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Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс даңғ., № 11 үй г.Нур-Султан, пр.Победы, дом № 11

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров

Номер свидетельства: KZ44VNJ00000065 Дата выдачи: 21.12.2020 г.

Профессиональная организация бухгалтеров "Учёт"
050008, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский

район, улица Жарокова, дом № 41

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі
Ішкі мемлекеттік аудит комитеті

Министерство финансов
Республики Казахстан

Комитет внутреннего
государственного аудита

____Свидетельство выдаётся сроком на 5 лет и действует на всей территории Республики
Казахстан.

____Орган, выдавший свидетельство: Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

____Основание: Приказ от 21.12.2020 №245.

Председатель Нажмиденов Берик Тулеутаевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарын аккредиттеу туралы
КУӘЛІК

Куәлік нөмірі: KZ44VNJ00000065 Берілген күні: 21.12.2020 ж.

"Учёт" бухгалтерлердің кәсіби ұйымы
050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы

ауданы, улица Жарокова, № 41 үй

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі
Ішкі мемлекеттік аудит комитеті

Министерство финансов
Республики Казахстан

Комитет внутреннего
государственного аудита

____Куәлік 5 жыл мерзіміне беріледі және оның Қазақстан Республикасының барлық
аумағында күші бар.

____Куәлікті берген орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінiң Ішкі
мемлекеттік аудит комитетініңік аудит комитеті

____Негіздемесі: 21.12.2020 ж. №245 бұйрық.

Председатель Нажмиденов Берик Тулеутаевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.


