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«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ басшылығы мен 
акционерлеріне 

 
Ескертпелік пікір 

Біз «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ ұсынылып отырған 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік (әрі қарай мәтін бойынша «Топ»), оған 
2020 жылғы 31 желтоқсан бойынша жағдайдағы бухгалтерлік теңгері, табыстар мен шығындар 
туралы есеп, ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп, көрсетілген датадағы аяқталған 
жылдық капталдағы өзгерістер туралы есеп, сондай-ақ есеп саясаты негізгі ережелердің сипаттамасы 
мен басқа да түсіндірме ескертпелер кіреді. 
Біздің пікірімізше, біздің қорытындыдағы «Ескертпелек пікір білдіру үшін негіз» бөлімінде 
мазмұндалған мәселенің ықтимал әсерлерін қоспағанда, ұсынылып отырған шоғырландырылған 
қаржылық есептілік барлық жағдайларда 2020 жылғы 31 желтоқсандағы Топтың каржылық ережелері 
мәнін, сондай-ақ Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарттарына және Қазақстан Республикасы 
қаржы министрлігінің 2019 жылғы 1 шілдедегі № 665 бұйрығымен бекітілгенНысандарға сәйкес, 
көрсетілген датадағы аяқталған жылдық капталдағы өзгерістерді, қызметтің қаржылық 
қозғалыстарын толық көрсетеді 
 
Ескертпелік пікір білдіру үшін негіз  

Біз 2020 жылғы 31 желтоқсан жағдайындағы қорлардың физикалық түгендеуіне бақылау жасаған 
жоқпыз, себебі бұл дата Топтық аудиторлары ретінде бізді шақырудың алдында болан, сондықтан біз  
олардың физикалық жайдайын білмейміз және Топтың қорларының ағымдағы құны жүзеге асыруды 
таза құнынан аспайды. 
Біз Халықаралық аудит стандарттарына (ХАС) сәйкес аудит жүргіздік. Осы стандарттарға сәйкес, 
біздің міндеттеріміз. Осы қорытындыдағы «Қаржылық есептілік аудитіне аудитордың 
жауапкершілігі» бөлімінде көрсетілген.Халықаралық стандарттар этикасы бойынша бухгалтерлер 
кеңесінің («Кодекс СМСЭБ»)  «Кәсібіи бухгалтерлердің этикасы кодексіне» және этикалық 
талаптарға сәйкес,  «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ ұсынылып 
отырған шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудитіне қатысты біз Топқа тәуелсіз болып 
табыламыз.  Өзіміздің пкірімізді білдіру үшін біз алған аудиторлық дәлеледер жеткілікті және сенімді 
негіз бола алады деп ойлаймыз 
 
 
Аудиттің негізгі мәселелері 
 
Аудиттің негізгі мәселелері – бұл, біздің біліктілік ойымыз бойынша, ағымдағы кезеңдегі 
шоғырландырылған қаржылық есептілікке біздің аудит жүргізуіміз үшін ннғұрлым маңызды 
мәселелер. Бұл мәселелер шоғырландырылған қаржылық есептілікке біздің аудит жүргізуімі және 
аталған есептілік туралы біздік пірі білдіруіміз тұрғысынан қаралды, және біз бұл мәселелер турады 
жеке пікір білдірмейміз. 
Біздің қорытындыдағы «Шоғарландырылған қаржылық есептілік аудитіне аудиторлың 
жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған міздеттемелерді біз орындадық, оның ішінде, басқа 
мәселелерге де қатысты. Тиісінде, шоғарландырылған қаржылық есептілікті анағұллым өзгеру 
қатерлерін бағалауға жауап ретінде әзірленген жосықтарды орындауға бағытталған. Біздің 
аудиторлық жосықтардың нәтижелері, оның ішінде көрсетілген мәселелерді қарау барысында 
орындалған жосықтар осы шоғырландырылған қаржылық есептілікке қоса беріліп отырған біздің 
аудиторлық пікірді білдіруімізне негіз бола алады. 
 



                                                  Акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий» 
                                                  Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

 
 
 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке Топ басшылығының жауапкершілігі 

Топ басшылығы Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарттарына және Қазақстан Республикасы 
қаржы министрлігінің 2019 жылғы 1 шілдедегі № 665 бұйрығымен бекітілген Нысандарға сәйкес 
дайындалған осы шоғырланлырылған қаржылық есептіліктің әзірленуіне, сондай-ақ, Топ басшылығы 
шоғырланлырылған қаржылық есептіліктің әзірлеу үшін алаяқтық немесе қателіктен орын алған 
бұзушылықтар болмайтын ішкі бақылау жүйесінің қамтамасыз етілуіне жауап береді. 
Шоғырланлырылған қаржылық есептілікті дайындау барысында басшылық Топтың қызметті үздіксіз 
жалғастыру қабілеттілігін бағалауға, үздіксіз қызметке қатысты тиісті жағдайларындағы 
мәліметтердің ашылуына жауап береді, басшылықтың Топты тарату ниеті, оның жұмысын тоқтату 
немесе басшылықтық Топты тарату немесе жұмысын тоқтату туралы іс жүзіндегі баламасы болмаған 
жағдайдан басқасы.   

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудитордың жауапкершілігі 

Біздің мақсатымыз – шоғырланлырылған қаржылық есептілік, арам пиғылдан туындаған әрекеттер 
немесе қателіктер салдарынан маңызды бұрмалаушылықтар болмауына, және біздің пкірімізді 
білдіретін аудиторлық қорытышды шығаруға сенімді болу. Ақылға сыйымды сенімділік – бұл 
сенімділіктік жоғары деңгейі, бірақ ол МСА сәйкес жүргізілген аудиттің әр кезде бұрмалаушылықты 
табуына кепілдік бермейді. Бұрмалаушылықтар арам пиғыл немесе қателіктер нәтижесінде болуы 
мүмкін және олар,қаржылық есептілік негізінде қабылданатын экономикалық шешімдерге жекелей 
немесе жалпылама әсер ететін болса, маңызды деп есептеледі 
МСА сәйкес жүргізілген аудит шеңберінде, біз кәсіби талқылауларды қолданамыз және біз аудиттің 
барлық кезеңінде өзіміздің кәсіби көзқарасымызды сақтаймыз. Оның үстіне, біз:  
 арам пиғыл немесе қателіктер нәтижесінде болуы салдарынан  шоғырланлырылған қаржылық 

есептілікті бұрмалаушылықны анықтаймыз және қатерлерін бағалаймыз; осы қатерлерге қарсы 
жауап ретінде аудиторлық жосықат әзірлейміз және жүргіземіз; біздің пкірімізді сенмді және 
толық білдіретін аулиторлық дәлеледер аламыз.Жоғарыда көрсетілген әрекеттер нәтижесінде 
анағұрлық бұрмалаушылықты таппау қатерлері, қателіктер нәтижесінде анағұрлық 
бұрмалаушылықты таппау қатерлеріне қарағанда жоғары, себебі арам пиғылды әрекеттер 
келісімнен, жалған құжат жасаудан, қасақана көрмеуден, ұсынған ақпаратты бұрмалаудан 
немесе ішкі бақылау жүйесінен жасырудар тұруы мүмкін; 

 міндеттемелерге сәйкесаудиторлық жосықтар әзірлеу мақсатында, аудит үшін маңызды ішкі 
бақылауға түсінік аламыз, бірақ ол Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір алу 
мақсатында емес; қолданыстағы есеп саясатының қажетті сипаттамасын және бухгалтерлік 
бағалаудың негізділігін және  бағалаймыз және  басшылық дайындаған ақпараттың тиісінше 
ашылуын бағалаймыз; 

 үздіксіз қызмет туралы басшылық қолданған жұмыстардың құқыққа сай екендігі туралы 
қорытынды шағарамыз, ал алынған аудиторлық дәлеледер негізінже – Топтың үздіксіз 
қызметін жалғастыруы қабілетіне маңызды сенімсіздіктер пайда болатын оқиғалар немесе 
шарттаға байланысты маңызды белгісіздіктер туралы қорытынды. Егер біз маңызды 
белгісіздіктер туралы қорытындыға келсек, біз өзіміздің аудиторлық қорытындыда қаржылық 
есептегі ақпараттың тиісінше ашылуынна назар аударуымыз қажет, немесе ашылмаған 
жағдайда пкірді өзгертуімін керек. Біздің пікірлеріміз аудиторлық қорытынды шығарылғанға 
дейінгі аудиторлық дәлелдерге сүйенеді. Алайда, болашақтағы оқиғалар немесе шарттар 
Топтың өз жұмысын жүрзізу қабілетін тоқтатуына алып келуі мүмкін;  

  Жалпы шоғырландырылған есептілікті, оның құрылымы мен мазмнын ұсынуға бағалау 
жүргіземіз, ақпараттың ашылуы, сондай-ақ операциялар мен оқиғалар негізінде ұсынылуға 
жататын ақапараттардың сенімділігін қамтамасыз етілуін бағалаймыз. 
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Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен өзара ақпараттық қатынасты іске асырамыз, олардың 
мәліметіне аудиттің жоспарланған көлемі мен мерзімі туралы аудит нәтижелері бойынша маңызды 
мәліметтерді жеткіземіз, сондай-ақ аудит барысында анықталған ішкі бақылау жүйесіндегі маңызды 
кемшіліктерді хабарлаймыз. 

Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғаларға біздің тәуелсіздігімізге қатысты барлық этикалық талаптарды 
ұстанғанымыз туралы хабарлайтынымызды жеткіздік және осы тұлғаларды тәуелсіз аудиторға әсер етуші 
барлық мәселелер мен өзара қатынастар  туралы, хажетті жағдайларды – тиісті алдын ала шаралар туралы 
хабарладық. 
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ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ, 31 декабря 2020 жылғы          
31 желтоқсан жағдайына 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  
2019 жылғы 01 шілдедегі №665 бұйрығына 

(1 нысан) 
 
 

   

Индекс: №1 - Б (баланс) 
Кезеңділігі:  жылдық 
Ұсынадыт: қаржылық жылдың нәтижелері бойынша мүдделі ұйым 
Қайда ұсынылады: бағдарламалы қамтамасыз ету арқылы электронды түрде қаржылық есептілік 
депозитарийіне 
 
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей  
 
Ұйымның атауы: «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» 
2020 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша 

мың теңге 

 
АКТИВТЕР 

Ес 
керту. 

Жол 
коды 

Есепті 
кезең үшін 

Алдағы 
кезең үшін 

1  2 3 4 
I. Қысқа мерзімді активтер:         

Ақша қаражаты және оның баламалары 4 010 314 280 523 122 
Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық 
активтер  011   
Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен 
бағаланған қаржылық активтер  012   
Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен 
бағаланған қаржылық активтер  013   
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары  014   
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық активтері  015   
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек 5 016 38 820 66 724 
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек  017   
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа 
мерзімді активтер  018   
Ағымдағы табыс салығы  019   
Қорлар 6 020 39 526 43 279 
Биологиялық активтер 7 022 42 823 64 931 
Өзге де қысқа мерзімді активтер   100 435 449 698 056 
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)   101   
II. Ұзақ мерзімді активтер      
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық 
активтер 

 
110   

Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар  114   
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар  115   
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері 8 116 4 4 
Негізгі қаражаттар 9 121 600 702 582 572 
Материалдық емес активтер 10 125 53 100 59 721 
Кейінге қалдырылған салықтық активтер  126   
Өзге де ұзақ мерзімді активтер  127   
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 123-
жолды қоса алғандағы сомасы)   200 653 806 642 297 
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БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200)     1 089 255 1 340 353 
     

 
ПАССИВТЕР 

Ес 
керту. 

Жол 
коды 

Есепті 
кезең үшін 

Алдағы 
кезең үшін 

1  2 3 4 

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 
      

Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді 
қаржылық міндеттемелер  210   
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржылық міндеттемелер  211   

Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
 213   

Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек 11 214 18 561 4 416 
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 12 215 26 204 14 900 
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері 13 216 883 883 
Қызметкерлерге сыйақылар 14 217 - 341 
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек  218   
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа 
мерзімді міндеттемелер  219   
Мемлекеттік субсидиялар  220   
Төленетін дивидендтер  221   
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 15 222 2 156 8 934 
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 
217-жолды қоса алғандағы сомасы)  300 47 804 29 474 
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері  301   
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер     
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер  316   
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер  321   
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-316 
аралығындағы жолдар сомасы)  400 - - 
V. Капитал     
Жарғылық (акционерлік) капитал 16 410 1 076 971 1 076 971 
Резертер 17 413 - 10 048 
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 18 414 (35 520) 223 860 
Өзге капитал  415   
Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан 
бастап 414-жолды қоса алғандағы сомасы)  420 1 041 451 1 310 879 
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі  421  - 
Капиталдың барлығы 
(420-жол + 421-жол)   500 1 041 451 1 310 879 
Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)    1 089 255 1 340 353 

 
 
Басқарма төрағасы:  
 Нұрғожин М.Р. 
  
Бас бухгалтер  
 Қадырова Б.И. 
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ТАБЫСТАР МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП, 2020 
жылғы          31 желтоқсанда аяқталған жыл есебі 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  
2019 жылғы 01 шілдедегі №665 бұйрығына 

(2 нысан) 
 
 

   

Индекс: №2–ОПУ 
Кезеңділігі:  жылдық 
Ұсынадыт: қаржылық жылдың нәтижелері бойынша мүдделі ұйым 
Қайда ұсынылады: бағдарламалы қамтамасыз ету арқылы электронды түрде қаржылық есептілік депозитарийіне 
 
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей  
 
Ұйымның атауы: «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» 
2020 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша 

мың теңге  

Көрсеткіштердің атауы Ес 
керту. 

Жол 
коды 

Есепті кезең 
үшін 

Алдағы кезең 
үшін 

Түсім 19 010 1 616 997 1 549 130 
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 20 011 1 304 494 1 037 273 
Жалпы пайда (010-жол – 011-жол)   312 503 511 857 
     

Сату бойынша шығыстар 21 
 

012 271 894 259 205 
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды 
қоса алғанда   013 40 609 252 652 
Қаржылық кірістер 22 014 233 880 23 996 
Қаржылық шығыстар    020 - - 
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан 
ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) 
ұйымның үлесі  021   
Өзге кірістер 23 022 31 411 19 909 
Өзге шығыстар 24 023 269 508 16 064 
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды 
қоса алғанда)  024 36 392 280 493 
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+)) 25 025 - -319 
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда 
(залал) (100-жол + 101-жол)  100 36 392 280 174 
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда 
(залал)  101   
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):  200 36 392 280 174 
негізгі ұйымның меншік иелері  201   
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі  300   
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-
жолды қоса алғанда сомасы):   - - 
оның ішінде:     
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш 
қаржылық құралдарды қайта бағалау  400   
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан 
ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық     
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табысындағы (залалындағы) үлесі 
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін 
өзгеру әсері  410   
ақша ағындарын хеджирлеу  413   
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма  414   
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу  415   
өзге де жиынтық табысының өзге де құрауыштары  416   
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету  417   
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері  418   
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) 
кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық 
табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса 
алғанда сомасы)  420   
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау  431   
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан 
ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық 
табысындағы (залалындағы) үлесі  432   
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)  433   
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері  434   
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік 
қаржылық құралдарды қайта бағалау  435   
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) 
кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де 
жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды 
қоса алғандағы сомасы)  440 - - 
Жалпы жиынтық табыс 
(300-жол + 400-жол)  500 36 392 280 174 
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:   - - 
негізгі ұйымның меншік иелері   - - 
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі   - - 
Акцияға арналған пайда:  600 33,7 259,45 
оның ішінде:   - - 
Акцияға арналған базалық пайда:     
Тоқтатылған қызметтен   - - 
Акцияға арналған ажыратылған пайда:   - - 
жалғасатын қызметтен   - - 
тоқтатылған қызметтен   - - 

 
 

Басқарма төрағасы:  
 Нұрғожин М.Р. 
  
Бас бухгалтер  
 Қадырова Б.И. 
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КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП,  
2020 жылғы          31 желтоқсанда аяқталған  жыл ғы  жағдайына 
. 
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  
 2019 жылғы 01 шілдедегі №665 бұйрығына 

 (4 нысан) 
Индекс: №4 – ИК 
Кезеңділігі:  жылдық 
Ұсынадыт: қаржылық жылдың нәтижелері бойынша мүдделі ұйым 
Қайда ұсынылады: бағдарламалы қамтамасыз ету арқылы электронды түрде қаржылық есептілік депозитарийіне 
 
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей  
 
Ұйымның атауы: «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» 
2020 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша 
 
 мың теңге 

Құрауыштардың атауы 

 Меншік иелеріне тиесілі капитал 
Бақыланбайт
ын меншік 
иелерінің 
үлесі 

Капитал 
жиыны Жол 

коды 

Жарғылық 
(акционерл
ік) 
капитал 

Эмиссиялық 
кіріс 

Сатып алынған 
меншік үлестік 
құралдар 

Өзге 
жиынт
ық кіріс 
құрауы
штары 

Бөлінбеген 
пайда 

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 1 076 971   10 048 16 078  1 103 097 

Изменения в учетной политике 011     (1 151)  (1 151) 

Пересчитанное сальдо   (стр.010+/-стр. 011) 100 1 076 971   10 048 14 927  1 101 946 
Общая совокупная прибыль , всего (строка 
210+ строка 220): 200     280 174  280 174 

Прибыль (убыток) за  год  210     280 174  280 174 
Прочая совокупная прибыль , всего (сумма 
строк с 221 по 229): 220           

оның ішінде:         
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта 
бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 221 

   - -  - 
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өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта 
бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 222 

     - - 

негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін 
алып тастағанда) 223 

       

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін 
қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің 
өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі 224 

       

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық 
пайда (залал) 225        

еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге 
қалдырылған салығына арналған кіріс 
салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері 226 

       

Ақша ағындарын (салық тиімділігін 
шегергенде) хеджирлеу 227        

Шетел операцияларына таза инвестицияларды 
хеджирлеу 228        

Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша 
бағамдық айырма 229        

оның ішінде: 300     (71 241)  (71 241) 
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны         
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 
схемасы бойынша акциялар шығару 310        

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 
схемасына қатысты салықтық пайда         

Меншік иелерінің жарналары      (9 445)  (9 445) 
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару         
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік 
құралдарды шығару         

Айырбасталатын құралдардың үлестік 
құрауышы (салық тиімділігін шегергенде) 311        

оның ішінде: 312        
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны 313        
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 
схемасы бойынша акциялар шығару 314 

       

Дивидендтерді төлеу 315     (61 796)  (61 796) 



                                                                                                                                                  Акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий» 
                                                                                                                                                    Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

 
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер 316        
Меншік иелерімен өзге де операциялар 317        
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын 
еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер 318        

Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо (100-жол + 
200-жол + 300-жол+319-жол) 

 
 

400 

 
 

1 076 971   

 
 

10 048 

 
 

223 860  

 
 

1 310 879 
Есептік саясаттағы өзгеріс 401     (5 504)  (5 504) 
Қайта есептелген сальдо (400-жол +/- 401-жол) 500 1 076 971   10 048 218 356  1 305  375 
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы 
(610-жол + 620-жол): 600     36 392  36 392 

Бір жылғы пайда (залал) 610     36 392  36 392 
Өзге жиынтық кіріс, барлығы (621-ден 629 
аралығындағы жолдар сомасы): 620 -   - -  - 

оның ішінде:                
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта 
бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 

621           

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта 
бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 

622 
      

    

негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін 
алып тастағанда) 

623        

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін 
қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің 
өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі 

624        

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық 
пайда (залал) 625        

мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының 
мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі 626        

ақша ағындарын (салық тиімділігін алып 
тастағанда) хеджирлеу 627        

шетел операцияларына таза инвестицияларды 
хеджирлеу 628        

шетел ұйымдарына таза инвестициялар 
бойынша бағамдық айырма 629        
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меншік иелерімен операциялар, барлығы 
(710-нан бастап 718 аралығындағы жолдар 
сомасы) 

700 - - - (10 048) (290 268) - (300 316) 

оның ішінде:         
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 710        
оның ішінде:         
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны         
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 
схемасы бойынша акциялар шығару         

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 
схемасына қатысты салықтық пайда         

Меншік иелерінің жарналары 711        
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару 712        
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік 
құралдар шығару 713        

Айырбасталатын құралдардың үлестік 
құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда) 714        

Дивидендтерді төлеу 715     (238 148)  (238 148) 
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер 716        
Меншік иелерімен өзге де операциялар 717    (10 048) (52 120)  (62 168) 
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын 
еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер 718        

Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо 
(500-жол + 600-жол + 700-жол+719 жол) 800 1 076 971   - (35 520)  1 041 451 
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       АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ  
Ш          ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (тікелей әдіс) 2020 жылғы 31 желтоқсанда  

аяқталған жылға 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  

2019 жылғы 01 шілдедегі №665 бұйрығына 

(3 нысан) 

Индекс: № 3 – ДДС-П 
Кезеңділігі: жылдық 
Ұсынады: қаржылық жылдың нәтижелері бойынша мүдделі ұйым 
Қайда ұсынылады: бағдарламалы қамтамасыз ету арқылы электронды түрде қаржылық есептілік депозитарийіне 
 
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей  
 
Ұйымның атауы: «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» 
2020 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша 
 
   мың теңгее 

Көрсеткіштердің атауы Ес 
керту. 

Жол 
коды 

Есепті кезең 
үшін 

Алдағы кезең 
үшін 

  
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы 

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-
жолды қоса алғанда сомасы) 

 010 1 773 362 1 848 035 

оның ішінде:     
тауарлар мен қызметтерді өткізу  011 1 569 340 1 622 750 
өзге де түсім  012  171 158 
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған 
аванстар 

 013 152 556  
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер  014   
алынған сыйақылар  015   
өзге де түсімдер  016 51 466 54 127 
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан 
бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) 

  1 671 758 1 718 038 

оның ішінде:     
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге 
төлемдер 

 021 181 754 472 891 

тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген 
аванстар 

 022 105 288 50 595 

еңбекақы төлеу бойынша төлемдер  023 959 708 799 023 
сыйақы төлемдері  024   
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер  025   
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да 
төлемдер 

 026 349 753 290 580 

өзге де төлемдер  027 75 255 104 949 
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының 
таза сомасы 
(010-жол – 020-жол) 

 
030 101 604 129 997 

  
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 

 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 
052-жолды қоса алғанда сомасы) 

 040 - - 

оның ішінде:     
негізгі құралдарды сату  041   
материалдық емес активтерді өткізу  042   
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өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу  043   
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік 
құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу 
үлестерін өткізу 

 044   

басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу  045   
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу 
  046   

өзге де қаржы активтерін өткізу  048   
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, 
опциондар мен своптар 

 049   

алынған дивидендтер  050   
алынған сыйақылар  051   
өзге түсімдер  052   
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 
073-жолды қоса алғанда сомасы) 

  
060 68 209 50 446 

оның ішінде:     
негізгі құралдарды сатып алу  061 61 812 22 071 
материалдық емес активтерді сатып алу  062 6 397 28 375 
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу  063   
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 
073-жолды қоса алғанда сомасы) 

 069   

оның ішінде:  070   
негізгі құралдарды сатып алу  071   
материалдық емес активтерді сатып алу  072   
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу  073   
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 
073-жолды қоса алғанда сомасы) 

 080 (68 209) (50 446) 

  
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы 

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-
жолды қоса алғанда сомасы 

 090  13 807 

оның ішінде:     
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы  091 - - 
қарыздар алу  092 - - 
алынған сыйақылар  093 - - 
өзге түсімдер  094  13 807 
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-
жолды қоса алғанда сомасы) 

 100 242 237 73 796 

оның ішінде:     
қарыздарды өтеу  101   
сыйақы төлеу  102   
дивидендтерді төлеу  103 238 148 61 796 
ұйымдардың акциялары бойынша 
меншік иелеріне төлемдер 

 104   

өзге шығулар  105 4 089 12 000 
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза 
сомасы 
(090-жол – 100-жол) 

 
110 (242 237) (59 989) 

4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері  120 - - 
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының 
баланстық құнындағы өзгерістер әсері 

 130 -  

6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-
жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол) 

 140 (208 842) 19 562 

7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың 
баламалары 

  150 523 122 503 560 

8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың 
баламалары 

 160 314 280 523 122 
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