
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
АКЦИЙ 

Акционерное общество "Рэмикс – Р" 
(АО "Рэмикс – Р") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные 
лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно общества и его размещаемых акций. 
 
 
 
 
 

Алматы 2004 год 



 
1. Общие сведения об акционерном обществе 
Созданию Акционерного Общества «Рэмикс – Р» предшествует реорганизация в форме 
преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Рэмикс – Р». 
 
2.  Наименование акционерного общества (далее Общество) 

Таблица 1. Наименование Общества 

 На государственном 
языке На русском языке На английском 

языке 
Полное 

наименование 
«Рэмикс – Р» 

Акционерлік қоғамы 
Акционерное общество 

«Рэмикс – Р» 
«Remix – R» Joint-

Stock Company 
Сокращенное 
наименование АҚ «Рэмикс – Р» АО «Рэмикс – Р» JSC «Remix – R»  

 
3.  Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества 
Свидетельство о государственной регистрации № 63946-1910-АО от 22 июня 2004 года, 
выдано Департаментом Юстиции города Алматы. 
 
4.  Регистрационный номер налогоплательщика 
600800507213 
 
5.  Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты 
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 480030, г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93. 
Тел. + 7 (3272) 50-31-25,  
Факс: 50-31-23 
E-mail: ternova@reis.kz 
 
6.  Банковские реквизиты акционерного общества 
ИИК 101 467 915 в ОАО «TEXAKABANK» г. Алматы БИК 190 501 914 
 
7. Виды деятельности акционерного общества 
− Передача в аренду (в том числе передача в лизинг) зданий и сооружений 

производственно – технического назначения, жилья, оборудования и другого имущества; 
− Производство строительных материалов; 
− Торговля строительными материалами, изделиями и инструментами, как 

импортируемыми, так и отечественного производства; оптовая и розничная торговля; 
− Экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, инструментов, сырья, 

комплектующих изделий и конструкций; 
− Строительные и ремонтно–строительные работы; 
− Организация общественного питания; 
− Оказание информационных, инжиниринговых, посреднических, дилерских и 

дистрибьюторских, представительских и иных услуг; 
− Другие виды деятельности в порядке диверсификации, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 

На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет рейтингов, присвоенных 
международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами. 

 



9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества 

На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет филиалов и представительств. 
 
10. Наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой 

отчетности акционерного общества 
Организация аудит не проводила. 
 

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 
 

11.  Совет Директоров акционерного общества 
Совет Директоров не создан. 
 
12.  Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 

Таблица 2. Исполнительный орган 

Фамилия, имя, 
отчество Должности за последние три года 

Процентное соотношение 
акций к общему количеству 

акций, выпущенных 
Обществом 

Тернова Евгения 
Юрьевна 

- 22.06.2004 г. – по настоящее время 
Исполнительный директор АО «РЭМИКС – Р» 
 
- 20.11.2003 г. - 22.06.2004 г. 
Директор ТОО «РЭМИКС – Р» 
 
- 01.01.2001 г. – 31.12.2003 г. 
Вице президент по экономике и финансам ТОО 
«Реиз» 

0% 

 
13. Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим работникам: 
Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. 
Терновой Е.Ю., исполнительному директору, за последние три месяца выплачено 156 000 
тенге, по 52 000 тенге ежемесячно в виде заработной платы. 
 
14. Организационная структура акционерного общества 
Общество не имеет структурных подразделений. 
 
15. Учредители (акционеры) акционерного общества 

Таблица 3. Акционеры 
Акционеры Место нахождения Доля 

Риммер Игорь Владимирович 480064, г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 164, кв. 46 0,02% 

ТОО фирма «Р.И.В.» 480061, г. Алматы, ул. Ворошилова, 15. 99,98% 

 
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 

акционером – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в 
уставном капитале) организации 

На дату составления Проспекта эмиссии акций Общество не является крупным акционером, 
т.е. держателем десяти и более процентов доли уставного капитала в других организациях. 
 
17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционерное общество 
Нет. 



 
18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества 
ТОО «Реиз» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 36956-1910-

ТОО от 19.12.2000 г. 
− вид деятельности – производство деревянных изделий и конструкций 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 100% 
− первый руководитель – президент Риммер М.В. 

 
ТОО «Reis House» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Ворошилова, 15 
− свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 28619-1910-

ТОО от 28.04.2004 г. 
− вид деятельности – производство деревянных изделий и конструкций 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 100% 
− первый руководитель – директор Риммер М.В. 

 
ТОО «Реиз-Ал» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 48800-1910-

ТОО от 07.04.2003 г. 
− вид деятельности – выполнение проектных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 50% 
− первый руководитель – директор Риммер И.В. 

 
ТОО «Асыл-Тау» 

− юридический адрес г. Алматы, микрорайон «Жайлы», д.3 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 55012-1910-

ТОО от 21.04.2003 г. 
− вид деятельности – выполнение проектных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 50% 
− первый руководитель – директор Риммер М.В. 

 
ТОО «Галерея» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Толе би, 189а 
− свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 22583-1910-

ТОО от 28.01.2004 г. 
− вид деятельности – торговля строительными материалами 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 50% 
− первый руководитель – директор Ефременков В.Н. 

 
ТОО «Богет» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 59618-1910-

ТОО от 08.12.2003 г. 
− вид деятельности – охранная деятельность 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 90% 
− первый руководитель – директор Пушенко С.П. 

 



ТОО «Реиз-СтройСервис» 
− юридический адрес г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 63742-1910-

ТОО от 10.06.2004 г. 
− вид деятельности – выполнение проектных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ 
− учредитель – Риммер И.В., доля в УК – 100% 
− первый руководитель – директор Риммер И.В. 

 
ТОО «Реиз-СтройМонтаж» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 45531-1910-

ТОО от 28.01.2002 г. 
− вид деятельности – выполнение проектных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ 
− учредитель – ТОО «Реиз», доля в УК – 90% 
− первый руководитель – директор Риммер И.В. 

 
ТОО обменный пункт «Максима» 

− юридический адрес г. Алматы, микрорайон «Жайлы», д.4 
− свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 8534-1910-

ТОО от 07.03.2001 г. 
− вид деятельности – операции, связанные с обменом валют 
− учредитель – ТОО «Реиз», доля в УК – 99% 
− первый руководитель – директор Урушбаева Т.Г. 

 
ТОО «Реиз-Алпласт» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Ворошилова, 15 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 54983-1910-

ТОО от 18.04.2003 г. 
− вид деятельности – производство пластиковых и алюминиевых изделий и 

конструкций 
− учредитель – ТОО «Реиз», доля в УК – 90% 
− первый руководитель – директор Андреева О.В. 

 
ТОО «Реиз-Проект» 

− юридический адрес г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 64064-1910-

ТОО от 28.06.2004 г. 
− вид деятельности – выполнение проектных работ 
− учредитель – ТОО «Реиз-СтройМонтаж», доля в УК – 100% 
− первый руководитель – директор Анисимова И.И. 

 
ТОО «Алтын Булак - Р» 

− юридический адрес ЮКО, Сарыагашский район, п.Коктерек 
− свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 18219-1910-

ТОО от 25.11.2003 г. 
− вид деятельности – услуги по санаторно-курортному лечению 
− учредитель – Риммер В.Я., доля в УК – 100% 
− первый руководитель – директор Кайшибаев Н.С. 

 
 



Близкие родственники Риммера И.В. 
− отец – Риммер Владимир Яковлевич 
− мать – Риммер Эмма Григорьевна 
− брат – Риммер Михаил Владимирович 
− жена – Риммер Светлана Анатольевна 

 
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения 

об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества 
Основными видами деятельности Общества являются: 

1) передача в аренду земельных участков, зданий и сооружений административного и 
производственно-технического назначения, технологического оборудования по 
производству деревянных и металлических изделий и конструкций, а так же другого 
имущества, расположенного на производственной базе по адресу ул. Бекмаханова, 93; 

2) импорт технологического оборудования; 
3) оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, 

представительских и иных услуг. 
Определить конкурентов – не представляется возможным. 
 
20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности акционерного общества 
Факторы, позитивно влияющие на доходность услуг по передаче в аренду: 
- высокий уровень цен на рынке земли и недвижимости в г. Алматы 
- удобное месторасположение производственной базы в черте г. Алматы в 

непосредственной близости от одной из основных грузовых автомобильных магистралей 
города, аэропорта и железнодорожной станции Алматы 1 

- хорошее состояние зданий и сооружений административного и производственно-
технического назначения, предназначенных для размещения офисов, организации 
складского хозяйства и производства продукции 

- обеспеченность коммуникациями, находящимися в хорошем состоянии - 
энергоснабжение, включая резервное (дизельная генераторная установка производства 
Северная Ирландия), водоснабжение, канализация, теплоснабжение, связь. 

- обеспеченность круглосуточной охраной 
- наличие железнодорожного тупика и погрузо-разгрузочной техники 
- высокий технический уровень и качество оборудования ведущих европейских фирм-

производителей, отсутствие аналогичного оборудования в Казахстане. 
Факторы, негативно влияющие на доходность услуг по передаче в аренду: 
- здания и сооружения производственной базы и технологическое оборудование, 

сдаваемые в аренду, ориентированы на производство строительных материалов, изделий 
и конструкций и, в случае спада строительства в РК, возникнет необходимость 
перепрофилирования производственной базы, что вызовет снижение доходов в этот 
период 

- арендаторами имущества являются аффилиированные компании, и доходность услуг 
зависит от получения доходов группой компаний. 

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 
 

Таблица 4. Объемы реализованной продукции (тыс. тенге) 

№ Наименование продукции (работ, услуг) 2002 2003 По состоянию на 
22.06.2004г. 

1. Реализация продукции - - 31 583,08
2. Прочие - - 
  ИТОГО:    31 583,08 



 
22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 

(работ, услуг) 
 

Таблица 5. Сведения о поставщиках 

Наименование поставщика Местонахождение 
Доля в общем объеме 

поставляемой 
продукции (%) 

Поставщики оборудования:   
Ligran Enterprises LTD Республика Кипр, Никосия 92,77% 
ИТОГО:  92,77% 

 
Таблица 6. Сведения о потребителях 

Наименование потребителя Местонахождение 
Доля в общем объеме 
производимых товаров 

(%) 
Арендаторы имущества   

ТОО «Реиз» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 50,97% 
ТОО «Reis House» РК, г. Алматы, ул. Ворошилова, 15 22,04% 
ТОО «Реиз-СтройМонтаж» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 10,64% 
ИТОГО:  83,65% 

 
 
23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества 
 
1) Влияние сезонности: 
Деятельность Общества не подвержена факторам сезонного влияния, так как арендная плата 
выплачивается арендаторами имущества независимо от объемов продаж собственной 
продукции. 
2) Доля импорта: 
Доля импорта поставляемого оборудования составляет 92,77%. 
3) Участие в судебных процессах: Нет. 
4) Факторы риска: 
− Макроэкономические риски – в случае ухудшения общей экономической ситуации в РК, 

спада производства возможно снижение цен на аренду имущества, потеря арендаторов. 
− Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения обменного курса 

национальной валюты. Данный риск может оказывать непосредственное влияние на 
Общество только в том случае, если Общество проводит какие либо валютные операция в 
процессе осуществления своей деятельности. 

− Экологический риск. В связи со спецификой отрасли данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность Общества. 

− Транспортные риски связаны с транспортировкой импортного оборудования, в процессе 
которого могут возникнуть различного рода повреждения, что может привести 
оборудование в негодность к дальнейшей эксплуатации.  

 
 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
24. Инвестиции 
Нет. 
 
 
 



25. Дебиторская задолженность.  
Таблица 7. Сведения о дебиторской задолженности 

Наименование дебитора Его подробный адрес 
Сумма 

задолженности 
( тенге) 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолженности, 
безнадежной к 
взысканию 

ТОО «АСКБ Коргау» РК, г. Алматы, ул. Ратушного, 70 4 378 732 07/2004  
ТОО «Реиз» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 13 041 105 08/2004  
ТОО «Reis House» РК, г. Алматы, ул. Ворошилова, 15 3 818 366 07/2004  
ТОО «ЭкоТИМ» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 1 440 345 09/2004  
ТОО «Baumarkt» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 1 441 986 07/2004  
Прочие  13 240 030 07/2004  
ИТОГО:   37 060 564   

 
 
25-1. Активы 

Таблица 8. Сведения об активах 

Наименование 
Балансовая 
стоимость 

(тенге) 

Долгосрочные активы 463 081 158,41 
     Нематериальные активы: 3 258 510,14   

Подключение телефонов    295 304,05   
Программа тарификации телефонных разговоров    46 451,09   
Право аренды земельных участков 2 916 755,00   

     Основные средства: 380 893 277,00   
Земельный участок 1,8594 га 10 665 500,00   
Здания 189 882 824,40   
Сооружения  18 886 015,55   
Передаточные устройства (сети) 15 962 955,95   
Силовые машины и оборудование    11 183 239,65   
Рабочие машины и оборудование 120 285 940,69   
Другие машины и оборудование     12 352 480,42   
Мобильный транспорт      108 334,22   
Компьютерные, периферийные устройства и оборудование по обработке данных          180 524,92   
Прочие       1 385 461,20   

  
Незавершенное капитальное строительство, не установленное оборудование 78 929 371,00 

  
Текущие активы 39 632 772,92 
     Товарно-материальные запасы     368 824,00   
     Дебиторская задолженность       37 060 564,00   

Расходы будущих периодов               9 060,00   
     Денежные средства         2 194 324,92   
ИТОГО:  502 713 931,33 

 
26. Уставный капитал акционерного общества 
Объявленный уставный капитал Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге. 
Уставный капитал, оплачиваемый учредителями Общества, составляет 396 526 667 (Триста 
девяносто шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге. 
 
27. Займы 
Нет. 



 
28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением акционерным 

обществом основной деятельности  
Таблица 9. Сведения о кредиторской задолженности 

 
Наименование кредитора 

 
Его подробный адрес 

Сумма 
задолженности 

(тенге) 

Сроки 
погашения 

Ligran Enterprises LTD Республика Кипр, Никосия 77 507 165,00 11/2004 
Прочие  19 250 560,00 07/2004 
ВСЕГО:   96 757 725,00  

 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
30-42. Данные пункты заполняются финансовыми организациями. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
43. Информация в отношении всех зарегистрированных ценных бумаг 
Нет. 
 
 

СВЕДЕНИИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 
 
44. Сведения об акциях 
Общее количество объявленных акций Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) 
штук, из них: 
- простых акций 1 000 000 000 (Один миллиард) штук; 
- привилегированных акций – нет. 
Общее количество простых акций, размещаемых среди учредителей Общества, составляет 
396 526 667 (Триста девяносто шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) штук, распределенных следующим образом: 
− 396 439 467 (Триста девяносто шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч 

четыреста шестьдесят семь) штук объявленных простых акций номинальной стоимостью 
1 (Один) тенге каждая, на общую сумму 396 439 467 (Триста девяносто шесть миллионов 
четыреста тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят семь) тенге, принадлежит ТОО 
фирма «Р.И.В.». 

−  87 200 (Восемьдесят семь тысяч двести) штук объявленных простых акций номинальной 
стоимостью 1 (Один) тенге каждая, на общую сумму 87 200 (Восемьдесят семь тысяч 
двести) тенге, принадлежит Риммеру И.В. 

 
45. Конвертируемые ценные бумаги 
Нет. 
 
46. Сведения о регистраторе акционерного общества 
Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется независимым 
регистратором АО «Зерде» (Государственная лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра держателей ценных бумаг Национальной комиссии Республики Казахстан 
по ценным бумагам № 0406200238 от 01.04.2002 года). Адрес: 480004, г. Алматы, ул. Гоголя, 
111 «А». 
Платежный агент отсутствует. 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
47. Сумма затрат на выпуск акций 
Нет. 
 
48. Информация для инвесторов 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и проспектом выпуска акций по 
адресу: 

Республика Казахстан, 
480030, г. Алматы 
ул. Бекмаханова, 93 

 
 
 

Исполнительный директор                                                           Тернова Е. Ю. 
 

 
И. о. главного бухгалтера                                                               Бекембай Ж.Б. 
 
 
Служба внутреннего аудита                                                          Отсутствует 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИЯЛАР 
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 
"Рэмикс – Р" акционерлік қоғамы 

("Рэмикс – Р" АҚ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уəкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да 
болмасын үсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуге алған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін 
жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазаќстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның 
лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне 
онда берілген барлық ақпараттың шынайы жəне қоғам мен оның орнықтырылған 
акцияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға əкеп соқпайтын болып табылатындығын 
растайды. 
 
 
 
 

Алматы, 2004 жыл 



1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер 
 «Рэмикс – Р» акционерлік қоғамының құрылуының алдында «Рэмикс – Р» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің өзгеру нысанында қайта құрылуы болған. 
 
2.  Акционерлік қоғамның (бұдан былай - Қоғам) атауы 

1-кесте. Қоғамның атауы 
 Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы «Рэмикс – Р» 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Рэмикс – Р» 

«Remix – R» Joint-
Stock Company 

Қысқартылған 
атауы АҚ «Рэмикс – Р» АО «Рэмикс – Р» JSC «Remix – R»  

 
3.  Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер 
2004 жылдың 22 маусымындағы мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 63946-1910-АҚ 
Алматы қаласының Əділет Департаментімен берілген. 
 
4.  Салық төлеушінің тіркеу нөмірі 
600800507213 
 
5.  Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс 

телефондарының жəне факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы 
Заңды жəне нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 480030, Алматы қ-сы, Бекмаханов 
к-сі, 93. 
Тел. + 7 (3272) 50-31-25,  
Факс: 50-31-23 
E-mail: ternova@reis.kz 
 
6.  Акционерлік қоғамның банêтік деректемелері 
Алматы қ. «TEXAKABANK» ААҚ ИИК 101 467 915, БИК 190 501 914 
 
7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері 
− өндірістік-техникалық мəндегі ғимараттар мен имараттарды, жабдықтарды, басқа да 

мүлікті жалға беру (соның шінде лизингке беру); 
− Құрылыс материалдарын шығару; 
− Құрылыс материалдарымен, бұйымдарымен, құралдарымен, соның ішінде отандық жəне 

импортталған заттармен сауда-саттық жасау; көтерме жəне бөлшектік сауда-саттық 
жасау; 

− Жабдықтарды, құрылыс материалдарын, құралдарды, шикізатты, құрама бұйымдар мен 
құрылымдарды экспорттау жəне импорттау; 

− Құрылыс жəне жөндеу-құрылыс жұмыстары; 
− Қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру; 
− Ақпараттық, инжинирингтік, делдалдық, дилерлік жəне дистрибьюторлық, өкілдік жəне 

басқа да қызметтерді көрсету; 
− Қазақстан Республикасының заңдамасымен тыйым салынбаған əртүрлі қызмет түрлерін 

атқару. 
 
8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық жəне 

(немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің 
болуы туралы мəліметтер 

Акциялар шығарылымының пропектісі жасалған күнге дейін Қоғамның халықаралық жəне 
(немесе) отандық рейтингтік агенттіктер берген рейтингтері жоқ. 

 



9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, 
тіркелген күндері, орналасқан жері, пошталық мекен-жайы 

Акциялар шығарылымының проспектісі жасалған күнге дейін Қоғамның филиалдары мен 
өкілдіктері болған жоқ. 
 
10. Акционерлік қоғамның қаржы есебінің аудитін жүргізген (жүргізетін) аудиторлық 

ұйымның толық ресми атауы 
Ұйым аудит жүргізген жоқ. 
 
 

ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ) 
 

11.  Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі 
Директорлар кеңесі құрылған жоқ. 
 
12. Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы 

2-кесте. Атқарушы орган 

Аты-жөні Соңғы үш жылда атқарған қызметі 

Акцияларының Қоғам 
шығарған акциялардың 
жалпы санына пайыздық 

қатынасы 

Тернова Евгения 
Юрьевна 

- 22.06.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін 
 «РЭМИКС – Р» АҚ атқарушы директоры 
 
- 20.11.2003 ж. - 22.06.2004 ж. 
 «РЭМИКС – Р» ЖШС Директоры 
 
- 01.01.2001 ж. – 31.12.2003 ж. 
 «Реиз» ЖШС Экономика жəне қаржы жөніндегі 
Вице президенті 

0% 

 
13. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне жəне басқа 

басшы жұмыскерлерге төленген сыйақы: 
Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу қарастырылмаған. 
Е.Ю.Терноваға, атқарушы директорға, ай сайын еңбекақы түрінде  52 000 теңгеден соңғы үш 
айда 156 000 теңге төленді. 
 
14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жоқ. 
 
15. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)  

3-кесте. Акционерлер 
Акционерлер Орналасқан жері Үлесі  

Риммер Игорь Владимирович 480064, Алматы қ-сы, Желтоқсан к-сі, 164-үй, 46-
пəтер 0,02% 

 «Р.И.В.» фирмасы ЖШС 480061, Алматы қ-сы, Ворошилов к-сі, 15. 99,98% 

 
16. Акционерлік қоғам ірі акционер – ұйымның орнықтырылған акцияларының 

(жарғылық капиталдағы үлестерінің) он жəне одан да көп % ие - болып табылатын 
ұйымдар туралы мəліметтер 

Акциялар эмиссиясының Проспектісі жасалған күнге дейін Қоғам ірі акционер болып 
табылған емес, яғни басқа ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлестің он жəне одан да 
көп пайызының ұстаушысы болып табылмайды. 



17. Қоғам қатысатын өндірістік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 

Жоқ. 
 
18. Акционерлік қоғамның басқа аффинаждалған тұлѓалары туралы мєліметтер 
«Реиз» ЖШС 

− Заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 
− 19.12.2000 ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 36956-1910-ЖШС  
− қызмет түрі – ағаш бұйымдары мен құрылымдарын шығару 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 100% 
− бірінші басшысы – президент Риммер М.В. 

 
 «Reis House» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Ворошилов к-сі, 15 
− 28.04.2004ж. заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 28619-1910-

ЖШС. 
− Қызмет түрі – ағаш бұйымдары мен құрылымдарын шығару 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 100% 
− бірінші басшысы – директор Риммер М.В. 

 
 «Реиз-Ал» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 
− 07.04.2003ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 48800-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі – жобалық, құрылыс-жинақтау жəне жөндеу-құрылыс жұмыстары 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 50% 
− бірінші басшысы – директор Риммер И.В. 

 
 «Асыл-Тау» ЖШС 

− заңды мекен-жайы. Алматы қ-сы, «Жайлы» ықшам ауданы, 3-үй. 
− 21.04.2003 ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 55012-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі – жобалық, құрылыс-жинақтау жəне жөндеу-құрылыс жұмыстары 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 50% 
− бірінші басшысы – директор Риммер М.В. 

 
 «Галерея» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы,Төле би к-сі, 189а 
− 28.01.2004ж. заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 22583-1910-

ЖШС. 
− Қызмет түрі – құрылыс материалдарымен сауда-саттық жасау. 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 50% 
− бірінші басшысы – директор Ефременков В.Н. 

 
 «Бөгет» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 
− 08.12.2003ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 59618-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі – күзет қызметі. 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 90% 
− бірінші басшысы – директор Пушенко С.П. 

 
«Реиз-СтройСервис» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 
− 10.06.2004ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 63742-1910-ЖШС. 



− Қызмет түрі – жобалық, құрылыс-жинақтау жəне жөндеу-құрылыс жұмыстары 
− құрылтайшы – Риммер И.В., ЖК үлесі – 100% 
− бірінші басшысы – директор Риммер И.В. 

 
 «Реиз-СтройМонтаж» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 
− 28.01.2002ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 45531-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі – жобалық, құрылыс-жинақтау жəне жөндеу-құрылыс жұмыстары. 
− құрылтайшы – «Реиз» ЖШС, ЖК үлесі – 90% 
− бірінші басшысы – директор Риммер И.В. 

 
 «Максима» айырбастау пункті ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, «Жайлы» ықшам ауданы, 4-үй. 
− 07.03.2001ж. заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 8534-1910-

ЖШС. 
− Қызмет түрі – валюта айырбастаумен байланысты операциялар 
− құрылтайшы – «Реиз» ЖШС, ЖК үлесі – 99% 
− бірінші басшысы – директор Урушбаева Т.Г. 

 
 «Реиз-Алпласт» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы,  Ворошилов к-сі, 15 
− 18.04.2003ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 54983-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі –пластикалық жəне алюминий бұйымдары мен құрылымдарын шығару  
− құрылтайшы –  «Реиз» ЖШС, ЖК үлесі – 90% 
− бірінші басшысы – директор Андреева О.В. 

 
«Реиз-Проект» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 
− 28.06.2004ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 64064-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі – жобалық жұмыстарды орындау. 
− құрылтайшы –«Реиз-СтройМонтаж» ЖШС, ЖК үлесі – 100% 
− бірінші басшысы – директор Анисимова И.И. 

 
«Алтын Бұлақ - Р» ЖШС 

− заңды мекен-жайы: ОҚО, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. 
− 25.11.2003ж. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № 18219-1910-ЖШС. 
− Қызмет түрі – шипажай-демалыс орындарындағы емдеу қызметтері  
− құрылтайшы – Риммер В.Я., ЖК үлесі – 100% 
− бірінші басшысы – директор Кайшибаев Н.С. 

 
И.В.Риммердің жақын туыстары  

− əкесі – Риммер Владимир Яковлевич 
− анасы – Риммер Эмма Григорьевна 
− бауыры – Риммер Михаил Владимирович 
− əйелі – Риммер Светлана Анатольевна 

 
 

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН СИПАТТАУ 
 
19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерін қысқаша сипаттау, акционерлік 

қоғамның бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер 
Қоғамның негізгі қызмет түрлері келесілер болып табылады: 



1) Жер учаскелерін, əкімшілік жəне өндірістік-техникалық мəндегі ғимараттар мен 
имараттарды, ағаш жəне металл бұйымдары мен құрылымдарын шығаратын 
технологиялық жабдықтарды, сондай-ақ Бекмаханов к-сі, 93, мекен-жайы бойынша 
орналасқан басқа да мүлікті жалға беру; 

2) Технологиялық жабдықтарды импорттау; 
3) ақпараттық, инжинирингтік, маркетингтік, делдалдық, өкілдік жəне басқа да 

қызметтерді көрсету. 
Бəсекелестерді анықтау – мүмкін емес. 
 
20. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, 

қызметтерді) кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар 
Жалға беру қызметтерінің кірістілігіне оң əсер ететін факторлар: 
-     Алматы қ. жерді жəне жылжымайтын мүлік рыногындағы баға деңгейінің жоғары болуы: 
- өндірістік базаның Алматы қ. ішінде қаланың негізгі жүк автомобиль магистральдерінің 

біріне, ұшақ алаңына, Алматы-1 теміржол станциясына тікелей жақын қолайлы жерде 
орналасуы; 

- офистерге, қойма шаруашылығы ұйымдарына, өнім өндірісін орнықтыру үшін арналған 
əкімшілік жəне өндірпістік-техникалық мəндегі ғимараттар мен имараттардың жай-
күйінің жақсы болуы; 

- жақсы күйдегі коммуникациялармен – электермен жабдықталуы, соның ішінде 
сақтықпен (Солтүстік Ирландияда шыққан дизельді генераторлы қондырғы), сумен 
қамтамасыз етілуі, канализациямен, жылумен қамтамасыз етілуі, байланыспен 
қамтамасыз етілуі. 

- Тəулік бойғы күзетпен қамтамасыз етілуі; 
- Теміржол тұйығының жəне жүк көтеру-жүк түсіруге арналған техниканың болуы; 
- Жоғары техникалық деңгей жəне алдыңғы қатарлы еуропа фирма- шығарушыларының 

жабдықтарының сапасы, Қазақстанда ұқсас жабдықтардың жоқтығы. 
Жалға беру қызметтерінің кірістілігіне терс əсер ететін факторлар: 
- Жалға берілетін өндірістік базаның ғиматтары мен имараттары жəне техологиялық 

жабдық құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын шығаруға арналған, ҚР 
құрылыс құлдырап кеткен жағдайда, өндірістік базаны өзгерту қажеттілігі туады, бұл осы 
кезеңдегі кірістің түсіп кетуіне əкеледі; 

- Компанияның аффинаждалған тұлғалары мүлікті жалға алушылар болып табылады, 
қызметтердің кірістілігі компаниялар тобының кіріс алуына байланысты болады. 

 
21. Таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері 

4-кесте. Таратылған өнімнің көлемдері (мың теңге) 

№ Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) 
атауы  2002 2003 22/06/2004  

1. Өнімді тарату - - 31 583,08
2. Басқа - - 
  БАРЛЫҒЫ:    31 583,08 

 
22. Акционерлік қоғамның өз өнімін (қызметтерін, жұмыстарын) сатуды ұйымдастыру 

жөніндегі қызметі 
5-кесте. Жеткізушілер туралы мəліметтер 

Жеткізушінің атауы Орналасқан жері 
Жеткізілетін өнімнің 
жалпы көлеміндегі 

үлесі (%) 
Жеткізушілер мен жабдықтар:   

Ligran Enterprises LTD Кипр Республикасы, Никосия 92,77% 
БАРЛЫҒЫ:  92,77% 

 



6-кесте. Тұтынушылар туралы мəліметтер 

Тұтынушының атауы Орналасқан жері 
Шығарылатын 

тауарлардың жалпы 
көлеміндегі үлесі (%) 

Мүлікті жалға алушылар   
«Реиз» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 50,97% 
«Reis House» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Ворошилов к-сі, 15 22,04% 
«Реиз-СтройМонтаж» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 93 10,64% 
БАРЛЫҒЫ:  83,65% 

 
23. Акционерлік қоғамның қызметіне əсер ететін факторлар 
1) Мезгілдіктің əсері: 
Қоғамның қызметі мезгілдік əсер факторына түспейді, себебі жеке меншік өнімдердің сату 
көлемдеріне қарамастан, жал төлемін мүлікті жалға алушылар төлейді. 
2) Импорттың үлесі: 
Жеткізілетін жабдықтардағы импорттың үлесін 92,77% құрайды. 
3) Сот процесстеріне қатысу: Жоқ. 
4) Тəуекел факторлары: 
− Макроэкономикалық тəуекелдер – ҚР жалпы экономикалық жағдай нашарлаған, 

өндіріс құлдыраған жағдайда, мүліктің жал  құны төмендеп, жалға алушыларды 
жоғалтып алуы мүмкін. 

− Валюталық тəуекел ұлттық валютаның айырбас бағамының болашақтағы белгісіз 
қозғалысымен байланысты. Егер Қоғам өз қызметін атқару барысында қандай да бір 
валюталық операцияларды жүргізетін болса ғана, осы тəуекел Қоғамға тікелей əсер етуі 
мүмкін. 

− Экологиялық тəуекел. Саланың ерекшелігіне байланысты осы тəуекел Қоғам қызметіне 
тікелей əсер етпейді. 

− Көлік тəуекелдері барысында əртүрлі зақымдаулар туындауы мүмкін импорт 
жабдықтарды тасымалдаумен байланысты тəуекелдер, бұл жабдықтың бұдан былай 
пайдаланылуын жарамсыз етуі мүмкін.  

 
ҚАРЖЫ ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ 

 
24. Инвестициялар 
Жоқ. 
 
25. Дебиторлық қарыз 

7-кесте. Дебиторлық қарыз туралы мəліметтер 

Дебитордың атауы Оның егжей-тегжейлі мекен-жайы Қарыз сомасы 
( теңге) 

Өтеу 
мерзімі  

Өтеп 
алынуынан 
үміт үзілген 
қарыз сома  

«АСКБ Қорғау» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Ратушный к-сі, 70 4 378 732 07/2004  

«Реиз» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 
93 13 041 105 08/2004  

«Reis House» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Ворошилов к-сі, 
15 3 818 366 07/2004  

«ЭкоТИМ» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 
93 1 440 345 09/2004  

«Baumarkt» ЖШС ҚР, Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 
93 1 441 986 07/2004  

Басқалары   13 240 030 07/2004  
БАРЛЫҒЫ:   37 060 564   

 



25-1. Активтер 
8-кесте. Активтер туралы мəліметтер 

Атауы Баланстық құны 
(теңге) 

Ұзақ мерзімді активтер 463 081 158,41 
     Материалдық емес активтер: 3 258 510,14   

Телефондарды қосу    295 304,05   
Телефон сөйлесулерін тарифтеу бағдарламасы     46 451,09   
Жер учаскелерін жалға беру құқығы 2 916 755,00   

     Негізгі қаражаттар: 380 893 277,00   
Жер учаскесі 1,8594 га 10 665 500,00   
Ғимараттар 189 882 824,40   
Имараттар  18 886 015,55   
Беру құрылғылары  (желілер) 15 962 955,95   
Күш машиналары жəне жабдықтар    11 183 239,65   
Жұмыс машиналары жəне жабдықтар 120 285 940,69   
Басқа машиналар жəне жабдықтар     12 352 480,42   
Мобильді көлік      108 334,22   
Компьютерлік, перифериялық құрылғылар жəне мəліметтерді өңдеу жабдықтары           180 524,92   
Басқа        1 385 461,20   

  
     Аяқталмаған күрделі құрылыс, белгіленбеген жабдық 78 929 371,00 
  
Ағымдағы активтер 39 632 772,92 
     Тауар-материалдық қорлар     368 824,00   
     Дебиторлық қарыз      37 060 564,00   
     Болашақ кезеңдердiң шығындары               9 060,00   

Ақша қаражаттары         2 194 324,92   
БАРЛЫҒЫ:  502 713 931,33 

 
26. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы 
Қоғамның жарғылық капиталын 1 000 000 000 (Бір миллиард) теңге құрайды. 
Қоғамның құрылтайшылары төлейтін жарияланған жарғылық капиталды 396 526 667 (Үш 
жүз тоқсан алты миллион бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс жеті) теңге құрайды 
 
27. Заемдер 
Жоқ. 
 
28. Қоғамның негізгі қызметін атқарумен байланысты несиелік қарызы  

9-кесте. Несиелік қарыз туралы мəліметтер 
 

Несие берушінің атауы 
 

Оның егжей-тегжейлі мекен-жайы 
Қарыз сомасы 

(теңге) 
Өтеу мерзімі 

Ligran Enterprises LTD Кипр Республикаcs, Никосия 77 507 165,00 11/2004 
Басқа  19 250 560,00 07/2004 
БАРЛЫҒЫ:   96 757 725,00  

 
 

ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ 
 
30-42. Осы тармақтарды қаржы ұйымдары толтырады. 
 
 



БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 
43. Барлық тіркелген бағалы қағаздарға қатысты ақпарат 
Жоқ. 
 

ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 
44. Акциялар туралы мəліметтер 
Қоғамның жарияланған акцияларының жалпы саны 1 000 000 000 (Бір миллиард) дана, оның 
ішінде: 
- Жай акция: 1 000 000 000 (Бір миллиард) дана; 
- Артықшылық берілген акция – жоқ. 
Қоғам құрылтайшыларының арасында орнықтырылатын жай акциялардың жалпы саны: 396 
526 667 (Үш жүз тоқсан алты миллион бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс жеті) дана, 
олар келесідей бөлінген: 
− «Р.И.В.» фирмасы ЖШС тиесілі жалпы сомасы 396 439 467 (Үш жүз тоқсан алты 

миллион төрт жүз отыз тоғыз мың төрт жүз алпыс жеті) теңге, əрқайсысының номиналды 
құны 1 (Бір) теңге болатын 396 439 467 (Үш жүз тоқсан алты миллион төрт жүз отыз 
тоғыз мың төрт жүз алпыс жеті) дана жарияланған жай акция. 

− И.В.Риммерге тиесілі жалпы сомасы 87 200 (Сексен жеті мың екі жүз) теңге, 
əрқайсысының номиналды құны 1 (Бір) теңге болатын 87 200 (Сексен жеті мың екі жүз) 
дана жарияланған жай акция. 

 
45. Айырбасталатын бағалы қағаздар 
Жоқ. 
 
46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мəліметтер 
 «Зерде» АҚ тəуелсіз тіркеушісі (Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар жөніндегі 
Ұлттық комиссиясының бағалы қағаздар ұстаушылар реестрін жүргізу қызметін атқаруға 
01.04.2002 берген мемлекеттік лицензия № 0406200238) акция ұстаушыларының реестрін 
құрады, жүргізеді жəне сақтайды. Мекен-жайы: 480004, Алматы қ-сы, Гоголь к-сі, 111 «А». 
Төлем агенті жоқ. 
 

ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР 
 
47. Акциялар шығарылымына кеткен шығындар 
Жоқ. 
 
48. Инвесторларға арналған ақпарат 
Инвесторлар қоғам Жарғысының көшірмесімен жəне акциялар шығарылымының 
проспектісімен келесі мекен-жай бойынша таныса алады: 

Қазақстан Республикасы, 
480030, Алматы қ-сы 
Бекмаханов к-сі, 93 

 
Атқарушы директор                                                                      Тернова Е. Ю. 

 
 

Бас бухгалтердың м.о.                                                                   Бекембай Ж.Б. 
 
 
Ішкі аудит қызметі       жоқ 


