀ
Â íîâûé ïëàí Ìàðøàëëà âïèñàíû 

è êíóò, è ïðÿíèê. ÅÑ ñîáèðàåòñÿ 
óæåñòî÷àòü ñòàíäàðòû è çàñòàâ-
ëÿòü áèçíåñ çåëåíåòü èëè äåëèòüñÿ 
«ãðÿçíîé» ïðèáûëüþ - äëÿ ýòîãî 
íàãîòîâå íàëîãè, ïîøëèíû è êâîòû 
íà âûáðîñû. Ïðÿíèê - íàëîãîâûå 
ëüãîòû è ñóáñèäèè ïîçåëåíåâøèì 
êîìïàíèÿì, ãîñïîääåðæêà èíâå-
ñòèöèé â «÷èñòûå» òåõíîëîãèè è 
ïðîèçâîäñòâà.

Ñàìîå ñìåëîå ïðåäëîæåíèå â 
ïàêåòå - ôàêòè÷åñêèé çàïðåò íà ïðî-
äàæó àâòîìîáèëåé ñ áåíçèíîâûìè 
è äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè ñ 2035 
ãîäà. ×òîáû ïîäòîëêíóòü íàñåëåíèå 
ê ïîêóïêå ýëåêòðîìîáèëåé, Åâðî-
êîìèññèÿ ïðåäëàãàåò îáÿçàòü âñå 27 
ñòðàí áëîêà ñîçäàòü ñåòü çàïðàâîê, 
ïîäîáíóþ èñêîïàåìîé ñåãîäíÿøíåé 
- íå áîëüøå 60 êì ìåæäó ðîçåòêà-
ìè. Íà òàêîå ðàññòîÿíèå íà ëþáîé 
áàòàðåéêå ìîæíî äîòÿíóòü.

Òðàíñïîðò è íàçåìíûå ïåðåâîçêè 
- êëþ÷åâîé èñòî÷íèê âûáðîñîâ, è 
åãî äàâíî ïåðåâîäÿò íà çåëåíûå 
ðåëüñû. Íî òåïåðü ÅÑ ïîøåë äàëü-
øå è ñîáèðàåòñÿ îáÿçàòü ñäåëàòü ýòî 
òåõ, êòî äî ñèõ ïîð îòíåêèâàëñÿ, 
ññûëàÿñü íà îòñóòñòâèå ýëåêòðè÷å-
ñêèõ àëüòåðíàòèâ. Ïðåæäå âñåãî 
àâèàöèþ è ñóäîõîäñòâî.

Ïàññàæèðñêèå ýëåêòðîàâèàëàé-
íåðû è ãðóçîâûå ýëåêòðîñóäà ïîêà 
ïðÿ÷óòñÿ â ïëàíøåòàõ äåðçêèõ óìîì 
èçîáðåòàòåëåé, è ÅÑ õî÷åò ïîä-
ñòåãíóòü êîììåð÷åñêèå ðàçðàáîòêè 
íàëîãàìè è ñáîðàìè çà âûáðîñû. Äî 
ñèõ ïîð àâèàêîìïàíèè è ìîðñêèå 
ïåðåâîç÷èêè áûëè îñâîáîæäåíû 
îò íèõ - ïëàòèëè òîëüêî ñàìûå 
çàÿäëî êîïòÿùèå, âðîäå çàâîäîâ è 
ýíåðãåòèêîâ.

Òåïåðü æå êâîòû íà âûáðîñû 
ïðèäåòñÿ ïîêóïàòü âñåì îñòàëüíûì, 
âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëåé, ïåðåâîç÷èêîâ 
è äàæå âëàäåëüöåâ îòàïëèâàåìûõ 
áèçíåñ-öåíòðîâ.

Ýòî - äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, 
ðîñò ñòîèìîñòè è ïîòåðÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè, ïîñêîëüêó çà 
ðóáåæîì íèêàêèõ íîâûõ ïðàâèë 

è ïëàòåæåé èç-çà ãëîáàëüíîãî ïî-
òåïëåíèÿ íå ïðåäâèäèòñÿ. ×òîáû 
íå óáèòü ñîáñòâåííûé áèçíåñ, ÅÑ 
ðåøèë çàùèòèòü åãî ñïåöèàëüíîé 
óãëåðîäíîé ïîøëèíîé íà âåñü èì-
ïîðò èç ñòðàí, ãäå ñòàíäàðòû íèæå.

Ðàçãîâîðû î òàêîé ïîøëèíå 
èäóò äàâíî - ê ïóùåìó îãîð÷åíèþ 
òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ, êîòîðûå ïî-
ñòàâëÿþò â Åâðîïó ýíåðãîåìêóþ 
ïðîäóêöèþ, ïðåæäå âñåãî Ðîññèè, 
Óêðàèíû, Èíäèè è Êèòàÿ.

À ïî àâèàêîìïàíèÿì Åâðîêî-
ìèññèÿ íàíåñëà âîîáùå äâîéíîé 
óäàð. Ïîìèìî êâîò íà âûáðîñû èì 
ïðèäåòñÿ îïëà÷èâàòü åùå è íàëîã 
íà àâèàêåðîñèí. Åñëè òîëüêî Èëîí 
Ìàñê íå íàñòðîèò áûñòðî ýëåêòðî-
ñàìîëåòîâ - ñ ýòîé èäååé îí ïîäêà-
òûâàë ê Òîíè Ñòàðêó â «Æåëåçíîì 
÷åëîâåêå» åùå 11 ëåò íàçàä.

Ëîìàòü ñòàðóþ ýêîíîìèêó íå 
åäèíñòâåííàÿ öåëü ÅÑ. ×àñòü ïðî-
øëîãî îíè õîòÿò âçÿòü â áóäóùåå è 
äàæå âîçðîäèòü è ïðåóìíîæèòü. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò î ëåñàõ.

ÅÑ ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ëåñà è 
ëóãà ïîçâîëÿò îñâåæèòü àòìîñôå-
ðó, îäíàêî ýêîëîãè îïàñàþòñÿ, ÷òî 
ïîäîáíàÿ êîìïåíñàöèÿ âûáðîñîâ 
îòâëå÷åò åâðîïåéöåâ îò ãëàâíîé 
öåëè - èõ ñîêðàùåíèÿ.

Â ïðîåêòàõ çàêîíîâ çàïèñàíû íå 
ìå÷òû è æåëàíèÿ åâðî÷èíîâíèêîâ, 
à ðåçóëüòàò òðóäíîãî êîìïðîìèññà. 
Íî èì âñå ðàâíî ïðåäñòîèò íåëåãêèé 
ïóòü, ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî èç ïðåä-
ëîæåííîãî ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì.

Ïðîåêòû îáñóæäàëè ñ ëîááèñòà-
ìè, áèçíåñîì, ïîëèòèêàìè âñåõ 
27 ñòðàí ÅÑ è ýêîëîãàìè. Òåïåðü 
îíè âûíåñåíû íà âñåíàðîäíîå 
îáñóæäåíèå, è êàæäûé èç ïî÷òè 
ïîëóìèëëèàðäà æèòåëåé ÅÑ ñìîæåò 
âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå.

«Âñå ýòî áóäåò î÷åíü íåïðîñòî, 
- ïðèçíàë âèöå-ïðåçèäåíò Åâðîêî-
ìèññèè Ôðàíö Òèììåðìàíñ. - Áóäåò 
äèêî òðóäíî. Íà ýòîò ñ÷åò ó ìåíÿ 
íåò èëëþçèé».

ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ ÂÑÅ
Ýêîëîãè ñ÷èòàþò ðåôîðìû ïî-

ëîâèí÷àòûìè, à íàñåëåíèå è áèçíåñ 
íåäîâîëüíû òåì, ÷òî çà íèõ ïðè-
äåòñÿ ïëàòèòü, à äåíåã è òàê íåò 
èç-çà ïàíäåìèè è êðèçèñà.

Ïðîìûøëåííèêè, ýíåðãåòèêè è 
àâèàêîìïàíèè ïðîñÿò îòñðî÷åê è çà-
ùèòû îò çàðóáåæíûõ êîíêóðåíòîâ, 
à ãðàæäàíå ñîìíåâàþòñÿ â òîì, ÷òî 
èõ ãëàâíàÿ ïðîáëåìà - êëèìàò, à íå 

áåäíîñòü, áåçðàáîòèöà, ìèãðàöèÿ, 
íåðàâåíñòâî, çäðàâîîõðàíåíèå, 
ïåíñèè è ïðî÷àÿ.

Ïåðåñòðîéêà åâðîïåéñêîé æèçíè 
- äåëî äîðîãîñòîÿùåå, êàê ëþáîé 
ðåìîíò. Íî â èòîãå æèòü ñòàíåò 
íå òîëüêî áåçîïàñíåå, íî è êîì-
ôîðòíåå, óòâåðæäàþò ïîëèòèêè: 
«çåëåíàÿ» ýêîíîìèêà ñîçäàñò íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà è âåðíåò Åâðîïó â 
ìèðîâûå ëèäåðû ïåðåäîâûõ òåõíî-
ëîãèé. Íî ñíà÷àëà âñåì ïðèäåòñÿ 
ðàñêîøåëèòüñÿ: ïðîäàòü çà êîïåéêè 
åùå íå ñòàðûé äèçåëü è êóïèòü 
äîðîãîé ýëåêòðîìîáèëü, ïëàòèòü 
áîëüøå çà ñâåò è ãàç, ïîåçäêè íà 
ïîåçäå è àâèàïåðåëåòû.

Ýòî íåïðîñòàÿ çàäà÷à, ïîñêîëüêó 
çàêîíû - îáùååâðîïåéñêèå, à çíà÷èò 
èõ äîëæíû äðóæíî ïîääåðæàòü àæ 
27 ñòðàí ÅÑ. Ó êàæäîé èç íèõ ñâîè 
ïðîáëåìû è îñîáåííîñòè, è åñëè â 
Ãåðìàíèè èëè Íèäåðëàíäàõ ãîëîñà 
êëèìàòè÷åñêèõ àêòèâèñòîâ çâó÷àò 
ãðîìêî, òî â Ãðåöèè, Áîëãàðèè èëè 
Ôðàíöèè ïîëèòèêàì ïðèäåòñÿ ïî-
ïîòåòü, ÷òîáû óáåäèòü èçáèðàòåëåé 
ïîääåðæàòü ìàñøòàáíûå òðàòû íà 
ïåðååçä â çåëåíîå áóäóùåå.

Èñòîðèÿ Åâðîïû ïîñëåäíèõ ëåò 
ïîêàçàëà, ÷òî ó áîðöîâ ñ èçìåíåíèåì 
êëèìàòà íåò ìîíîïîëèè íà ïðîòåñòû 
è ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïî-
âåñòêè. Òå, êòî íå õî÷åò èëè óæå 
íå ìîæåò ïëàòèòü çà ïåðåõîä íà 
çåëåíûå ðåëüñû, áûñòðî äîñòàþò 
èç áàãàæíèêà æåëòûå æèëåòû è ñ 
íå ìåíüøåé ýôôåêòèâíîñòüþ íà÷è-
íàþò âëèÿòü íà ïîëèòèêó âëàñòåé.

È ýòî òîëüêî ãðàæäàíå. À åùå 
åñòü êðóïíûé áèçíåñ. Ê êîìïàíè-
ÿì âðîäå Airbus, Volkswagen èëè 
Eni ïðèñëóøèâàþòñÿ íå ìåíüøå, 
÷åì ê ïðèêëååííûì ê èõ äâåðÿì 
àêòèâèñòàì Extinction Rebellion. 
Ïîñêîëüêó îíè - êðóïíåéøèå íà-
ëîãîïëàòåëüùèêè, ðàáîòîäàòåëè, 
à çà÷àñòóþ åùå è ñïîíñîðû ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Áîëüøèíñòâî 
èç íèõ â öåëîì äàâíî ñìèðèëèñü 
ñ çåëåíîé ïåðåñòðîéêîé è äàæå 
ðàäû åé, îäíàêî êàæäàÿ íå ïðî÷ü 
âûòîðãîâàòü äëÿ ñåáÿ ïîñëàáëåíèÿ, 
îòñðî÷êè è ñóáñèäèè.

Åâðîïå ïðåäñòîÿò ìåñÿöû íîâûõ 
áóðíûõ äèñêóññèé, çàêóëèñíîãî áî-
äàíèÿ è âÿçêîé ïîäêîâåðíîé áîðüáû, 
ïðåæäå ÷åì ïðåäñòàâëåííûå â ñðåäó 
ïðîåêòû â ÿâíî óñå÷åííîì âèäå 
ñòàíóò çàêîíàìè, êîòîðûå îáÿæóò 
Åâðîñîþç âûïîëíèòü çàÿâëåííóþ 
öåëü ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ìîðêîâü ïðîäîëæàåò äîðî-
æàòü â Êàçàõñòàíå
 
Еще на 3,5% подорожала с 29 июня по 7 июля 2021 года морковь в 
Казахстане, сообщает агентство по защите и развитию конкуренции 
(АЗРК). Еще на 3,5% подорожала с 29 июня по 7 июля 2021 года 
морковь, следует из отчета на официальной странице АЗРК, раз�
мещенного во вторник. Согласно документу, в Актобе цена моркови 
выросла на 20%, в Костанае – на 18%, в Караганде – на 16%.
Максимальная цена на морковь в Жезказгане – Т426, минималь�
ная в Таразе – Т238, говорится в сообщении. В целом рост цен на 
социально значимые продовольственные товары с начала года 
составил 9,6%.С начала года больше других подорожали: морковь 
– 172%, картофель – 75%, масло подсолнечное – 21%, лук – 18%, 
сахар – 10% и гречка – 12%. Картофель уже дешевеет и за неделю 
подешевел на 7%, � отмечается в информации.
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Ñåíàò ÑØÀ ïðèíÿë çàêîí 
î çàïðåòå âñåõ òîâàðîâ èç 
êèòàéñêîãî Ñèíüöçÿíà
 

Сенат США принял в среду закон, 
запрещающий импорт продуктов 
из китайского региона Синьцзян, 
это последняя попытка Вашингтона 
наказать Пекин за то, что офици�
альные лица США называют про�
должающимся геноцидом против 
уйгуров и других мусульманских 
групп. Закон о предотвращении 
принудительного труда уйгуров 

создаст «опровержимую презумпцию», если товары, производимые в 
Синьцзяне, производятся с использованием принудительного труда 
и, следовательно, запрещены в соответствии с Законом о тарифах 
1930 года, если иное не подтверждено властями США. Принятая 
единогласно, мера, принятая обеими партиями, переложит бремя 
доказывания на импортеров. Действующее правило запрещает то�
вары, если есть разумные доказательства принудительного труда. 
Законопроект также должен быть принят Палатой представителей, 
прежде чем его можно будет отправить в Белый дом для подписания 
президентом Джо Байденом. Сенатор�республиканец Марко Рубио, 
который вместе с демократом Джеффом Меркли представил закон, 
призвал Палату представителей действовать быстро. «Мы не будем 
закрывать глаза на продолжающиеся преступления КПК против 
человечности, и мы не дадим корпорациям бесплатного доступа 
к этим ужасным злоупотреблениям», � сказал Рубио в заявлении. 
«Ни одна американская корпорация не должна извлекать выгоду 
из этих злоупотреблений. Никакие американские потребители не 
должны непреднамеренно покупать товары рабского труда», � ска�
зал Меркли. Помощники демократов и республиканцев заявили, 
что ожидают, что эта мера получит сильную поддержку в Палате 
представителей, отметив, что Палата представителей почти едино�
гласно одобрила аналогичную меру в прошлом году. Законопроект 
будет выходить за рамки уже предпринятых шагов по обеспечению 
безопасности цепочек поставок в США перед лицом обвинений в 
нарушении прав в Китае, включая существующие запреты на по�
мидоры из Синьцзяна, хлопок и некоторые другие продукты. Адми�
нистрация Байдена ужесточила санкции, а во вторник выпустила 
консультативное предупреждение, предупреждающее компании, 
что они могут нарушить закон США, если операции будут хотя 
бы косвенно связаны с сетями наблюдения в Синьцзяне. Право�
защитные группы, исследователи, бывшие жители и некоторые 
западные законодатели и официальные лица говорят, что власти 
Синьцзяна способствовали принудительному труду, задерживая 
с 2016 года около миллиона уйгуров и других преимущественно 
мусульманских меньшинств.

Reuters
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Îêîëî 350 ýòíè÷åñêèõ 
êûðãûçîâ èç Àôãàíè-
ñòàíà áåæàëè îò òàëè-
áîâ âìåñòå ñî ñêîòîì â 
Òàäæèêèñòàí
345 афганских этнических кыргызов 13�14 июля из�за 
угрозы, исходящей от талибов, перешли на территорию 
Таджикистана.Пресс�центр Пограничных войск ГКНБ Тад�
жикистана в среду сообщил, что 91 мужчина, 77 женщин 
и 177 несовершеннолетних (64 мальчика, 113 девочек)  из 
числа этнических кыргызов � жителей кишлака Андемин 
уезда Вахон провинции Бадахшан перешли госграницу 
через участок сельского джамоата Кызыл�Работ Мургаб�
ского района Горно�Бадахшанской автономной области. 
«Таджикские пограничники, руководствуясь принципом 
гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам 
войти на территорию РТ», говорится в опубликованном НИАТ 
«Ховар» сообщении пресс�центра таджикских погранвойск. 
Афганских беженцев разместили в кишлаках Чоштеппа и 
Дуютук сельского джамоата Кызыл�Работ Мургабского 
района. Сообщается, что с собой беженцы взяли около 
тысячи голов мелкого рогатого скота, 300 яков, три верблю�
да и 30 лошадей. Пресс�центр также сообщает, что в ходе 
проведения следственных и дознавательных мероприятий 
у граждан Афганистана обнаружено и изъято более 3,5 кг. 
наркотических веществ. Ранее власти ГБАО сообщили, что 
4�5 июля после захвата талибами большинства уездов на 
севере Афганистана, 1037 человек бежали в Таджикистан. 
По информации Радио Озоди, большую часть афганских 
беженцев разместили в Хороге. В Таджикистан перебрались, 
в основном, афганцы возрастом от 18 до 40 лет. Пресс�
центр администрации ГБАО сообщил, что глава региона 
Ёдгор Файзов 6 июля провел переговоры о дальнейшей 
судьбе афганских беженцев с представителями Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев и руководством Фонда 
Ага Хана. Местные власти говорят, что готовы к наплыву 
беженцев и могут разместить на своей территории до 10 
тыс. афганцев, вынужденных покинуть родные места из�за 
продолжающихся боевых действий. Наступление талибов в 
Афганистане продолжается на фоне вывода из Афганистана 
военнослужащих США и других стран НАТО. Представи�
тели движения «Талибан» 8 июля на пресс�конференции 
в Москве заявили, что группировка якобы контролирует 
более 85% территории Афганистана. Эта же делегация, как 
указывал Reuters, днем ранее заявила, что группировка не 
будет атаковать афгано�таджикскую границу. Таджикские 
власти ранее обратились к государствам Организации до�
говора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью 
в охране границы с Афганистаном.

centralasian.org

Âëàñòè Êàçàõñòàíà íå 
ïîëíîñòüþ ñîáëþäàþò 
ñòàíäàðòû ïî ëèêâèäà-
öèè òîðãîâëè ëþäüìè
Правительство Казахстана не полностью соблюдает 
стандарты по ликвидации торговли людьми, говорится в 
докладе посольства США в Казахстане. «Правительство 
Казахстана не соблюдает в полном объеме минимальные 
стандарты по ликвидации торговли людьми, однако при�
лагает значительные усилия в этом направлении. В целом 
правительство продемонстрировало более активные 
усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 
Учитывая влияние пандемии COVID�19 на его возмож�
ности по борьбе с торговлей людьми, поэтому категория 
Казахстан была повышена до второго уровня», � говорится 
в представленном во вторник докладе. При этом отме�
чается, что деятельность правительства Казахстана «не 
соответствовала минимальным стандартам в нескольких 
ключевых областях». «По сообщениям представителей 
гражданского общества и правительства, недостатки в 
законодательстве продолжали препятствовать эффектив�
ному осуществлению мер по борьбе с торговлей людьми и 
выявлению жертв. Жертвы иностранного происхождения 
по�прежнему сталкивались с препятствиями в получении 
доступа к услугам по защите в связи с невозбуждением 
уголовного дела против торговцев людьми. Иногда власти 
преследовали и применяли сомнительные штрафные санк�
ции к членам гражданского общества, включая организации 
по борьбе с торговлей людьми и активистов, пытающихся 
повысить осведомленность о принудительном труде и 
других нарушениях в отношении этнических казахов в 
Синьцзяне, Китай», � отмечается в документе. В связи с 
этим Казахстану было рекомендовано внести поправки в 
законы о торговле людьми для приведения определения 
торговли людьми в соответствие с международными 
стандартами, утвердить и осуществить политику, позво�
ляющей официально признавать иностранных граждан 
жертвами торговли людьми, проводить тщательное рас�
следование, преследование и осуждение подозреваемых 
в торговле людьми, активизировать усилия по выявлению 
жертв торговли людьми среди уязвимых групп населения. 
Кроме того, Казахстану рекомендовано организовать 
систематическую специализированную подготовку всех 
инспекторов труда по выявлению жертв принудительного 
труда, создать и внедрить централизованную систему 
сбора данных по борьбе с торговлей людьми, усилить 
надзор и регулирование агентств по найму рабочей силы, 
продолжить предоставлять правовые альтернативы де�
портации и прочее.

КазТАГ 

Ñîñåäè
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Ìîæåò ïðîèçîéòè îïÿòü èç-çà âûáîðîâ

Äîãàí ñîîáùèë, ÷òî â ïå-
ðèîä ñ 1985 ïî 1995 ãîä 
Îðõàí Èíàíäû ðàáîòàë 
â «ñåêðåòíûõ äîìàõ» îðãà-
íèçàöèè FETO. «Ïîíèìà-
åòå, íàñêîëüêî îí îïàñåí? 
[Íî] Äëÿ Êûðãûçñòàíà 
Èíàíäû áîëüøå íå ïðåä-
ñòàâëÿåò îïàñíîñòè. Ôèëüì 
çàêîí÷åí», — ñêàçàë ïîñîë. 
«Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñëóæàò äëÿ ëåãèòè-
ìèçàöèè òåððîðèñòè÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè â ãëàçàõ ïðî-
ñòûõ ëþäåé. Ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ è ñîçäàííûå èìè 
êîììåð÷åñêèå êîìïàíèè, 
òàêèå êàê êàíöåëÿðèÿ ÍÒ 
(NT Kitap Kirtasiye) èëè 
òîðãîâûé öåíòð «Âåôà», 
ïðåäîñòàâëÿþò ôèíàíñèðî-
âàíèå îðãàíèçàöèè. Ëþäè 
ýòîãî íå çíàþò, è ó íèõ 
íåò âîçìîæíîñòè óçíàòü. 
Òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ FETO ñòðåìèòñÿ 
âîâëåêàòü íîâûõ ÷ëåíîâ 
÷åðåç ñîçäàííûå èìè ñòðóê-
òóðû», — ñêàçàë Äîãàí.

Òóðåöêèé ïîñîë îòìåòèë, 
÷òî ïîäîáíûå îðãàíèçàöèè 
ñòðåìÿòñÿ âëèÿòü íà ïîëè-
òèêó òîé ñòðàíû, â êîòîðîé 
íàõîäÿòñÿ. «Ñ âèäó Îðõàí 
Èíàíäû ó÷èòåëü, ïðåçèäåíò 
ÌÎÓ «Ñàïàò». Âíóòðè — 
ïëîõîé ÷åëîâåê. Äëÿ íàñ 
îí ÷ëåí òåððîðèñòè÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè», — çàêëþ÷èë 
Àõìåò Ñàäûê Äîãàí. Ñóäÿ 
ïî îòêðûòûì äàííûì, ÷åðåç 
îáðàçîâàòåëüíóþ ñåòü «Ñå-
áàò/Ñàïàò» ïðîøëî áîëåå 
15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñðåäè 
êîòîðûõ ìíîãî íûíåøíèõ 
ïîëèòèêîâ, áèçíåñìåíîâ, 
æóðíàëèñòîâ è ò.ä. Òî åñòü 
ïîñëåäîâàòåëè Ãþëåíà íå 
òîëüêî è íå ïðîñòî ó÷èëè 
êûðãûçñòàíöåâ, íî è ïëà-
íîìåðíî ñîçäàâàëè ëîÿëü-
íîå ñåáå ëîááè â ìåñòíîì 
îáùåñòâå.

Òåì âðåìåíåì, àäâîêàò 
Èíàíäû â Òóðöèè - Õàëèë 
Èáðàãèì Éûëìàç - äàë 
èíòåðâüþ êûðãûçñêîé ðå-
äàêöèè ðàäèî «Àçàòòûê», â 
êîòîðîì ïîâåäàë îá èçâåñò-
íûõ äåòàëÿõ ñêàíäàëüíîãî 
ïîõèùåíèÿ/çàäåðæàíèÿ. 
«Ïðåçèäåíò ñåòè ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé «Ñàïàò» áûë ïî-
õèùåí òðåìÿ ìóæ÷èíàìè-
êûðãûçàìè. Îí íå çíàåò, 
êòî åãî ïîõèòèë. Íî ãî-
âîðèò, ÷òî ïîõèòèòåëÿìè 
áûëè êûðãûçñòàíöû. Ýòî 
ìîãëà áûòü êûðãûçñêàÿ 
ìèëèöèÿ, ñëóæáà áåçîïàñ-

íîñòè èëè äðóãàÿ ãðóïïà. 
Îí íå çíàåò, êòî ýòî ñäåëàë. 
Åäèíñòâåííîå, îí ãîâîðèò, 
÷òî îïåðàöèþ ïî åãî ïî-
õèùåíèþ ïðîâîäèëè òðîå 
÷åëîâåê êûðãûçñêîé íàöè-
îíàëüíîñòè», — ðàññêàçàë 
Õàëèë Èáðàãèì Éûëìàç.

Àäâîêàò äàëåå ïðîöèòè-
ðîâàë ñâîåãî ïîäçàùèòíî-
ãî: «Ñõâàòèëè è çàâÿçàëè 
ãëàçà. Íà ñëåäóþùèé äåíü 
óæå äîñòàâèëè â Òóðöèþ. 
Ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè åùå 
íà ìàøèíå âåçëè ïÿòü-øåñòü 
÷àñîâ è äîñòàâèëè ê ñàìîëå-
òó». Òàêæå àäâîêàò çàÿâèë, 
÷òî Èíàíäû íå çíàåò, ãäå 
åãî ïîñàäèëè â ñàìîëåò — 
â Êàçàõñòàíå, Êûðãûçñòàíå 
èëè Òàäæèêèñòàíå. Îäíàêî 
ïîåçäêà íà ìàøèíå çàíÿëà 
ïÿòü-øåñòü ÷àñîâ, çàòåì 
áûëà ïîñàäêà â ñàìîëåò, 
è íà ñëåäóþùèé äåíü îí 
îáíàðóæèë ñåáÿ â Òóðöèè. 
«Èç-çà òîãî, ÷òî áûëè çà-
âÿçàíû ãëàçà, îí íå çíàåò, 
÷åðåç êàêóþ ñòðàíó áûë 
äîñòàâëåí», — ñêàçàë 
Õàëèë Èáðàãèì Éûëìàç. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, äîáàâèì, 
÷òî ñåãîäíÿ íà òðàññàõ ïî 
ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì èç 
Áèøêåêà âåäóòñÿ ðåìîíò-
íûå ðàáîòû. Ñóäÿ ïî çàòðà-
÷åííîìó âðåìåíè Èíàíäû 
ìîãëè âûâåçòè â Òóðöèþ èç 
Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè, 
íî äîðîãà èçîáèëóåò áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì ïîâîðî-
òîâ è ñåðïàíòèíîâ îêîëî 
ïåðåâàëà Òîî-Àøóó. Ëèáî, 
íå èñêëþ÷àåòñÿ, ÷òî åãî 
ìîãëè äîñòàâèòü òðîïàìè 
êîíòðàáàíäèñòîâ íà îäèí 
èç àýðîäðîìîâ Êàçàõñòà-
íà – â Àëìàòû èëè Òàðàç. 
Ïî âðåìåííûì ñðîêàì ýòè 
ïóíêòû òàêæå ïîäõîäÿò ïîä 
îïèñàíèå. 

Ñêàíäàë ñ Èíàíäû ïðî-
âîöèðóåò âîëíó êðèòèêè ñî 
ñòîðîíû îáùåñòâåííîñòè 
è, ãëàâíîå, âûïóñêíèêîâ 
«Ñåáàò/Ñàïàò» ïðîòèâ ðó-
êîâîäñòâà ñòðàíû, ïðåæäå 
âñåãî, ïðàâÿùåãî äóóìâè-
ðàòà – ïðåçèäåíòà Æàïà-
ðîâà è ãëàâû ñïåöñëóæá 
Òàøèåâà.

ÇÀÊÎÍ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÎÃÎÍÜ
Îäíàêî âíèìàíèå îáùå-

ñòâà ïîñòåïåííî ïåðåõîäèò 
íà î÷åðåäíûå ñêàíäàëû â 
Æîãîðêó êåíåøå. Â êûð-
ãûçñêîì ïàðëàìåíòå íà ýòîé 
íåäåëå ïîòðåáîâàëè ñíÿòü 
ñ ïîâåñòêè âîïðîñ î ðàñ-
ñìîòðåíèè çàêîíîïðîåêòà 
«Î âûáîðàõ ïðåçèäåíòà 
è äåïóòàòîâ Æîãîðêó êå-

íåøà» è îòïðàâèòü åãî 
íà äîðàáîòêó. Ñ òàêèì 
ïðåäëîæåíèåì âûñòóïèëè 
íåñêîëüêî äåïóòàòîâ. Íà 
âçãëÿä ïàðëàìåíòàðèåâ 
â ïðîåêòå î÷åíü ìíîãî óïó-
ùåíèé è íåäî÷åòîâ.

«Ïîñìîòðèòå ïóíêò 9 ñòà-
òüè 65. Â Êîíñòèòóöèè 
íàïèñàíî, ÷òî äåïóòàò 
ëèøàåòñÿ ìàíäàòà, åñëè 
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû 
ïðîïóñòèò çàñåäàíèÿ â òå-
÷åíèå 10 äíåé. À âû íàïè-
ñàëè 30 äíåé. Ïðèêðåïèëè 
ñòàðóþ íîðìó. Äîêëàä÷èê 
ïî ýòîìó ïðîåêòó íå çíàåò 
íîðì çàêîíà. Â ïðîåê-
òå íå ó÷òåíû èíòåðåñû 
ñòðàíû. Ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê î÷åðåäíîé ðåâî-
ëþöèè», — çàÿâèë äåïóòàò 
Òààáûëäû Òèëëàåâ.

Áîëüøå âñåãî íå óñòðà-
èâàåò ñåãîäíÿøíèõ ïàð-
ëàìåíòàðèåâ èçìåíåíèÿ 
âîêðóã âûáîðîâ â çà-
êîíîäàòåëüíûé îðãàí ïî 
ïàðòèéíîìó ñïèñêó, è ïî 
îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì. 
Èç áóäóùèõ 95 ïàðëàìåíòà-
ðèåâ «îäíîìàíäàòíèêàìè» 
ìîãóò ñòàòü 35 ÷åëîâåê. 
Íà ýòîò ñ÷åò äåïóòàòû îò-
ìåòèëè «íåñïðàâåäëèâîå 
äåëåíèå îêðóãîâ ïî ìàæî-
ðèòàðíîé ñèñòåìå». Ãëàâà 
ÖÈÊ Íóðæàí Øàéëäà-
áåêîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî 
ïîêà íåèçâåñòíî, êàê áóäóò 
îïðåäåëÿòüñÿ ãðàíèöû 
35 îêðóãîâ. Âîçìîæíî, 
ãäå-òî ïðèäåòñÿ îáúåäèíèòü 
íåñêîëüêî ðàéîíîâ, à ãäå-
òî – íàîáîðîò, ïîäåëèòü 
ãîðîäà íà äâà îêðóãà.

«Ýòîò ïðîåêò — ïóòü 
ê ïîëèòè÷åñêîé êàòàñòðî-
ôå. Ïåðâûå æå âûáîðû 
ñ òàêèì çàêîíîì ïðèâåäóò 
íàñ ê ïîëèòè÷åñêîìó êðèçè-
ñó. Ñåé÷àñ èç Íàðûíà ó íàñ 
6-7 äåïóòàòîâ, à ïî âàøåìó 
ïðîåêòó áóäåò òîëüêî îäèí 
äåïóòàò. Ëó÷øå, êîãäà èí-
òåðåñû ðåãèîíà çàùèùàåò 
îäèí ïðåäñòàâèòåëü èëè 
íåñêîëüêî?» — âîçìóòèëñÿ 
Êàíûáåê Èìàíàëèåâ.

Åãî êîëëåãà Îìóðáåê 
Áàêèðîâ íàïîìíèë, ÷òî 
ðàíåå íà çàêðûòîì ñî-
áðàíèè äåïóòàòû äîãîâî-
ðèëèñü â ïåðâîì ÷òåíèè 
ïîääåðæàòü êîíöåïöèþ 
äàííîãî çàêîíîïðîåêòà. 
Ïî åãî ñëîâàì, ïîçæå âíå-
ñóò ñîãëàñîâàííûé âàðèàíò. 
«Ïðîåêò äîëæåí áûë äî-
êëàäûâàòü ïðåäñòàâèòåëü 
ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè, 
à ÖÈÊ — âûðàçèòü ñâîå 
ìíåíèå. È òàê èíèöèàòèâà 

ïîñòóïèëà â ïàðëàìåíò 
î÷åíü ïîçäíî. Ýòî åùå îäèí 
ïîâîä áðîñàòü êàìíè â îãî-
ðîä ïàðëàìåíòà», — çàÿâèë 
Êåíæåáåê Áîêîåâ.

Â îòâåò ãëàâà ÖÈÊ ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî àâòîðîì ïðî-
åêòà ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà èç 30 ÷åëîâåê, ñîçäàííàÿ 
ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà. 
À îíà íàçíà÷åíà äîêëàä÷è-
êîì ïî óêàçó ïðåçèäåíòà 
ñòðàíû Ñàäûðà Æàïàðîâà. 
«Íàäî ïîëíîñòüþ èçáðàòü 
äåïóòàòîâ ëèáî ïî ïàð-
òèéíûì ñïèñêàì, ëèáî ïî 
îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì. 
Ìîæíî åùå âíåñòè ïðåôå-
ðåíöèàëüíóþ íîðìó, êîòî-
ðóþ ìû îáñóæäàëè. Ó íàñ 
åñòü íåñêîëüêî ðàéîíîâ, îò-
êóäà â òå÷åíèå 10 ëåò íå âû-
øåë íè îäèí äåïóòàò. Åñëè 
èõ îáúåäèíèòü, òî ó íèõ 
íå áóäåò ïðåäñòàâèòåëåé 
â ïàðëàìåíòå», — ñêàçàë 
Áîêîåâ.

Ïðîäîëæåíèåì òåìû ñòàë 
îæåñòî÷åííûé ñïîð ìåæäó 
Øàéëäàáåêîâîé è äåïóòà-
òîì Ìèðëàíîì Æååí÷îðî-
åâûì. Îíè äèñêóòèðîâàëè 
î òîì, êòî áóäåò âèíîâàò 
â âîçìîæíîì áóäóùåì 
ïîëèòè÷åñêîì êðèçèñå? 
Äåïóòàò ïîïðîñèë ãëàâó 
ÖÈÊ íå îáâèíÿòü òîëüêî 
ïàðëàìåíò â ïîëèòè÷åñêîì 
êðèçèñå. «Â ïîëèòèêå î÷åíü 
áîëüøàÿ ïðîáëåìà — õà-
ìåëåîíû. Âû â ñâîå âðåìÿ 
ëîááèðîâàëè ñåìèïðîöåíò-
íûé áàðüåð ïðîòèâ ïÿòè. 
Ñåé÷àñ âñå âèíó âîçëàãàåòå 
íà ïàðëàìåíò. Íàðîä íåäî-
âîëåí èìåííî íå÷åñòíûìè 
âûáîðàìè. Çàêðûâàëè ãëà-
çà íà ïîäêóï è àäìðåñóðñ. 
Åùå äàåòå èíòåðâüþ, ÷òî 
ïàðòèè â ïàðëàìåíòå äèñ-
êðåäèòèðîâàëè ñåáÿ», — 
ñêàçàë îí.

Øàéëäàáåêîâà ïîïðî-
ñèëà äåïóòàòà íå ðàñïðî-
ñòðàíÿòü íåäîñòîâåðíóþ 
èíôîðìàöèþ. «ß íå äàâàëà 
òàêîå èíòåðâüþ. Íå îòâå-
÷àþ çà èíòåðïðåòàöèþ ìîèõ 
ñëîâ â ÑÌÈ. Íî ÿ íå îò-
êàçûâàþñü îò ñëîâ, ðàçâå 
ýòî íå òàê?» — çàÿâèëà 
îíà. «ÖÈÊ êîððóìïèðîâà-
íà», — ïðîêðè÷àë â îòâåò 
Æååí÷îðîåâ. Äåéñòâèòåëü-
íî, ðàíåå Øàéëäàáåêîâà 
çàÿâèëà ÑÌÈ, ÷òî «ïàðòèè 
äèñêðåäèòèðîâàëè ïàð-
òèéíóþ ñèñòåìó è òåïåðü 
âûíóæäåííî ìåíÿåòñÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâî». Ïîñëå 
êîëëåãè íà ÷èíîâíèöó íà-
ïàë äðóãîé äåïóòàò -  Ðû-
ñêåëäè Ìîìáåêîâ. Îí ïî-

ïðîñèë ãëàâó ÖÈÊ Íóðæàí 
Øàéëäàáåêîâó óòî÷íèòü, 
êîãäà è ãäå íàðîä òðåáîâàë 
ïåðåéòè ê ìàæîðèòàðíîé 
ñèñòåìå âûáîðîâ. «Âû ãî-
âîðèòå, ïðè íàïèñàíèè 
çàêîíîïðîåêòà ó÷òåíû òðå-
áîâàíèÿ íàðîäà. Òðåáîâà-
íèå êàêîãî íàðîäà ó÷ëè? 
×òî òðåáîâàëè 5 îêòÿáðÿ 
ëþäè íà ïëîùàäè â Áèø-
êåêå?» — ñïðîñèë íàðäåï.

Ïåðåæèâøàÿ òðåõ ïî-
ñëåäíèõ ïðåçèäåíòîâ Êûð-
ãûçñòàíà ãëàâà ÖÈÊ Øàéë-
äàáåêîâà îòâåòèëà, ÷òî 
íà ìèòèíãå 5 îêòÿáðÿ 2020 
ãîäà ïîñëå âûáîðîâ â ïàð-
ëàìåíò âûñòóïàëè ïðîòèâ 
ìîíîïîëèè ïàðòèé. «Ïåð-
âîå òðåáîâàíèå — ïî÷åìó 
â ïàðëàìåíò ìîæíî ïðèéòè 
òîëüêî ÷åðåç ñïèñîê ïàð-
òèé. Áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ 
îá èçáðàíèè íåçàâèñèìûõ 
è äîñòîéíûõ êàíäèäàòîâ, 
ãîâîðèëè î ìîíîïîëèè 
ïàðòèé», — ñêàçàëà ãëàâà 
Öåíòðèçáèðêîìà.

Ìîìáåêîâ îïðîâåðã 
åå ñëîâà, çàÿâèâ, ÷òî «ìè-
òèíãóþùèå âûñòóïàëè 
[òîëüêî] ïðîòèâ èñïîëüçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî 
è ôèíàíñîâîãî ðåñóðñîâ».

«Íå áûëî òðåáîâàíèé 
î âûáîðàõ ïî îäíîìàí-
äàòíûì îêðóãàì. Âû òå-
ïåðü ñíîâà îòêðûâàåòå 
ïóòü â ïàðëàìåíò ôèíàí-
ñàì. 35 îêðóãîâ — ýòî 
35 «ñëèâîê». Ýòî âàøà 
ðåôîðìà? - âîïðîøàë îí. 
- Îêòÿáðüñêèå ñîáûòèÿ 
ïîøëè íà ïîëüçó òîëüêî 
âàì è Ñîîðîíáàþ Øà-
ðèïîâè÷ó [Æýýíáåêîâó]: 
ó íåãî ñîêðàòèëñÿ ñðîê, 
à ó âàñ ïðîäëèëñÿ». Îí 
òàêæå îòìåòèë, ÷òî «èç-çà 
íå÷åñòíûõ âûáîðîâ ó íà-
ðîäà íåò äîâåðèÿ ðåçóëü-
òàòàì ãîëîñîâàíèÿ». «ßâêà 
íà âûáîðàõ ñíèçèëàñü. Ýòî 
íå âûáîðû. Ýòî áèòâà äëÿ 
áèçíåñìåíîâ, ãîíêà äëÿ ãîï-
íèêîâ», — äîáàâèë Ìîì-
áåêîâ. Â õîäå äèñêóññèè 
äåïóòàòû äàæå îãëàñèëè 
«ñòîèìîñòü» ìåñòà â ïåðâîé 
ïÿòåðêå ïðîõîäíûõ ïàðòèé 
(îäèí ìèëëèîí äîëëàðîâ). 
Êàæåòñÿ îíè çàáûëè, ÷òî 
òàêèì îáðàçîì ðóãàþò íå 
òîëüêî âåðòèêàëü âëàñòè 
Æàïàðîâà, íî è ñàìèõ 
ñåáÿ. Âïðî÷åì, óæå ýòîé 
îñåíüþ ñòàíåò ÿñíî, êàêîé 
áóäåò íîâûé ðàñêëàä ñèë 
â ïîëèòèêå, è íå ñíåñóò ëè 
óñòàâøèå îò ïîäòàñîâîê 
èçáèðàòåëè î÷åðåäíîãî 
ïðåçèäåíòà…

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Òóðöèè â Êûðãûçñòàíå Àõìåò Ñàäûê Äîãàí ðàññêàçàë ÷åì, ïî åãî ìíåíèþ, áûë îïàñåí Èíàíäû äëÿ 
Êûðãûçñòàíà
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Ïî÷åìó âñå âäðóã âñïîìíèëè îá ýòîì ðåãèîíå, äî êîòîðîãî íå áûëî 
íèêîìó äåëà áîëüøå 20 ëåò?

Þðèé Ñèãîâ, Âàøèíãòîí

Òàê óæ óñòðîåíà âñÿ ñèñòåìà ñîâðåìåííûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèé, ÷òî ñîçäàòü ïðîáëåìó, ðàçäóòü 
èç íåå íåêóþ âñåëåíñêóþ êàòàñòðîôó, ïîäçóæèâàòü 
ãîäàìè òàê íàçûâàåìîå «îáåñïîêîåííîå îáùåñòâåííîå 
ìíåíèå» êóäà ïðîùå, ÷åì ïðîñ÷èòàòü çàðàíåå, ÷åì ýòî 
âñå îáîéäåòñÿ, è ê ÷åìó â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâåäåò. 
Ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü äåñÿòêè òîëüêî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé, êîãäà âñå ñ íîã íà ãîëîâó 
ýòèì ñàìûì ñîîáùåñòâîì ïåðåâîðà÷èâàëîñü, ðàçðóøà-
ëîñü, ðàçâàëèâàëîñü, ïðè÷åì óìûøëåííî. À çàòåì âû-
ÿñíÿëîñü, ÷òî âñå ýòî - ìèëëèàðäû ïóùåííûõ êîòó ïîä 
õâîñò òî äîëëàðîâ, òî åâðî.

Ïðè ýòîì, çàìåòüòå, íè-
êòî, è íèêîãäà íå íàçûâàë, 
è óæ òåì áîëåå íå íàêàçûâàë 
íè îäíîãî âèíîâíîãî â òàêîì 
óìûøëåííî ñîçäàâàåìîì 
áàðäàêå. Ïðîñòî êîãäà 
ïðîáëåìà ñòàíîâèëàñü íå-
ðàçðåøèìîé â ïðèíöèïå, 
åå ïåðåêëàäûâàëè ëèáî íà 
ïëå÷è íè íà ÷òî èçíà÷àëüíî 
íåñïîñîáíûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ëèáî 
êàêèõ-òî íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ ñòðóêòóð (êîòîðûå åùå 
ìåíüøå èìåþò è âëàñòè, è 
ñðåäñòâ äëÿ ÷åãî ëèáî). À 
åñëè è îíè íå â ñèëàõ ÷òî-òî 
ñäåëàòü, òî ñ îäíîé çäîðîâîé 
ãîëîâû (ê ïðèìåðó, ÑØÀ) 
ìîæíî âñå ïåðåëîæèòü íà 
íåñêîëüêî ãîëîâ ðàíãîì 
ïîíèæå è ñòàòóñîì ïîæèæå.

Èìåííî ïîäîáíûì îáðà-
çîì ðàçâèâàåòñÿ â ýòîì ãîäó 
ñèòóàöèÿ âîêðóã Àôãàíèñòà-
íà. Ýòà ìíîãîñòðàäàëüíàÿ 
ñòðàíà ÷åãî òîëüêî íà ñâîåì 
âåêó íå âèäàëà. Íå áóäó 
ïåðå÷èñëÿòü êòî, êîãäà, è ñ 
êàêèìè öåëÿìè ñþäà ïðèõî-
äèë, è ïîòîì âûíóæäåí áûë 
ðåòèðîâàòüñÿ. Ïðîñòî íà-
ïîìíþ, ÷òî ðåçóëüòàò âñåõ 
ýòèõ ïîòóã ÷åì-òî «ïîìî÷ü» 
Àôãàíèñòàíó - ÷òî íà óðîâíå 
îòäåëüíî âçÿòûõ ãîñóäàðñòâ 
(ÑÑÑÐ), ÷òî çàðÿæåííîãî 
íà áîðüáó ñ òàèíñòâåííûì 
ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèç-
ìîì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà 
(êàê â ýòîò ðàç) îäèí è òîò 
æå – áåãñòâî ñ ìåñòà «îêà-
çàíèÿ ïîìîùè» àôãàíñêîìó 
íàðîäó. Ñî âñåìè íåãàòèâ-
íûìè âûòåêàþùèìè îòñþäà 
ïîñëåäñòâèÿìè.

Âîò è ñåé÷àñ íè ñ òîãî-íè 
ñ ñåãî ýòî ñàìîå ìèðîâîå 
ñîîáùåñòâî ïðÿìî-òàêè 
ñòàëî íà äûáû: âèäèòå 
ëè, àìåðèêàíöû ðåøèëè 
ñî ñâîèìè ñîþçíèêàìè ïî 
ÍÀÒÎ îêîí÷àòåëüíî óéòè 
èç Àôãàíèñòàíà (ïî êðàéíåé 
ìåðå, èç òîãî ôîðìàòà, êî-
òîðûé ñóùåñòâîâàë ðàíüøå, 
êîãäà â ñòðàíå áûëî äî 140 
òûñÿ÷ âîéñê èç-çà ãðàíè-
öû). À ñîîòâåòñòâåííî âñÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå-
÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñòðàíû 
ïåðåêëàäûâàåòñÿ òåïåðü 
íà ìåñòíîå ïðàâèòåëüñòâî. 
Êîòîðîå, êàê îêàçûâàåòñÿ, 
âîîáùå íå â ñîñòîÿíèè ïîä-
äåðæèâàòü ïîðÿäîê äàæå â 
Êàáóëå, íå òî, ÷òî ïî âñåìó 
Àôãàíèñòàíó.

ÁÅÃÓÒ, ÁÅÃÓÒ, ÁÅÃÓÒ - À ×ÒÎ 
ÄÀËÜØÅ-ÒÎ?

Îäíà çà äðóãîé íûí-
÷å ïðîõîäÿò òî ìåæäóíà-
ðîäíûå, òî ðåãèîíàëüíûå 
êîíôåðåíöèè, çàñåäàíèÿ è 
âñòðå÷è ðàçíûõ ýêñïåðòîâ 
ñîâåòîâ ïî åùå áîëåå íå 
ïîéìè êàêîé áåçîïàñíîñòè, 
íà êîòîðûõ òîëüêî è îáñóæ-
äàåòñÿ: ñêîëüêî æå ïðîäåð-
æèòñÿ ó âëàñòè íûíåøíåå 
àôãàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî, 

è ÷òî áóäåò ïîñëå òîãî, 
êàê ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ 
Àôãàíèñòàíîì ñîâåðøåííî 
òî÷íî ïðèáåðóò ê ðóêàì 
òàëèáû? Ïðåäñòàâèòåëè 
àìåðèêàíñêîé ðàçâåäêè 
òîëüêî â èþíå âûïóñòèëè 
ñðàçó ÷åòûðå äîêëàäà, ãäå 
âñå âðîäå êàê ïî ïîëî÷êàì 
ðàñêëàäûâàåòñÿ, îáî âñåì 
çàðàíåå ñîîáùàåòñÿ, è äà-
åòñÿ ïîíÿòü: ÷åì áûñòðåå 
îòòóäà àìåðèêàíñêîé àðìèè 
óéòè (÷åãî òàì æäàòü îáå-
ùàííîãî ïðåçèäåíòîì ÑØÀ 
11 ñåíòÿáðÿ?), òåì âñåì 
áóäåò ëó÷øå (èëè õóæå - ýòî 
óæ êàê, è ñ êàêîé ñòîðîíû 
íà ïîäîáíîå ïîñìîòðåòü).

20 ëåò âîò àìåðèêàíöû 
è èõ ñîþçíèêè ïî ÍÀÒÎ 
òðåíèðîâàëè, âîîðóæàëè, 
êîðìèëè-ïîèëè çà ùåäðûé 
ìåæäóíàðîäíûé êîøò ñîòíè 
òûñÿ÷ àôãàíñêèõ ïîëèöåé-
ñêèõ, ñîëäàò è îôèöåðîâ, 
ãåíåðàëîâ è âñåõ òåõ, êòî ê 
ðàñïèëó àôãàíñêîé ïîìîùè 
áûë ïðè÷àñòåí. È ÷òî â ðå-
çóëüòàòå? Àôãàíñêàÿ àðìèÿ 
áåæèò ñ ïîëÿ áîÿ, ñäàåòñÿ 
ìàññîâî â ïëåí ñ ïîëíûìè 
ìàãàçèíàìè ïàòðîíîâ ó àâ-
òîìàòîâ è çàïðàâëåííûìè 
áàêàìè ãîðþ÷èì ó òàíêîâ è 
áðîíåòðàíñïîðòåðîâ.

Àìåðèêàíñêóþ òåõíèêó, 
ïåðåäàííóþ àôãàíñêîé àð-
ìèè åùå â ïðîøëîì ìåñÿöå, 
íûí÷å áàíàëüíî ðàñïðî-
äàþò âñå òå æå àôãàíñêèå 
âîåííûå, êîòîðûå ïî èäåå 
äîëæíû âîåâàòü ñ ïîâñòàí-
öàìè (òî áèøü òàëèáàìè), è 
çàùèùàòü îïÿòü-òàêè âðîäå 
áû çàêîííóþ â ñòðàíå âëàñòü 
â ëèöå åå íûíåøíåãî ïðåçè-
äåíòà À. Ãàíè. Òîò íåäàâíî 
ïîáûâàë â Âàøèíãòîíå, 
ïîïðîñèë àìåðèêàíöåâ íå 
óõîäèòü, íî åìó ÷åòêî è ÿñíî 
îáúÿñíèëè: äàëüøå áóäåøü 
âîåâàòü ñ òàëèáàìè ñàì. Íå 
ñìîæåøü - â ëþáîé ìîìåíò 
ñìîæåì òåáÿ è òâîþ ñåìüþ 
ïðèþòèòü, íî íå áîëåå òîãî.

Âîïðîñ íà çàñûïêó: ÷òî 
æå ýòî çà àðìèÿ, êîòîðàÿ 
áåæèò ñ ïîëÿ áîÿ? ×òî æå 
ýòî çà èíñòðóêòîðû è ïî-
ìîùíèêè, êîòîðûå çà 20 
ëåò íå ñîçäàëè ïî ñóòè äåëà 
â ñòðàíå íè îäíîãî áîåñïî-
ñîáíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, 
ñïîñîáíîãî îêàçûâàòü ñî-
ïðîòèâëåíèå ïîâñòàí÷åñêèì 
îòðÿäàì, ïðåòåíäóþùèì íà 
âåðõîâíóþ âëàñòü â ñòðàíå? 
À âîò òàêàÿ òàì àðìèÿ, è âîò 
òàêèå ó íåå ó÷èòåëÿ. Ñêîëü-
êî äåíåã íà âñå ýòî çà ýòè 
ãîäû ñïàëèëè? Òðèëëèîíû 
äîëëàðîâ. À òîëêó?

Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè 
âîçíèêëè ñðàçó äâå ïðî-
áëåìû. Ïåðâàÿ: ÷òî äåëàòü 
ñ òåìè àôãàíöàìè, êîòî-
ðûì ïðè òàëèáàõ æèòüÿ íå 
áóäåò, è óæ òåì áîëåå - ñ 
òåìè òûñÿ÷àìè âîåííûõ è 
ïîëèöåéñêèõ Àôãàíèñòàíà, 
êîòîðûì òî÷íî áóäåò «ñåêèð 

áàøêà» ïðè ïðèõîäå òàëè-
áîâ? È âòîðîå – íå ïîéäóò 
ëè òàëèáû ïîñëå çàõâàòà 
âëàñòè â Êàáóëå äàëüøå íà 
ñåâåð? Íå ñòàíóò ëè îíè 
óãðîæàòü ñîñåäíèì ñòðàíàì 
Öåíòðàëüíîé Àçèè è ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü èìåííî íà èõ 
òåððèòîðèþ ðàçíîãî ðîäà 
èñëàìèçìû, äæèõàäèçìû è 
ïðî÷èå óãðîçû, ìíîãèå èç 
êîòîðûõ ñóùåñòâóþò ëèøü 
íà áóìàãå?

Íèêòî òîëêîì íè÷åãî âåäü 
íå çíàåò – âîò êàêîé èç ýòîãî 
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä (âñå, 
êàê ñ âèðóñîì). Âñÿêèå ðàç-
âåäêè è àãåíòû ïîä ïðèêðû-
òèåì ñîîáùàþò «â öåíòð» 
òîëüêî î òîì, ÷òî õîòåëè áû 
óñëûøàòü èõ íà÷àëüíèêè. À 
òå ãîâîðÿò â îäèí ãîëîñ, ÷òî 
óãðîçà ñî ñòîðîíû òàëèáîâ 
â ñëó÷àå ïðèõîäà ê âëàñòè 
äëÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè 
áóäåò îãðîìíàÿ. Ñ íåé â 
îäèíî÷êó ýòè ñòðàíû òî÷íî 
íå ñïðàâÿòñÿ. À ñîîòâåò-
ñòâåííî íàäî èì ïîìîãàòü 
ëþáûìè ïóòÿìè, âïëîòü äî 
îêàçàíèÿ âîåííîé ïîìîùè. 
À òàêæå ðàçìåùåíèåì íà 
èõ òåððèòîðèè âîåííûõ èç 
äðóãèõ ñòðàí.

Íî åñëè ýòè ñàìûå âî-
åííûå íè÷åãî íå ñìîãëè 
ñäåëàòü â Àôãàíèñòàíå íà 
ìåñòå, òî ÷åì îíè ìîãóò 
- è êàê, ïîìåøàòü òåì æå 
òàëèáàì ïîéòè íà ñåâåð, 
è íàâåñòè ñâîé ïîðÿäîê â 
ïðèôðîíòîâûõ öåíòðàëüíî-
àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ? Äà 
íè÷åì. È çäåñü âîçíèêàåò 
âîïðîñ óæå íå ñòîëüêî ê 
àìåðèêàíöàì (îíè ðåøèëè â 
2001 ãîäó ñâîþ çàäà÷ó - ñîç-
äàëè âñåìèðíûé æóïåë ïîä 
íàçâàíèåì ìåæäóíàðîäíûé 
òåððîðèçì, è ñòàëè ïðîòèâ 
íåãî áîðîòüñÿ, âîâëåêàÿ 
â ýòó áîðüáó âñåõ, êîãî 
òîëüêî ìîæíî áûëî (îïÿòü 
ñ âèðóñîì àíàëîãèè î÷åíü 
äàæå íàïðàøèâàþòñÿ). 

Êðèòèêîâàòü èõ ìîæíî, 
îáâèíÿÿ â öèíèçìå, æåëà-
íèè íàæèòüñÿ íà áåäàõ äðó-
ãèõ è ïðî÷åì. Íî òîëêó-òî 
îò ýòîãî íèêàêîãî: îñîáåííî 
äëÿ òåõ, êòî æèâåò ñ Àôãà-
íèñòàíîì ïî ñîñåäñòâó íà 
ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé. È òî, 
÷òî òàì ïðîèñõîäèò ñ îäíîé 
ñòîðîíû ïî áîëüøîìó ñ÷åòó 
íèêîãî íå âîëíóåò (ñêîëü-
êî áû òóäà ìèëëèàðäîâ íå 
âáóõèâàëè), à ñ äðóãîé - à 
åñëè íà ñàìîì äåëå èç Àô-
ãàíèñòàíà òîëïàìè ïîéäóò 
áåæåíöû, à âîåííûå äà 
ïîëèòèêè îòòóäà íà÷íóò 
ïðîñèòü ïîëèòè÷åñêîãî è 
ïðî÷åãî óáåæèùà èìåííî â 
òâîåé ñòðàíå?

Âîò àìåðèêàíñêèå ãåíåðà-
ëû, êîòîðûå êîìàíäîâàëè 
çà ýòè ãîäû êîíòèíãåíòàìè 
âîéñê ÍÀÒÎ â Àôãàíèñòà-
íå ïîäïèñàëè ïðåçèäåíòó 
ñòðàíû ïèñüìî, â êîòîðîì 
ïðîñÿò âûâåçòè âìåñòå ñ 
ïîñëåäíèìè àìåðèêàíñêèìè 
âîåííîñëóæàùèìè è òûñÿ÷è 
àôãàíöåâ, ðàáîòàâøèõ íà 
àìåðèêàíñêóþ àðìèþ. Ýòî 
ïåðåâîä÷èêè, îôèöåðû ðàç-
âåäêè, âîäèòåëè, ïîâàðà è 
ðàçíîðàáî÷èå. Äåñêàòü, çà 
èõ ñëóæáó àìåðèêàíñêîé 
àðìèè â êà÷åñòâå ìåñòíîãî 
ïåðñîíàëà â ñëó÷àå ïðèõîäà 
ê âëàñòè òàëèáîâ èõ æäåò 
òîëüêî îäíî - ñìåðòü.

Íî â òàêîì ñëó÷àå ñïàñàòü 
íàäî òàì ïîëîâèíó ñòðàíû, 

âîò òîëüêî êóäà èõ âñåõ 
âûâîçèòü? Â Àìåðèêó ïðåä-
ëàãàåòñÿ òîëüêî â ýòîì ãîäó 
âïóñòèòü îêîëî 10 òûñÿ÷ 
àôãàíöåâ, íàèáîëåå âåðíî 
è ïðåäàííî ñëóæèâøèõ 
Àìåðèêå ïðè íàõîæäåíèè 
òàì íàòîâñêîãî êîíòèíãåíòà. 
À åñëè äåëî êàñàåòñÿ ñîòåí 
òûñÿ÷? Èõ-òî êóäà äåâàòü? 
Êàê êóäà, ðåøèëè àìåðè-
êàíöû - òàê ðÿäîì æå åñòü 
ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè. 
Âîò òóäà èõ è íàïðàâèì.

ÍÅÒ Â ÌÈÐÅ ÍÈ×ÅÃÎ 
ÁÎËÅÅ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ, 

×ÅÌ ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ. 
ÝÒÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ È 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÀÌ, È ÒÅÌ, 
ÊÒÎ Ñ ÍÈÌÈ ÏÎÉÄÅÒ ÍÀ 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
Ê ïðèìåðó, âîò Ñîåäèíåí-

íûå Øòàòû óæå ïîïðîñèëè 
Òàäæèêèñòàí, Êàçàõñòàí è 
Óçáåêèñòàí âðåìåííî (ïîä-
÷åðêèâàþ ýòî î÷åíü ìóòíîå 
ïî ñîäåðæàíèþ ñëîâî) 
ïðèíÿòü îêîëî äåâÿòè òû-
ñÿ÷ àôãàíöåâ, ïîìîãàâøèõ 
àìåðèêàíöàì âî âðåìÿ 
èõ âîåííîé êàìïàíèè. Â 
ðàìêàõ ñïåöèàëüíîãî ñîãëà-
øåíèÿ ñ ïðàâèòåëüñòâàìè 
ýòèõ öåíòðàëüíî-àçèàòñêèõ 
ñòðàí Ñîåäèíåííûå Øòàòû 
ïî ñóòè äåëà ïðîñòî ðåøèëè 
ïåðåëîæèòü íà ïëå÷è ýòèõ 
ãîñóäàðñòâ îòâåòñòâåííîñòü 
çà òî, ÷òî çà ïðîøåäøèå 
20 ëåò áûëî íàâîðî÷åíî â 
Àôãàíèñòàíå.

Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî ÑØÀ 
ïðåäëîæàò çà ýòî çàïëàòèòü, 
íî äåíüãè çäåñü - ëèøü 
âåðøèíà òîé îáùåé ôèëî-
ñîôñêîé ñèñòåìû «áåçîò-
âåòñòâåííîé áåçîïàñíîñòè», 
êîòîðàÿ ýòîìó ðåãèîíó äàâ-
íî óæå ãðîçèò. Íàïîìíþ, 
÷òî ïîäîáíîå ñîãëàøåíèå 
ìåæäó Ñîåäèíåííûìè Øòà-
òàìè è ðÿäîì ñòðàí ðåãèîíà 
äîëæíî ñòàòü ÷àñòüþ îáùåé 
ñäåëêè ïî óêðåïëåíèþ ñî-
òðóäíè÷åñòâà àìåðèêàíöåâ 
ñ ýòèìè ãîñóäàðñòâàìè. À 
ïðîáëåìà àôãàíñêîãî óðåãó-
ëèðîâàíèÿ – ëèøü îäíî èç 
çâåíüåâ (ïðè÷åì äàëåêî íå 
ñàìîå âàæíîå) â ýòîé ñõåìå.

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ìè-
íèñòðû èíîñòðàííûõ äåë 
Óçáåêèñòàíà è Òàäæèêè-
ñòàíà òîëüêî ÷òî ïîáû-
âàëè â Âàøèíãòîíå ñ òàê 
íàçûâàåìûìè «ðàáî÷èìè 
âèçèòàìè», ÷òî ïî÷òè âñåãäà 
îçíà÷àåò òîëüêî îäíî – äà, 
ñîãëàøåíèå ïðåäëîæåíî, 
ïîäïèñàòü åãî ïðàâèòåëü-
ñòâà ñòðàí Öåíòðàëüíîé 
Àçèè â ïðèíöèïå íå ïðîòèâ. 
Äà è àìåðèêàíöàì èç ýòîãî 
ðåãèîíà óõîäèòü ñîâñåì íå ñ 
ðóêè. Íî îäíî äåëî äåðæàòü 
ïðèìåðåíî òûñÿ÷ó âîåííîñ-
ëóæàùèõ äëÿ îõðàíû àýðî-
ïîðòà è ïîñîëüñòâ â Êàáóëå 
(à ýòî çíà÷èò, ÷òî ìàññîâîå 
áåãñòâî äèïëîìàòîâ èç ñòðà-
íû íèêòî íå èñêëþ÷àåò). 
Äðóãîå – èìåòü ðÿäîì ñ 
Àôãàíèñòàíîì âåðíûõ ñî-
þçíèêîâ, íà êîòîðûõ öåëûé 
ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
àôãàíñêîé òåìîé, âïîëíå 
ìîæíî ïåðåëîæèòü.

Áîëåå òîãî, ðóêîâîäñòâî 
Ïåíòàãîíà íå ðàç äàâàëî 
ïîíÿòü, ÷òî âåñòè ðàçâåäêó 
çà àôãàíñêîé òåððèòîðèåé 
âîâñå íå îáÿçàòåëüíî, ñèäÿ 
â Êàáóëå. Ýòî ìîæíî äåëàòü 
è ñ òåððèòîðèé ñîñåäíèõ 
ãîñóäàðñòâ. Íàäî òîëüêî, 
÷òîáû âëàñòè öåíòðàëüíî-
àçèàòñêèõ ñòðàí ïîçâîëèëè 
ïðîâîäèòü òàêóþ ðàçâåäêó 
ñî ñâîåé òåððèòîðèè. Âî-
ïðîñ ýòî ïðèíöèïèàëüíûé, 
ïîòîìó êàê ñàìî àìåðèêàí-
ñêîå ðóêîâîäñòâî ïðàêòè÷å-
ñêè ïîëíîñòüþ äåçàâóèðóåò, 
òî åñòü îòêàçûâàåòñÿ îò 
ïðàâäèâîñòè ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé èì èíôîðìàöèè ïðåæäå 
âñåãî ãðàæäàíàì ÑØÀ.

À èìåííî: Áåëûé äîì 
óñòàìè ñâîåãî ïðåçèäåíòà 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî àìåðè-
êàíñêèå âîéñêà âûâîäÿòñÿ 
èç Àôãàíèñòàíà, ïîòîìó ÷òî 
ÿêîáû îíè ðåøèëè òàì âñå 
ïîñòàâëåííûå ïåðåä íèìè 
çàäà÷è. È òóò æå íà äåëå 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî íèêàêèõ 
çàäà÷ çà 20 ëåò íèêòî òàì 
íå ðåøàë è ðåøèòü íå ìî-
æåò. Àìåðèêàíñêàÿ, êàê è 
ñîþçíè÷åñêàÿ ñ íåé àðìèÿ, 
ñîñòîÿùàÿ èç ïîäðàçäå-
ëåíèé ÍÀÒÎ, ïîïðîñòó 
áåæèò è áðîñàåò àôãàíöåâ 
íà ïðîèçâîë ñóäüáû. Íî 
åñëè ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â 
ñàìîì Àôãàíèñòàíå - äåëî 
âñå-òàêè âíóòðåííåå äëÿ 
ñàìèõ àôãàíöåâ, òî ñîñåäíèå 
ñòðàíû âñåìè ýòèìè ñîáûòè-
ÿìè ðåàëüíî ïîñòàâëåíû â 
î÷åíü íåïðîñòîå ïîëîæåíèå.

À ÂÛ ÑËÓ×ÀÉÍÎ ÍÅ 
ÑËÛØÀËÈ, ÊÓÄÀ ÝÒÎ 
ÏÎÄÅÂÀËÀÑÜ ÒÀÊÀß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÊÀÊ 

ÎÄÊÁ?
È çäåñü âîò åùå î ÷åì 

õîòåëîñü áû íàïîìíèòü. Ñó-
ùåñòâóåò, åñëè êòî ïîìíèò, 
òàêàÿ óäèâèòåëüíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, êàê ÎÄÊÁ. Ñòðóê-
òóðà âîåííî-ïîëèòè÷åñêîãî 
õàðàêòåðà, ñîçäàííàÿ íà 
ðàçâàëå ÑÑÑÐ äëÿ âðîäå 
êàê çàùèòû öåëîñòíîñòè 
è ñóâåðåíèòåòà âõîäÿùèõ 
â íåå ÷ëåíîâ. Íå áóäóò 
ïåðå÷èñëÿòü, êòî òàì íûí÷å 
ñîñòîèò, ÷åì çàíèìàåòñÿ, íî 
íàçîâó òîëüêî äâà ôàêòîðà, 
ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïîë-
íîé áåññìûñëåííîñòè â òîì 
âèäå, êîòîðîì îíà ñóùåñòâó-
åò, ýòîé îðãàíèçàöèè.

Ïåðâîå: ÎÄÊÁ íè ðàçó 
íå èñïîëüçîâàëà ñâîè âî-
îðóæåííûå ñèëû äëÿ çà-
ùèòû èíòåðåñîâ íè îäíîé 
èç ñòðàí, â íåå âõîäÿùåé. 
Ïîñëåäíèå ïðèìåðû - âîéíà 
Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà, à 
òàêæå ñòîëêíîâåíèÿ Òàäæè-
êèñòàíà è Êûðãûçñòàíà. Â 
ñëó÷àå ñ Àðìåíèåé ñàìî ðó-
êîâîäñòâî ýòîé ðåñïóáëèêè 
(êîòîðîå çàíèìàåò ïî âñåì 
îñíîâíûì ìåæäóíàðîäíûì 
âîïðîñàì ÿâíî àíòèðîññèé-
ñêóþ ïîçèöèþ) ê ÎÄÊÁ çà 
ïîìîùüþ íå îáðàùàëîñü. 
Â ñâîþ î÷åðåäü è ñàìî ðó-
êîâîäñòâî ÎÄÊÁ, ðàç íåò 
îáðàùåíèÿ, è íå ñîáèðàëîñü 
÷åì-òî ïîìîãàòü, è óæ òåì 

áîëåå «çàùèùàòü» Àðìåíèþ 
îò ñîñåäíåãî Àçåðáàéäæàíà.

Âîîðóæåííûé êîíôëèêò 
ìåæäó ñîñåäíèìè öåíòðàëü-
íî-àçèàòñêèìè ãîñóäàð-
ñòâàìè - Òàäæèêèñòàíîì 
è Êûðãûçñòàíîì. Âåäü 
õóäî-áåäíî, íî ñòðåëÿëè èç 
ìèíîìåòîâ, èñïîëüçîâàëè 
òÿæåëóþ áðîíåòåõíèêó, è 
÷òî? Äà íè÷åãî. ÎÄÊÁ, 
âèäèòå ëè, ïðåäíàçíà÷åíà 
òîëüêî äëÿ çàùèòû îò âíåø-
íåãî íàïàäåíèÿ íà ãîñóäàð-
ñòâà-÷ëåíîâ ýòîé ñòðóêòóðû. 
À åñëè îíè íà÷íóò âîåâàòü 
äðóã ñ äðóãîì (âîò ïðåä-
ñòàâüòå, â ÍÀÒÎ Ñëîâàêèÿ 
íàïàëà íà Ïîðòóãàëèþ, è 
÷òî òàì áóäóò äåëàòü ðóêî-
âîäÿùèå îðãàíû Ñåâåðîàò-
ëàíòè÷åñêîãî Àëüÿíñà?), 
òî îò ÷åãî è êîãî òàì íàäî 
áóäåò çàùèùàòüñÿ?

Âîò ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî 
ÎÄÊÁ è íå äåëàåò âñå ýòè 
ïî÷òè 30 ëåò. Ñàì ôàêò åå 
ñóùåñòâîâàíèÿ – ïîëíåé-
øèé àáñóðä. Ïîâòîðÿþ, â 
êàêîì-òî äðóãîì âèäå, ñ 
ñîâåðøåííî èíûìè çàäà÷à-
ìè, è ïðè ïîëíîñòüþ èíîé 
ñàìîé ôèëîñîôèè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñîþçà ãîñóäàðñòâ, 
íàìåðåâàþùèõñÿ ñîâìåñòíî 
çàùèùàòü ñâîè òåððèòîðèè 
è îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü 
- ìîæåò áûòü. 

Íî òî, ÷òî åñòü ñåé÷àñ 
- ñîâåðøåííî î÷åâèäíî íå-
ýôôåêòèâíî, áåññìûñëåííî 
è ðîâíûì ñ÷åòîì íå ðåøàåò 
íè îäíîé ïðîáëåìû èìåííî 
äëÿ ñàìèõ ñòðàí-÷ëåíîâ. È 
òóò ïîÿâëÿåòñÿ íà ãîðèçîíòå 
àôãàíñêàÿ áåäà. Òî åñòü 
ïîêà âñå ïðîáëåìû - òàì, 
âíóòðè Àôãàíèñòàíà. Íî 
ìîùíåéøàÿ èíôîðìàöèîí-
íàÿ êàìïàíèÿ, êîòîðàÿ ñåé-
÷àñ ðàçâåðíóòà âî âñåõ ÑÌÈ 
ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí òàêîâà 
– àôãàíñêèå áîðîäà÷è èäóò 
ñòåíîé ê ãðàíèöàì öåíòðàëü-
íî-àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ. È 
âîò-âîò èõ ïåðåñåêóò.

Ñîîòâåòñòâåííî óêðåïëÿ-
åòñÿ ðîññèéñêîå âîåííîå 
ïðèñóòñòâèå – è îñîáåííî 
â Òàäæèêèñòàíå è Êûðãûç-
ñòàíå. ×òî-òî íàäî áóäåò 
ñðî÷íî äåëàòü ñ òóðêìåíñêîé 
ãðàíèöåé, ïîòîìó êàê òàêî-
âîé àðìèè ó ýòîé ñòðàíû 
íåò (îíà ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ 
êîíòðîëåì íàä ñîáñòâåííûì 
íàñåëåíèåì, íî â áîåâîì 
ôîðìàòå åå ñèëà ðàâíà ïðè-
ìåðíî íóëþ). Ðåøàòü íàäî è 
ñ ñàìèì óêðåïëåíèåì ãðàíèö 
ñ Àôãàíèñòàíîì, ïîòîìó êàê 
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ ïî ñóòè 
äåëà îíè ïîëíîñòüþ ñòàëè 
äûðÿâûìè.

Âîò ñáåæàëè íåñêîëüêî ñî-
òåí àôãàíñêèõ ñîëäàò è îôè-
öåðîâ îò òàëèáîâ, è ïåðåøëè 
ãðàíèöó ñ Òàäæèêèñòàíîì, 
«îïàñàÿñü çà ñâîþ æèçíü». 
È ýòî íàçûâàåòñÿ àðìèåé? 
ßêîáû ïî ãóìàíèòàðíûì ñî-
îáðàæåíèÿì òàäæèêè èõ ïó-
ñòèëè ê ñåáå. À âû óâåðåíû, 
÷òî ýòî áåäíûå-íåñ÷àñòíûå 
àôãàíñêèå âîÿêè, òàê õî-
ðîøî ïîäãîòîâëåííûå èíî-
ñòðàííûìè èíñòðóêòîðàìè, 
÷òî áåãóò êóäà ãëàçà ãëÿäÿò, 

êàê òîëüêî îíè ïîïàëè ïîä 
îáñòðåë «íåïðèÿòåëÿ»? Êòî 
áóäåò ñ ýòèì áîðîòüñÿ, äà è 
÷åì êîíêðåòíî?

Òàê âîò ðóêîâîäñòâî 
ÎÄÊÁ «î÷åíü îáåñïîêîåíî 
ïðîèñõîäÿùèì â Àôãàíè-
ñòàíå», íî ÷òî êîíêðåòíî 
îíî ìîæåò ñäåëàòü? Êàêèå 
ó íåãî åñòü ïîëíîìî÷èÿ, 
÷òîáû âîîáùå ïðèíèìàòü 
êàêèå-ëèáî ðåøåíèÿ? Ñåé-
÷àñ, ê ïðèìåðó ëþáîå ðå-
øåíèå, ïðèíÿòîå ÎÄÊÁ, 
äîëæíî áûòü çàïóùåíî â 
äåëî åå íûíåøíèì ðóêî-
âîäèòåëåì - ïðåçèäåíòîì 
Òàäæèêèñòàíà. À ÷åãî îí 
òàì áóäåò çàïóñêàòü? Åìó 
áû íàäî ýòî áûëî ñäåëàòü, 
êîãäà âîéíà ñ êèðãèçàìè 
íåäàâíî íà÷àëàñü. Íî êòî, 
Àðìåíèÿ èëè Áåëîðóññèÿ 
åìó áû ñòàëè áû ïîìîãàòü 
âûãîíÿòü äåõêàí-êèðãèçîâ 
èç êèøëàêîâ â Ôåðãàíñêîé 
äîëèíå?

Òàê âîò, äóìàþ, ÷òî âñÿ 
ýòà àôãàíñêàÿ ýïîïåÿ åùå 
ìíîãî êàêèõ ïðîáëåì ðå-
ãèîíó äîñòàâèò. Íèêòî ïî 
ñåðüåçíîìó Àôãàíèñòàíîì 
íå çàíèìàëñÿ è çàíèìàòüñÿ 
íå áóäåò ñî ñòîðîíû çà-
ïàäíûõ ïðàâèòåëåé – ýòî 
ñîâåðøåííî òî÷íî. Òî, 
÷òî òàì íàâîðîòèëè çà 20 
ïîñëåäíèõ ëåò - ýòî åùå 
õîðîøî, ÷òî èìåííî òàëèáû 
ê âëàñòè ïðèäóò. À ìîãëè 
áû âåäü ïðèéòè è áîëåå 
ðàäèêàëüíî íàñòðîåííûå 
ðåáÿòà. Êîòîðûå ðåàëüíî 
íà÷àëè áû ïåðåâîñïèòûâàòü 
âñåõ âîêðóã - â òîì ÷èñëå 
è æèòåëåé ïðèãðàíè÷íûõ 
ãîñóäàðñòâ.

×åì è êàê çàùèùàòü ñâîè 
ãðàíèöû ñ Àôãàíèñòàíîì - 
íàâåðíîå, ýòî çíàåò òîëüêî 
Óçáåêèñòàí, ïîòîìó êàê 
ãðàíèöà òàì íåáîëüøàÿ 
(ïðèìåðíî 180 êì), è æèâóò 
íà òîé ñòîðîíå ýòíè÷åñêèå 
óçáåêè, ñ êîòîðûìè âñåãäà 
ìîæíî áóäåò äîãîâîðèòüñÿ. 
À ÷òî äåëàòü îñòàëüíûì? 
Âîçâðàùàòü íà ãðàíèöû 
ðîññèéñêèå âîéñêà? Äà êòî 
æå íà òàêîå ïîéäåò? Òîëü-
êî â ñëó÷àå óãðîçû ïîëíîé 
ïîòåðè ãîñóäàðñòâåííîé 
íåçàâèñèìîñòè è ñîáñòâåí-
íîé, ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè 
íàõîäÿùèìñÿ òàì ó âëàñòè 
ïîëèòèêîâ.

Ïîýòîìó ñèòóàöèÿ è ñ 
ñàìèì ôàêòîì âûâîäà àìå-
ðèêàíñêèõ âîéñêà èç Àô-
ãàíèñòàíà, è ñ òåì, êòî òàì 
ïðèäåò ê âëàñòè è ÷òî íà÷íåò 
ïîñëå ýòîãî äåëàòü áóäåò ïî-
ïðåæíåìó îñòàâàòüñÿ ïîëíî-
ñòüþ íåïðåäñêàçóåìîé. À â 
òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî ðàç-
ìåñòèòü ó ñåáÿ õîòü òûñÿ÷ó, 
õîòü äåñÿòü òûñÿ÷ àôãàíöåâ, 
êîòîðûå âåðîé è ïðàâäîé 
ñëóæèëè àìåðèêàíöàì. Â 
ñàìîì Àôãàíèñòàíå îò ýòîãî 
íå ñòàíåò íè ñïîêîéíåå, íè 
áåçîïàñíåå, íè ñòàáèëüíåå – 
à â ýòîì ãàðàíòèðîâàíî óâå-
ðåíû è ñàìè àìåðèêàíöû, 
è òå, êîìó îíè «ïëîäîò-
âîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â 
ðåãèîíå» â äàííûé ìîìåíò 
ïðåäëàãàþò.
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À èì ãîâîðÿò: íèêîìó è íèêóäà! Ïî÷åìó?
Þðèé Ñèãîâ, Âàøèíãòîí

Òóò íåäàâíî â ïðåññå ïðîøëî îäíî î÷åíü ëþáîïûòíîå 
ñîîáùåíèå. Ñ ìîìåíòà íà÷àëà òàê íàçûâàåìîé ýïè-
äåìèè òàèíñòâåííîãî êîðîíàâèðóñà î íåì áûëî óæå 
îïóáëèêîâàíî ìèëëèîí(!) ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñòàòåé è 
ðåïîðòàæåé. È ýòî ëèøü â îôèöèàëüíûõ, ñðàâíèòåëü-
íî èçâåñòíûõ ìèðîâûõ ÑÌÈ. À ñêîëüêî åùå âñåãî 
ïîäîáíîãî ïðîñêàêèâàëî ïî ðàçíûì ýëåêòðîííûì 
êàíàëàì, ñàéòàì è ïðî÷èì «èñòî÷íèêàì íåäîñòîâåð-
íîé èíôîðìàöèè».

Õîòÿ áûëà íàäåæäà íà 
òî, ÷òî âèðóñ ñåé - òàê, íà 
ïàðó ìåñÿöåâ, íå äîëüøå, 
íàèáîëåå ÿðûå ïåññèìèñòû 
åùå â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà 
ïðåäóïðåæäàëè: ïîäîæäè-
òå, âîò ðàçãóëÿåòñÿ âèðóñ, 
çàõâàòèò áîëüøèå òåððè-
òîðèè è ïðîñòðàíñòâà ïî 
âñåìó ñâåòó, äà êàê âäàðèò 
ïî ñàìûì ñîêðîâåííûì ÷å-
ëîâå÷åñêèì èíòåðåñàì! Âîò 
òîãäà è óçíàåì, ÷òî èç ñåáÿ 
ïðåäñòàâëÿåò íûíåøíåå 
ñîâðåìåííîå ÷åëîâå÷åñòâî, 
è ÷òî îò íåãî ìîæíî áóäåò 
äàëüøå îæèäàòü. È âîò 
òåïåðü óæå áîëüøå ãîäà 
íèêòî íå ìîæåò ïîíÿòü: à 
÷òî áóäåò íà ñàìîì äåëå 
äàëüøå? È áóäåò ëè âîîáùå 
ýòî ñàìîå áóäóùåå?

Ñàìîå èíòåðåñíîå, íà 
ìîé âçãëÿä, âî âñåé ýòîé 
âèðóñíîé âàêõàíàëèè ñå-
ãîäíÿ íàáëþäàòü çà òåì, 
êàê ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà 
è ñîëíöà ìèëëèîíû ãðàæ-
äàí ÷òî ïðèâèòûõ, ÷òî 
ïëþþùèõ, íà âàêöèíû 
ñòðàí ðâóòñÿ îòïðàâèòüñÿ 
íà îòäûõ. Óñòàòü âåäü ïðå-
æäå âñåãî ïñèõîëîãè÷åñêè 
ìîæíî äàæå îò ìåñÿöà íà-
õîæäåíèÿ â îäíîì è òîì æå 
ìåñòå (äàæå íà ïëÿæå). À 
òóò òàêîé äëèòåëüíûé ñðîê, 
äà åùå è áåç ôàêòè÷åñêè 
êàêèõ-ëèáî âíÿòíûõ ïåð-
ñïåêòèâ íà êàêèå-òî â ïî-
çèòèâíîì ïëàíå èçìåíåíèÿ!

Âñåìèðíàÿ òóðèñòè-
÷åñêàÿ êîíòîðà, øòàá-
êâàðòèðà êîòîðîé ðàñïî-
ëîæåíà â Ìàäðèäå, óæå 
ñáèëàñü ñ öèôð è ÷èñëà 
ïðåäñêàçàíèé î òîì, êîãäà 
æå âîññòàíîâèòñÿ ìèðîâîé 
òóðèçì, áóäåò ëè øàíñ 
íà ïîëó÷åíèå õîòÿ áû 
êàêèõ-òî äèâèäåíòîâ îò 
ïóòåøåñòâèé, è îñòàíåòñÿ 
ëè âîîáùå, êàê òàêîâîé 
òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ â 
ðååñòðå ÷åëîâå÷åñêèõ ïðî-
ôåññèé è çàíÿòèé äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

ÎÒÏÓÑÒÈÒÅ ÌÅÍß ÇÀ 
ÃÐÀÍÈÖÓ! ÈØÜ ×ÅÃÎ 

ÇÀÕÎÒÅË...
Èòàê, ÷òî äåëàòü ñåãîä-

íÿ òåì, êòî ïðÿìî-òàêè 
ðâåòñÿ ñ öåïè âèðóñíûõ 
îãðàíè÷åíèé è ãîòîâ íà 
ëþáûå ëèøåíèÿ, ëèøü áû 
ïðîðâàòüñÿ ê ìîðþ, ïåñêó, 
ñîëíöó, êîêòåéëÿì è áàñ-
ñåéíàì ñ äæàêóçè âîçëå 
ïÿòèçâåçäî÷íûõ õîðîì? 
Åùå ïðîøëûì ëåòîì îò-
äåëüíûå ñòðàíû íà êîðîò-
êèå ñðîêè ÷åãî-òî ïûòàëèñü 
îòêðûâàòü, ðàçðåøàòü, ñ 
îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì 
îãðàíè÷åíèé ïîíåìíîæêó 
âîçâðàùàòü îáû÷íûé ÷å-
ëîâå÷åñêèé òóðèçì. Ïîëó-
÷èëîñü, ïðÿìî ñêàæåì, 
ïîäîáíîå «íå î÷åíü». Íî, 
òåì íå ìåíåå, ñòàëî ÿñíî, 
÷òî êîå-ãäå è êîå â ÷åì 
ìîæíî çàêðûòü ãëàçà íà 
âèðóñ, åñëè äåëî êàñàëîñü 
è âîçìîæíûõ ïðèáûëåé 
îò òóðèçìà, è âîçìîæíîãî 
îòäûõà – ïóñòü äàæå è ïîä 
óãðîçîé çàðàæåíèÿ íå ïîé-
ìè, ÷åì, è íå ïîéìè – íà 
ñêîëüêî?

Ïîòîì ê ïðîøåäøåé 
çèìå íà÷àëè îòêðûâàòüñÿ 
îòäåëüíûå ÷èñòî ïëÿæíûå 
íàïðàâëåíèÿ, ïîñêîëüêó 
íàðîä â Åâðîïàõ è Àìå-
ðèêàõ â çèìíåå âðåìÿ 
íàòóðàëüíî ñòàë äóðåòü 
îò âñåõ ýòèõ îãðàíè÷åíèé, 
êëàäáèù, ðåñïèðàòîðîâ è 
óãðîç òîòàëüíîé âàêöèíà-
öèè âñåãî, ÷òî åùå ïî ïî-
âåðõíîñòè íàøåé ïëàíåòû 
äâèæåòñÿ. Ïðàâäà, âäðóã 
ïîøëè êàêèå-òî âñïûøêè, 
ìàññîâûå ÿêîáû çàðàæå-
íèÿ, òåñòû òî áûëè âåçäå 
ñïëîøü íåãàòèâíûå, òî 
ïîòîì êàê ïî ìàíîâåíèþ 
âîëøåáíîé ïàëî÷êè ñòàëè 
ïîçèòèâíûìè. È â ðåçóëü-
òàòå - îïÿòü îãðàíè÷åíèÿ, 

âñåãî, ÷åãî ìîæíî çàêðû-
òèå, ïóñòûå ñòàäèîíû, 
ãîñòèíèöû, êèíîòåàòðû è 
ïðî÷åå.

Âî âñåé ýòîé êóòåðüìå 
òóðèñòè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ 
ìèðà îêàçàëàñü ïðàêòè÷å-
ñêè â ïîëíîñòüþ ëåæà÷åì 
ïîëîæåíèè. Ðîáêèå ïî-
ïûòêè ïîëó-îòêðûòü ÷òî-òî 
òóò æå ïåðåêðûâàëèñü âñå 
íîâûìè îãðàíè÷åíèÿìè. 
À òàì, ãäå ïðàâèëà èãðû 
ïåðåïèñûâàëèñü ÷óòü ëè 
íå åæåäíåâíî, ëþäè ïðî-
ñòî ðåøèëè, ÷òî áîëüøå 
íèêóäà è íèêîãäà îíè íå 
ïîåäóò. Â êðàéíåì ñëó÷àå 
– ïîåçäêè íà ìàøèíå â ñî-
ñåäíèå òî÷êè, ÷òî ñ îäíîé 
ñòîðîíû äàëî òîë÷îê ðàç-
âèòèþ ìåñòíîãî òóðèçìà, 
íî ñ äðóãîé äàëåêî íå âñå 
âîêðóã ìîæåò çàìåíèòü 
òðàäèöèîííûé îòäûõ ñ ïëÿ-
æàìè, ñîëíöåì è ïàëüìàìè 
íà áåðåãó ìîðÿ-îêåàíà.

Ñàìîå èíòåðåñíîå íà÷à-
ëîñü ïîñëå òîãî, êàê ñòàëî 
ÿñíî: ïðåâðàòèòü ëþáûå 
ïîåçäêè çà ãðàíèöó â èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïðèâèëåãèþ 
äëÿ áîãàòûõ è çäîðîâûõ 
(òî åñòü ïîëó÷èâøèõ ïî 
äâà óêîëà çà ïîñëóøàíèå 
â ðóêó) íå ïîëó÷èòñÿ. Ïî 
êðàéíåé ìåðå äëÿ ýòîãî 
íàäî ó áîëüøåé ÷àñòè 
ëþäåé íà íàøåé ïëàíåòå 
îòîáðàòü ïîëíîñòüþ âñå 
ìûñëèìûå ñâîáîäû. Íà 
ýòî ïîéòè ïîêà (èìåííî 
òàê - ïîêà) ïîáàèâàþòñÿ 
íåêîòîðûå ïðàâèòåëè. Ïî-
òîìó êàê òàì, ãäå èìåþòñÿ 
êàêèå-íèêàêèå, íî âñå æå 
âûáîðû, ñ ïðîâåäåíèåì 
ïîäîáíîé ïîëèòèêè èì 
óæå íèêîãäà â ïðàâèòåëè 
íå ïîïàñòü.

Òåì íå ìåíåå, íå âñå ñ 
ýòèì òàê ïðîñòî. Äà, ñý-
êîíîìèâ íåêèå ñðåäñòâà çà 
ñ÷åò ìèíèìàëüíûõ òðàò âî 
âðåìÿ ýïèäåìèè îáèòàòåëè 
öåëîãî ðÿäà åâðîïåéñêèõ 
ñòðàí è ÑØÀ, êàê òîëüêî 
ïîäîáíîå ïîçâîëèëà îáñòà-
íîâêà, òóò æå îòïðàâëÿëèñü 
«íà âûåçä». Òå ñòðàíû, êî-
òîðûå òðàäèöèîííî æèâóò 
çà ñ÷åò ïðèåçæåãî òóðèñòà, 
ñíèæàëè ïîðîã ðàçëè÷íûõ 
îãðàíè÷åíèé, ïóñêàëè ê 
ñåáå è áåç âñÿêèõ òåñòîâ 
(íå ïîéìè äëÿ ÷åãî ñóùå-
ñòâóþùèõ, êðîìå êàê äëÿ 
áåçäîííîãî íà ýòîì áèçíåñà 
ñ÷èòàííîãî ÷èñëà îñîáî 
ïðèáëèæåííûõ ê âåðõíèì 
ýøåëîíàì âëàñòåé), è óæ 
òåì áîëåå - áåç ïðèâèâîê.

Íî òóò ìîùíî çàðàáî-
òàëà «îáðàòíàÿ ñâÿçü»: òå 
ñòðàíû, îòêóäà ìåñòíûå 
ãðàæäàíå óåçæàëè çà ãðà-
íèöó çà ñîëíöåì-ìîðåì, 
òàê èëè èíà÷å, íî äîëæíû 
áûëè âîçâðàùàòüñÿ îá-
ðàòíî. À âîò òóò-òî èõ è 
ïîäæèäàëè ëîâêèå çàêîíû, 
ñîñòàâëåííûå òåìè æå ñà-
ìûìè ïðàâèòåëÿìè, ÿêîáû 
äëÿ çàùèòû ýòèõ ñàìûõ 
ãðàæäàí äðàãîöåííîãî 
çäîðîâüÿ. Â ðåçóëüòàòå 
äîðîæå áûëî âåðíóòüñÿ ñ 
êóðîðòà äîìîé, è ïðîâåñòè 
ïàðó íåäåëü çà ñâîé ñ÷åò íà 
òàê íàçûâàåìîì êàðàíòèíå, 
÷åì âûðâàòüñÿ êóäà-ëèáî 
íà Êàðèáû è Ìàëüäèâû, à 
ïîòîì ñòðàäàòü ïî ïîëíîé 
ïðîãðàììå óæå ïîñëå îòäû-
õà ó ñåáÿ â ðîäíîé îò÷èçíå.

Íà äàííûé ìîìåíò ñêëà-
äûâàåòñÿ ïðÿìî-òàêè ïà-
ðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ. 
Ñòðàíû, òðàäèöèîííî ðàç-
âèâàâøèå ìåæäóíàðîä-
íûé òóðèçì, ãîòîâû ïî 
áîëüøîìó ñ÷åòó ïðèíÿòü 
âñåõ æåëàþùèõ. Äà, îíè 
ìîãóò ïîòðåáîâàòü äàííûå 
íåêîåãî òåñòà, ÷åãî-òî òàì 
çàíåñåííîå íà òåëåôîí, 
êàêèå-òî îäîáðåííûå Åâ-
ðîñîþçîì ïðèâèâêè. Íî 
âñå ýòî - ïî áîëüøåé ÷àñòè 
ïðîôîðìà, ïîòîìó êàê 
ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóåò 

ñàìîå ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå, 
ìåøàþùåå íîðìàëèçàöèè 
æèçíè ëþäåé èìåííî â ñëó-
÷àå èõ âûåçäà çà ãðàíèöó. 
À èìåííî – íåæåëàíèå êàê 
ñîáñòâåííûõ âëàñòåé, òàê è 
òåõ, êóäà íàðîä íàïðàâëÿ-
åòñÿ íà îòäûõ, ïðèçíàòü, 
÷òî âñå ýòè îãðàíè÷åíèÿ íè 
îäíîé ïðîáëåìû (åñëè îíè 
âîîáùå áûëè èçíà÷àëüíî) 
íå ðåøàþò.

Ê ïðèìåðó, â Èñïàíèè 
ñíà÷àëà îáúÿâèëè, ÷òî 
âñå ãðàæäàíå Åâðîñîþçà 
ìîãóò ñïîêîéíî ëåòåòü è 
îòäûõàòü íà òàìîøíèõ êó-
ðîðòàõ. Ïîòîì îòäåëüíûå 
ïðîâèíöèè ñòðàíû áûëè 
îáúÿâëåíû òàê íàçûâàåìîé 
«êðàñíîé çîíîé», òî åñòü â 
òîò æå Ìàäðèä, ê ïðèìåðó 
îòäûõàòü åõàòü ìîæíî, 
à â Êàòàëîíèþ èëè íà 
Áàëåàðñêèå îñòðîâà - íåò. 
×óòü ïîçæå óæå îòäåëüíûå 
ñòðàíû Åâðîñîþçà (òàêèå, 
êàê Ãåðìàíèÿ èëè Ãîëëàí-
äèÿ) ââîäèëè ñâîè íàöèî-
íàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ íà 
âîçâðàùåíèå ñîáñòâåííûõ 
ãðàæäàí èç òîé èëè èíîé 
èñïàíñêîé ïðîâèíöèè.

È ñîâñåì óæ òóïèêîâàÿ 
ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ äëÿ 
àíãëè÷àí. Ìàëî òîãî, ÷òî 
îíè âûøëè èç Åâðîñîþçà, 
è òåïåðü èì «ïðîñòî òàê» 
â ñòðàíó ÅÑ òóðèñòàìè íå 
ïîïàñòü, òàê ñîáñòâåííîå 
ïðàâèòåëüñòâî íå âïóñêàåò 
èõ îáðàòíî èç òàêèõ ñòðàí, 
êàê Ãðåöèÿ, Èñïàíèÿ è 
Èòàëèÿ. Òî åñòü òàì èõ 
ãîòîâû ïðèíÿòü ñ êðåï-
êèìè ôóíòàìè íà ñ÷åòàõ 
â ëþáîì êîëè÷åñòâå. Íî 
ñàìè àíãëè÷àíå áîÿòñÿ, ÷òî 
ðàç ýòè ñòðàíû íàõîäÿòñÿ 
â êðàñíûõ ìåäèöèíñêèõ 
ðååñòðàõ è ñïèñêå «ïîòåí-
öèàëüíî çàðàçíûõ», òî ïî 
ïðèáûòèþ äîìîé èì ïðè-
äåòñÿ ñèäåòü íà íåäåëüíîì 
êàðàíòèíå çà ñâîé ñ÷åò – è 
åùå íåèçâåñòíî, ïðèçíàþò 
ëè èõ ïîñëå ïîäîáíîé ïî-
åçäêè çäîðîâûìè.

Çàòî â Åâðîïå ïðîñòî 
æäóò-íå äîæäóòñÿ àìåðè-
êàíöåâ. Òåì â ñîñåäíþþ 
Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó åõàòü 
íåëüçÿ - òàì âðîäå êàê âñå 
íîâûå è íîâûå âñïûøêè 
âèðóñà. Íà Êàðèáàõ ñåé÷àñ 
– ñàìûé ðàçãàð ñåçîíà óðà-
ãàíîâ, òàê ÷òî òàì íå îñîáî 
íàîòäûõàåøüñÿ. Îñòàåòñÿ 
Åâðîïà ñ åå ïëÿæàìè íà 
Ñðåäèçåìíîì ìîðå. Íî 
îïÿòü-òàêè îáðàòíî àìå-
ðèêàíöàì ïðèäåòñÿ ëåòåòü 
èç «îïàñíî çàðàæåííûõ 
ñòðàí», òàêèõ, êàê òå æå 
Èñïàíèÿ è Ïîðòóãàëèÿ. À 
ýòî çíà÷èò - îïÿòü êàðàí-
òèí, îïÿòü îãðàíè÷åíèÿ, è 
äàæå âñå ñäåëàííûå óæå 
ïðèâèâêè îò âñåé ýòîé 
÷åðòîâùèíû íå ñïàñàþò.

ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÊÀÇÓÑ, ÈËÈ 
ÂÑÅ ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÊ È ÁÛËÎ 

ÇÀÄÓÌÀÍÎ?
Îäíà èõ âàæíåéøèõ 

ïðîáëåì âî âñåì ýòîì 

ïóòåøåñòâåííîì õàîñå - 
ïîñòîÿííî, è áåç âñÿêèõ 
ïðåäóïðåæäåíèé ìåíÿþ-
ùèåñÿ ïðàâèëà âúåçäà-âû-
åçäà èç ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
ñóùåñòâóþùèõ íà íàøåé 
ïëàíåòå ñòðàí. Íèêàêèõ 
åäèíûõ ïðàâèë è çàêîíîâ, 
êàê è íèêàêîãî ðåàëüíîãî 
çíàíèÿ ïîëîæåíèÿ äåë ñ 
ýòèì ñàìûì âèðóñîì. ×òî 
õîòèì - òî è äåëàåì. Õîòèì 
- âñå âîêðóã ïîçàêðûâàåì. 
È îò÷èòûâàòüñÿ íè ïåðåä 
êåì íå îáÿçàíû. Õîòèì - 
ïóñòèì âñåõ æåëàþùèõ. 
Òîëüêî ïîòîì âñå íà íèõ 
æå è áóäåì âàëèòü, åñëè 
âäðóã ãäå-òî îáíàðóæàòñÿ 
êàêèå-òî çàðàæåíèÿ èëè 
ïîâûøåííàÿ ñìåðòíîñòü.

Ñêîëüêî ïîäðÿä áûëî 
ñêàíäàëîâ òîëüêî ñ îäíîé 
Òóðöèåé ó ïîñòñîâåòñêèõ 
ãðàæäàí! Òî òóðêè îò-
êðûâàþò âñå, ÷òî ìîæíî 
îòêðûòü, è íàðîä áåæèò 
ïîêóïàòü áèëåòû è áðî-
íèðîâàòü îòåëè. Íî òóò 
âäðóã ñîáñòâåííûå âëàñòè 
â ñâîåé ñîáñòâåííîé ñòðàíå 
çàïðåùàþò êàêèå áû íè 
áûëî ïîåçäêè íå ïðîñòî â 
Òóðöèþ, íî äàæå ñ ïåðå-
ñàäêàìè òàì. Áèëåòû ëåòÿò 
â ìóñîðíóþ êîðçèíó, áðîíü 
îòåëåé ñãîðàåò, ïëàíû íà 
îòäûõ ðóøàòñÿ, è âñå ïðî-
êëèíàþò íå ñòîëüêî ñàì 
âèðóñ, ñêîëüêî âñåõ òåõ, 
êòî âñþ ýòó êàòàâàñèþ ñ 
íèì â ìèðîâîì ìàñøòàáå 
îðãàíèçîâàë.

Ñåé÷àñ æå ñèòóàöèÿ 
èìåííî âîêðóã Òóðöèè 
òàê è âîâñå ñêëàäûâàåòñÿ 
ïàðàäîêñàëüíàÿ. Ïîñëå 
ïîëíåéøåãî êàðàíòèíà òàì, 
ñ ÿêîáû ñîòíÿìè ìåðòâûõ è 
âîò-âîò ãîòîâûõ ê êîí÷èíå 
«âäðóã» ñòðàíà îòêðûëàñü 
â ìàññîâîì ïîðÿäêå. È äëÿ 
êîãî? Äëÿ ãðàæäàí Ðîññèè 
è ðÿäà äðóãèõ ïîñòñîâåò-
ñêèõ ãîñóäàðñòâ, ãäå âðîäå 
áû ñ âèðóñîì íå òîëüêî 
íèêàêîé ïîáåäû äàæå íå 
ïðåäâèäèòñÿ, à ãäå ìåñò-
íîå íàñåëåíèå è êîëîòüñÿ 
âàêöèíàìè íå æåëàåò, è 
âîîáùå êðàéíå ñêåïòè-
÷åñêè îòíîñèòñÿ êî âñåé 
ýòîé ïñèõè÷åñêîé àòàêå ñ 
âèðóñîì íàïåðåâåñ, óñòðî-
åííîé ñâîèì ñîáñòâåííûì 
ãîñóäàðñòâîì. ×òî â èòîãå? 
Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì, íî 
îíî çàïðåùåíî. Èç îäíîé 
èç ñàìûõ çàðàæåííûõ 
ñòðàí ìèðà (à Ðîññèÿ âõî-
äèò â 30-êó òàêèõ ñòðàí 
ïî äîêëàäó ïðåñëîâóòîé 
ÂÎÇ) íàðîä ìàññîâî õëû-
íóë â åùå â÷åðà îäíó èç 
ñàìûõ çàðàæåííûõ ñòðàí 
ìèðà - Òóðöèþ. Îòëîæåí-
íûå çà öåëûé ãîä ñèäåíèÿ 
íà ïðèâÿçè ó ñåáÿ äîìà 
äåíüãè ëþäè òåïåðü ãîòîâû 
ëþáûìè ïóòÿìè è ëþáûìè 
òåñòàìè ïðîðâàòüñÿ èìåííî 
ê ìîðþ è ïÿòèçâåçäî÷íûì 
îòåëÿì Òóðöèè.

Ïðî âíåøíþþ ïîëè-
òèêó óæå íèêòî äàæå íå 
âñïîìèíàåò (òàêîé- ñÿêîé 

Ýðäîãàí, óáèéñòâî ðîñ-
ñèéñêîãî ïîñëà â Àíêàðå, 
ñáèòûé âîåííûé ñàìîëåò è 
ïðî÷èå ÷óäåñà òóðåöêî-ðîñ-
ñèéñêèõ «ñòðàòåãè÷åñêè-
ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé»). 
Ïðè ýòîì ýòî æå ñàìîå 
ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî 
çàêðûâàåò îò ñîáñòâåííûõ 
ãðàæäàí êóðîðòû Êàâêàçà 
è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðèåçæèå 
ìîãóò ïîçàðàæàòü ìåñòíîå 
íàñåëåíèå, òàê ÷òî íå÷åãî 
íà òî æå ×åðíîå ìîðå åõàòü 
ê ñâîèì ñîîòå÷åñòâåííè-
êàì. Ëó÷øå îòïðàâëÿòüñÿ 
â Òóðöèþ íà òî æå ìîðå, 
è îñòàâëÿòü òàì ñâîè íà-
êîïëåííûå ôèíàíñîâûå 
ñðåäñòâà, íî â êàçíó äðóãîé 
ñòðàíû.

Ñëåçíûå ìîëüáû âëà-
äåëüöåâ îòåëåé â Êðàñ-
íîäàðñêîì êðàå âåðíóòü 
ñâîèõ òóðèñòîâ èç Òóðöèè 
íèêòî â Ìîñêâå íå ñëû-
øèò: èìåííî ñ Àíêàðîé 
ó ïåðâîãî ëèöà – ÿêîáû 
äðóæáà íå ðàçëåé âîäà. 
Èìåííî Òóðöèÿ ñ ïîìî-
ùüþ ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ 
õîòÿ áû ìèíèìàëüíî íà 
ïëàâó ïîääåðæèâàåò ñâîé 
òóðèñòè÷åñêèé ñåêòîð. È 
èìåííî âèðóñ è âñå, ÷òî ñ 
íèì ñâÿçàíî, íå áóäåò èìåòü 
êî âñåé ýòîé óíèêàëüíîé 
ñõåìå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ 
îòíîøåíèé íèêàêîé ñâÿçè. 
Êòî òàì êîãî óêîëîë, êòî 
êîìó êàêîé ñåðòèôèêàò ïî-
êàçàë íà ãðàíèöå, ó êîãî íà 
ïîë ãðàäóñà ïîñëå îòäûõà 
ïîâûñèëàñü òåìïåðàòóðà - 
äà êàêàÿ ðàçíèöà?

ÅÑËÈ ÝÒÎ ÍÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ, 
ÒÎ ßÂÍÎ ÍÀÄÎËÃÎ

×óäåñà âûåçäíîãî òóðèç-
ìà ïî âñåìó ñâåòó ìíîæàòñÿ 
êàæäûé äåíü. Âîò Èíäîíå-
çèÿ ââåëà åùå áîëåå ñòðîãèå 
êàðàíòèííûå ïðàâèëà äëÿ 
ïðèåçæàþùèõ â ñòðàíó 
òóðèñòîâ è áèçíåñìåíîâ. 
Òåïåðü íàäî ïðè ïðèëåòå 
â Äæàêàðòó ñèäåòü âîñåìü 
äíåé â ñïåöèàëüíî îòâåäåí-
íûõ äëÿ ýòîãî îòåëÿõ – çà 
ñâîé ñ÷åò ñòîëîâàòüñÿ è 
ïëàòèòü çà íîìåð. À âñå ýòî 
âðåìÿ òåáå áóäóò – îïÿòü-
òàêè çà òâîé ñ÷åò - äåëàòü 
âèðóñíûå òåñòû. Õîòÿ áû 
îäèí èç íèõ áóäåò ïîëî-
æèòåëüíûé (à âåðîÿòíîñòü 
ýòîãî ñâåðõ âåëèêà, ïîòîìó 
êàê íåèçâåñòíî êòî òåñòû 
äåëàåò, è êàêèå ðåçóëüòàòû 
òåáå ïîòîì â íèõ ïðèïè-
øóò), òî áóäåøü îòäûõàòü 
â òàêîì æå êàðàíòèííîì 
«ñàíàòîðèè» åùå ïàðó 
íåäåëü.

À òåïåðü ñêàæèòå - êòî 
â òàêèõ óñëîâèÿõ ïîåäåò â 
Èíäîíåçèþ è êàê òóðèñò, 
è êàê áèçíåñìåí? À íè-
êòî. Ïîýòîìó ïðèåçæàþ-
ùèå òóäà ñåãîäíÿ – ýòî 
äèïëîìàòû (îíè ñèäÿò íà 
êàðàíòèíå â ñâîèõ ïîñîëü-
ñòâàõ) èëè îôèöèàëüíûå 
äåëåãàöèè, êîòîðûå âïó-
ñêàþò ñî âñÿêèìè òåñòàìè 

è áóìàæêàìè, íà íèõ íà-
ìåêàþùèìè, íî êîòîðûå íè 
îò êàêîãî âèðóñà è íèêîãî 
íå çàùèùàþò. Òîãäà îíè 
ìîãóò áûòü çàðàçíûìè äëÿ 
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, è äàæå 
äëÿ ðóêîâîäñòâà ñòðàíû íà 
ïåðåãîâîðàõ? Ìîãóò. Òàê è 
åñòü. Íó è ÷òî? Âåäü, êàê 
ÿ óæå îòìå÷àë, ìåäèöèíîé 
çäåñü âî âñåì ýòîì ñóìàñ-
øåñòâèè äàæå íå ïàõíåò.

Åñòü íà Êàðèáàõ Äî-
ìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà. 
Òàì äàâíî âñå òåñòû ïðè-
åçæèì îòìåíèëè, ìàñêè 
– òî æå. Åñëè áîëüíîé 
- ëå÷èòüñÿ áóäåøü ïðÿìî 
ó íèõ. Åñëè çäîðîâûé – îò-
äûõàé è íè â ÷åì ñåáå íå 
îòêàçûâàé. Ïîýòîìó òóäà 
ëåòÿò àìåðèêàíöû, íåìöû 
è ïðî÷èå, çà èñêëþ÷åíèåì 
ïîñòñîâåòñêèõ ãðàæäàí. 
Ïî÷åìó? À âñå ðåéñû, êî-
òîðûõ ðàíüøå áûëî â ýòó 
ñòðàíó íåìàëî, îòìåíåíû è 
äî ñèõ ïîð íå âîçîáíîâëÿ-
þòñÿ. ×àðòåðû, íà êîòîðûõ 
ëåòàëè íà îòäûõ òóðèñòû ñî 
âñåãî áûâøåãî Ñîþçà, ïî-
ñàæåíû íà ïðèêîë. À ðàç-
ðåøåíèå íà âîçîáíîâëåíèå 
ïîëåòîâ òóäà âëàñòè òîé æå 
Ðîññèè íå äàþò.

Èëè òà æå Èíäèÿ. Â ñòðà-
íå - îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
çàðàæåííûõ (âðîäå áû), 
ìåðòâûõ òîëüêî è äåëàþò, 
÷òî ñæèãàþò íà áåðåãó ñâÿ-
ùåííîé ðåêè Ãàíã ïîòîìó 
êàê íå õâàòàåò ìåñòà íè íà 
êëàäáèùàõ, íè â êðåìàòî-
ðèÿõ. È ÷òî? À íè÷åãî: 
òà æå Ðîññèÿ ïî ïîëíîé 
ïðîãðàììå âîçîáíîâëÿåò 
ïîëåòû â ýòó ñòðàíó. Èç 
îäíîé çàðàæåííîé ñòðàíû 
(ïî êðàéíåé ìåðå åå ñòîëè-
öû) â äðóãóþ ñòðàíó, ãäå 
çàðàæåííûõ- ÷óòü ëè íå 
âñå íàñåëåíèå. Íó ÷åì íå 
«ðàçâèòèå ñèòóàöèè âîêðóã 
êîðîíàâèðóñà ñ íåïðåäñêà-
çóåìûìè ïîñëåäñòâèÿìè»? 

È òàêèõ ïðèìåðîâ – 
ïîëíûì-ïîëíî. Â àäðåñ è 
åâðîïåéñêèõ, è ðîññèéñêèõ 
âëàñòåé ïîñòóïàþò ãíåâíûå 
ïèñüìà è ñîîáùåíèÿ îò ðÿ-
äîâûõ ãðàæäàí. Äåñêàòü, 
íåìåäëåííî îòêðîéòå íàøå 
âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî, 
è âîçîáíîâèòå âñå ðåéñû, 
êàê ýòî áûëî ðàíüøå, çà 
ãðàíèöó. À êóäà ïîòðåáó-
åòñÿ – è êàêèå áóìàæêè-
ïðîïóñêà ìåñòíûì âëàñòÿì 
ïðåäîñòàâëÿòü - òàê ìû 
ñàìè ðàçáåðåìñÿ è âû-
ïîëíèì âûäâèãàåìûå íàì 
òðåáîâàíèÿ. Ïî÷åìó ìû 
íå ìîæåì ëåòåòü â òó æå 
Ãðåöèþ íàïðÿìóþ, åñëè 
òóäà ëåòÿò íà ïåðåêëàäíûõ 
÷åðåç çàðàæåííóþ Òóð-
öèþ íà îòäûõ ìèíèñòðû 
è äåïóòàòû ñîáñòâåííîãî 
ïàðëàìåíòà?

Íè÷åãî íåïîíÿòíî ñ 
âèçàìè, êîòîðûå âðîäå 
áû íå âûäàþò, à íàðîä 
êàêèì-òî îáðàçîì èõ ïîëó-
÷àåò. Êàêèì? Ïðèâèâêè 
ðîññèéñêèì «Ñïóòíèêîì 
V» â Åâðîïå íèãäå íå ïðè-

çíàþò. À íàðîäó ãîâîðÿò, 
÷òî äëÿ ïîåçäêè â Åâðîïó 
íàäî èìåííî óêîëîòüñÿ èì. 
È ïî äâà ðàçà, è ïîäîæäàòü 
ïîòîì ïàðó íåäåëü, ïîêà 
âàêöèíà ïî òåáå ðàññîñåòñÿ. 
Íî âåäü íèêòî è íèêîãî 
ñ ýòîé âàêöèíîé, êðîìå 
Àðãåíòèíû èëè Âåíåñóýëû 
íå ïóñòèò. Òîãäà çà÷åì åþ 
êîëîòüñÿ èìåííî òåì, êòî 
âíîâü ìå÷òàåò îòäûõàòü 
èñêëþ÷èòåëüíî çà ãðàíè-
öåé? Ïëþñ ìíîãèå ðåãèîíû 
âíóòðè òîé æå Ðîññèè, à 
ïðîâèíöèè – â îòäåëüíûõ 
ñòðàíàõ Åâðîïû - ââîäÿò 
îãðàíè÷åíèÿ, ïðè÷åì ïî-
ñòðîæå, ÷åì â ïðîøëûé 
ãîä, äëÿ ñîáñòâåííûõ ãðàæ-
äàí. Òî åñòü õî÷åò èñïàíåö 
ïîåõàòü èç Êàòàëîíèè íà 
Êàíàðû, çíà÷èò äîëæåí 
áóäåò ñèäåòü ïî ïðèëåòó 
íà êàðàíòèíå. Äàðîì, ÷òî 
â îäíîé ñòðàíå, è äàðîì, 
÷òî âðîäå êàê óæå ñäåëàë 
ïðèâèâêó. À òà æå Ìîñêâà, 
ñîãëàñíî ñëîâàì åå ìýðà – 
ñàìûé çàðàæåííûé íûí÷å 
ãîðîä â Ðîññèè. Íó è ÷òî? 
Íàðîä ñî âñåãî ïîñòñîâåò-
ñêîãî ïðîñòðàíñòâà è ðåãè-
îíîâ ÐÔ êàê âúåçæàë áåç 
êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé, 
òàê âñå ýòî äî ñèõ ïîð è 
ïðîäîëæàåòñÿ.

Ãëàâíîå æå òî, ÷òî íåò íè 
îäíîãî äàæå ìàëî-ìàëüñêè 
óâàæàåìîãî ñïåöèàëèñòà, 
êîòîðûé áû ìîã îáúÿñíèòü, 
÷åãî âñå ýòè îãðàíè÷èòåëü-
íûå ìåðû ðåàëüíî äîñòèã-
ëè, è çà÷åì ïðîäîëæàòü 
èõ èñïîëüçîâàòü ñåãîäíÿ? 
Âåäü ïñèõîëîãèþ ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé âñå ðàâíî 
èçìåíèòü íåâîçìîæíî. 
Ëþáûìè ïóòÿìè, ñ òåñòàìè 
è áåç òàêîâûõ, ïîêîëîòûå 
èëè ìàíêèðóþùèå âñþ ýòó 
âàêöèííóþ àòàêó íàðîä áó-
äåò âñå ðàâíî ïðåîäîëåâàòü. 
Íåò â òâîåé ñòðàíå ìîðÿ 
èëè îêåàíà - çíà÷èò ëþäè 
áóäóò âñå ðàâíî ëåòåòü 
òóäà, ãäå âñå ýòî èìååòñÿ.

È õîòÿ ñåé÷àñ âî âñåõ 
ñòðàíàõ ìèðà (âêëþ÷àÿ 
ÑØÀ) íàðîä ïóãàþò íî-
âûìè áðèòàíñêèìè øòàì-
ìàìè, êîòîðûå âîò-âîò 
ïðèâåäóò êî âñå íîâûì çà-
êðûòèÿì âñåãî è âñÿ, îãðà-
íè÷åíèÿì íà ïåðåäâèæåíèÿ 
è ïîñåùåíèÿ ñòàäèîíîâ è 
ðåñòîðàíîâ, ÿ äóìàþ, ÷òî 
çàãíàòü, êàê â ïðîøëîì 
ãîäó, ìèëëèîíû ëþäåé ïî 
êâàðòèðàì-äîìàì âðÿä ëè 
ïîëó÷èòñÿ. ×òî ó ñòîïðî-
öåíòíî äåìîêðàòè÷åñêèõ, 
÷òî íå ìåíåå æåñòêèõ àâòî-
ðèòàðíûõ ëèäåðîâ. À êîãäà 
âñå òå ïóòåøåñòâóþùèå 
íûí÷å òóðèñòû âåðíóòñÿ 
ïîñëå çàãðàíè÷íûõ ïîåçäîê 
ê êîíöó ëåòà ïî äîìàì, íå 
èñêëþ÷àþ, ÷òî âëàñòè ïî-
âñåìåñòíî îáúÿâÿò î íîâûõ 
âîëíàõ çàðàæåíèé, îò êîòî-
ðûõ îïÿòü èìåííî âëàñòÿì 
(ÿêîáû) ïðèäåòñÿ ñïàñàòü 
çàêðûòèÿìè è êàðàíòèíàìè 
âñå îñòàâøååñÿ â æèâûõ 
÷åëîâå÷åñòâî…  


