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 Алматы қаласы 2022 жылдың 15 наурызы 

 

KASE 2020 жылға жылдық есеп беру конкурсын қорытындылады  

 

2022 жылғы 15 наурызда "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа, KASE) 2020 жылға арналған 
жылдық есептер байқауының қорытындысы бойынша ұйымдарды марапаттау рәсімін өткізді. Биржа 
Қазақстанда қаржылық емес есептілікті жасау тәжірибесін дамыту мақсатында алғаш рет конкурс 
өткізді. 

Байқау барысында конкурсқа қатысуға өтінім берген Қазақстан Республикасының резиденттері – заңды 
тұлғалардың тұрақты дамуы туралы есептер мен жылдық есептерге баға берілді. 

Биржа конкурсқа қатысушылардың есептерінің әртүрлі сипаттамаларын бағалауды ескере отырып, 
жылдық есептерді бағалау тәртібін әзірледі. Барлығы 150 критерий бағаланды. Қатысу конкурсқа 
қаржылық және қаржылық емес секторлардағы ұйымдардан барлығы 27 өтінім келіп түсті. 

Байқау аясында негізгі және қосымша номинациялар белгіленді. 

Негізгі номинациялар 

"Қаржы секторындағы 2020 жылғы үздік жылдық есеп" номинациясы бойынша бірінші орынды 
"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ иеленді. Құрметті екінші орынды "Қазақстанның Даму Банкі" 
АҚ мен "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ бөлісті. 

"Қаржылық емес сектордағы 2020 жылғы үздік жылдық есеп" номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. 
"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Екінші орынды "Самұрық-Энерго" АҚ және 
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ бөлісті. 

"2020 жылға арналған тұрақты даму туралы үздік есеп" номинациясы бойынша бірінші орынды иеленді. 
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ. Екінші орында "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ және 
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ. 

Қосымша номинациялар 

"2020 жылға арналған жылдық есептің үздік дизайны" номинациясы бойынша бірінші орынды "Самұрық-
Энерго" АҚ жеңіп алса, екінші орынды "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ мен "Орталық Азия электр 
энергетикалық корпорациясы" АҚ бөлісті. 

"2020 жылға арналған жылдық есептің үздік интерактивті нұсқасы" номинациясы бойынша жеңімпаз 
атанды 

Екінші орынды "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ компаниялары – "KEGOC" АҚ мен 
"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ бөлісті. 

 

 

Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия аймағындағы жетекші қор биржасы болып табылады. 
KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМД қор биржаларының арасында екінші 
орын, ал FEAS қор биржаларының арасында нарықтық капиталдандыру деңгейінде алтыншы орын 
алады. 



Бұл – репо нарығының құралдары, шетел валюталары, мемлекеттік және корпоративтік бағалы 
қағаздар, халықаралық қаржы институттарының облигациялары, сондай-ақ туынды қаржы құралдар 
үшін әмбебап сауда-саттық алаңы болып табылады. KASE Биржа федерациясының (WFE), Еуро-
Азиялық қор биржалар федерациясының (FEAS) және басқа да халықаралық және отандық кәсіби 
қауымдастықтарының мүшесі, сондай-ақ БҰҰ-ның "Қор биржасы тұрақты даму үшін" бастамасының 
қатысушысы болып табылады.  

Қосымша ақпарат: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 
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