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Құрметті әріптестер, серіктестер, 
инвесторлар, оқырмандар!

Сіздерге «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық 
тау-кен компаниясының 2018 жылға 
арналған Жылдық есебі ұсынылып 
отыр. Бұл есепте компания қыз-
метінің негізгі нәтижелері, өткен 
жылдың нәтижелері және біздің 
алдағы кезеңге арналған жоспарла-
рымыз баяндалған.

Біз есептеріміздің мазмұны мен 
сапасына ерекше көңіл бөлеміз, 
оларды жыл сайын жетілдіріп 
отырамыз. «Тау-Кен Самұрықтың» 
Жылдық есебі жоғары бағаға ие 
болып, 2018 жылғы қорытындылар 
бойынша Қазақстанның ірі компа-
нияларының ашықтық рейтингісінде 
алғашқы үштік қатарына кіргеніне 
қуаныштымын. Мұндай жоғары баға 
ақпаратты ашуды қоса алғанда, 
көптеген өлшемер бойынша Тау-Кен 
Самұрықтың ең үздік тәжірибе-
лерге сәйкестігін куәландырады. 
Директорлар Кеңесі үшін және 
жалпы компания үшін бұл іскерлік 
байланыстар орнату кезінде және 
серіктестермен, инвесторлармен 
және кредиторлармен келіссөздер 
жүргізу кезінде өте маңызды.

2018 жылы компания қолданыстағы 
активтердің операциялық тиімділі-
гін жақсарту және инвестициялық 
жобаларды іске асыру жұмысын 

жалғастырды. Бұл ретте, біздің 
стратегиялық міндетіміз жобаларды 
қажетті білімі, тәжірибесі, қорлары 
бар әріптестермен бірлесіп іске 
асыру болып табылады. 2018 жылы 
біз осы бағытта белсенді жұмыс 
атқардық, сонымен бірге еліміздің 
тау-кен металлургия саласына 
инвестициялар тартуға ықпал ету 
миссиясын іске асырып отырмыз.

Сонымен қатар, бізде келесі жыл-
дарға тау-кен металлургия саласын 
одан әрі дамытуға бағытталған 
бірқатар бастамаларымыз бар. 
Мәселен, Қазақстан Республика-
сының минералдық-шикізат қорын 
толықтыру мақсатында Тау-Кен 
Самұрық стратегиялық әріптестер-
мен бірлесіп геологиялық барлау 
сатысындағы жобаларды дамытуы 
қажет. Бұдан басқа, Қазақстанның 
сертификатталған ғылыми-зерттеу 
орталықтарын құру қажеттілігін 
теңдестірдік, бұл тау-кен металлур-
гия секторының кәсіпорындары 
үшін инновациялық технологиялар 
әзірлеу және енгізу үшін маңызды.

Сондай-ақ, біз корпоративтік 
басқару және орнықты даму сияқты 
бағыттарды дәйекті түрде дамытып, 
жетілдіруді жалғастырып отырмыз. 
2018 жылы Директорлар кеңесінің 
құрамы едәуір жаңартылды, оған 
салада, сонымен қатар жалпы кор-
поративтік секторда үлкен тәжіри-

бесі бар халықаралық санаттағы 
мамандар кірді.

Сөзімді қорытындылай келе, барлық 
әріптестерім мен серіктестерімізге 
қол жеткізген нәтижелерге әрқай-
сыңыздың қосқан үлестеріңіз бен 
мен табысты жұмыс үшін алғысым-
ды білдіргім келеді. Келесі жылға 
алдымызға жаңа өршіл мақсаттар 
мен міндеттер қойылды және оларға 
қол жеткізу үшін біздің қорымыз да, 
әлеуетіміз де жеткілікті.

Тұтқышев Ержан Бексұлтанұлы 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 

Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Құрметті ханымдар мен мырза-
лар!

Сіздің назарыңызға «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018 жылға 
арналған шоғырландырылған 
жылдық есебін ұсынамыз. Есепті ке-
зеңде компаниямыз 2018–2028 жыл-
дарға арналған Даму стратегиясына 
сәйкес жаңа мақсаттар мен мін-
деттерді белгілей отырып, сапалы 
активтер қоржынын қалыптастыру 
және стратегиялық серіктестерді 
тарту бағытында жоспарға сай 
ілгерілеп отырды. Тау-кен саласына 
инвестициялар тартумен байланыс-
ты бірқатар практикалық қадамдар 
жасалды.

Операциялық қызмет тұрғысынан 
2018 жылы «Тау-Кен Алтын» аф-
финаж зауыты дайын өнімді өндіру 
және өткізу бойынша бастапқы 
жоспарлы көрсеткіштерді асыра 
орындады. Есепті кезеңде тазар-
тылған алтын өндіру көлемі 22,7 тон-
наны құрап, 14 %-ға өскен.

Өндірістік жетістіктермен қатар 
Компанияның негізгі инвестиция-
лық жобалары бойынша белсенді 
жұмыс жалғасып келеді. Шалқия 
қорғасын-мырыш кен орнында кен 
байыту комбинатын құру жобасы 
бойынша ЕРС-мердігерді таңдау 
бойынша тендерлік рәсімдер 
өткізілді. 2019 жылы жобалау және 
құрылыс жұмыстарын бастап, 

кеніштің сыртқы инфрақұрылымы 
бойынша құрылыс-монтаждық 
жұмыстарды аяқтау жоспарланып 
отыр.

Еуразиялық даму банкі қаржы-
ландыратын Алайғыр полиметалл 
кендері кен орнын өндіру және 
байыту жобасы белсенді құрылыс 
кезеңінде, бетон әзірлеу және 
іргетас қалау жұмыстары аяқталды, 
металл құрылымдарының 43 %-ы 
құрастырылды.

2018 жылдың маңызды оқиғалары 
қатарында вольфрам кен орында-
рын бірлесіп әзірлеу және жоғары 
шекті өнім өндірісі бойынша Xiamen 
Tungsten Co., Ltd. компаниясымен 
алдын ала келісім жасалуын атап 
өтуге болады. Болашақта бұл өсу 
әлеуеті зор сирек металдар мен 
сирек жер металдар секторының 
дамуын қамтамасыз етуге мүмкін-
дік береді. Солтүстік Қатпар және 
Жоғарғы Қайрақты кен орындары 
негізінде екі кен байыту комбинаты-
ның (кәсіпорындардың өндірістік қу-
аты тиісінше 2,6 және 6,0 млн тонна 
кен) және біртұтас гидрометаллур-
гиялық терең қайта өңдеу кешенінің 
құрылысы жоспарлануда. Кәсіп-
орындар аталған кен орындарының 
жобалық қуаттылығына шыққаннан 
кейін, Қазақстан вольфрам өнім-
дерін өндіру көлемдері бойынша 
әлемде екінші орында болады.

2018 жылы «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Алтын өндіруші кәсіпорын-
дар қауымдастығын құруды қолға 
алды. Бірлестіктің негізгі міндеті – 
мемлекеттік органдармен және 
салалық қауымдастықтармен өзара 
әрекеттестікте кәсіпорындардың 
кең аясының күш-жігерін шоғырлан-
дыру арқылы отандық алтын металл 
саласының келелі мәселелерін 
шешу.

2018 жылдың қорытындылары бой-
ынша Ұлттық тау-кен компаниясы 
ақпаратты ашып көрсету деңгейі 
мен сапасы бойынша қазақстандық 
нарық көшбасшыларының қатары-
на енді. Ең ірі отандық компания-
лардың «Ашықтық рейтингінің» 
нәтижелері «Тау-Кен Самұрық» 
компаниясы корпоративтік басқару 
саласындағы әлемнің үздік тәжіри-
белерін ұстанатынын көрсетті.

Біз Компаниямыздың Стратегия-
сында мәлімденген мақсаттарға 
жету үшін, Қазақстанның тау-кен 
металлургия саласының дамуына 
септігімізді тигізе отырып, ашық 
компаниялардың жоғары стан-
дарттарына қол жеткізуге және 
қызметімізді барынша тиімді етуге 
тырысатын боламыз.

Құдайберген Қанат Жақыпұлы 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 

Басқарма Төрағасы

Басқарма Төрағасының 
жолдауы

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының жолдауы
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Компания «Республикалық қымбат металл өндірушілер қауымдастығының», 
«Республикалық тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындар 
қауымдастығы» ЗТБ-нің, «Атамекен» Одағы» Қазақстанның Ұлттық 
экономикалық палатасы» ЗТБ-нің қатысушысы болып табылады.

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
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«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Компания) Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысына сәйкес 2009 жылғы 15 қаңтарда 
құрылды. Компанияның Жалғыз акционері (бұдан әрі – 
Жалғыз акционер) «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

Компанияға төмендегідей негізгі міндеттер жүктелді:

 ■ қатты пайдалы қазбаларды барлау, өндіру, қайта өңдеу 
және сату саласында тиімді жер қойнауын пайдалану 
қызметін қамтамасыз ету;

 ■ тау-кен-металлургия саласындағы кәсіпорындардың 
Компанияға табысталатын акциялар пакетін тиімді 
басқару;

 ■ тау-кен-металлургия өнеркәсібінде жаңа ғылым қажет 
ететін әрі тиімді технологияларды әзірлеу және енгізу;

 ■ республиканың минералды-шикізат қорын жандандыру.

Компанияның Жарғысына сәйкес оның қызметінің негізгі 
мақсаттары мыналар болып табылады:

 ■ Компания активтерінің нарықтық құнының өсуін 
қамтамасыз ету;

 ■ тау-кен-металлургия саласына инвестициялар тарту;
 ■ қатты пайдалы қазбалар кен орындарын зерттеу және 

игеру барысында мемлекеттің коммерциялық мүдделерін 
іске асыру;

 ■ минералды-шикізат кешенін дамыту барысында 
мемлекеттің стратегиялық мүдделерін іске асыру, оның 
ішінде пайдалы қазбалардың негізгі түрлері бойынша 
қолайлы мөлшерде стратегиялық қорларды қамтамасыз 
ету.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компанияның активтері 658,4 млрд теңге құраған, 
жылдың қорытындысы бойынша таза пайда 44,1 млрд 
теңгеге жеткен. Компания штатының орташа тізімдік саны, 
барлық еншілес ұйымдарды қоса алғанда 1 389 адамды 
құрайды.

Компания туралы
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Стратегиялық есеп
2018 жылдың қыркүйек айында Компанияның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) 

шешімімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018–2028 жылдарға арналған стратегиясы (бұдан әрі – 
Стратегия) өзектендірілді.

Стратегияны өзектендіру «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2018–2028 жылдарға арналған жаңа Даму 
стратегиясына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарына сай еліміздің жаңа экономикалық өсу үлгісінің іске асырылуын ескере отырып, Компани-
яның стратегиялық мақсаттарының Жалғыз акционердің стратегиялық мақсаттарымен үйлесімділігін 

қамтамасыз ету қажеттілігімен түсіндіріледі.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР
Компанияның миссиясы стратегиялық инвесторлармен бірлесе отырып жобаларды іске асыру 
арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургия саласының жекелеген секторларын 

дамытуға көмектесу болып табылады.

Жоғары сапалы активтер 
қоржынын қалыптастыру.

Негізгі жобаларды іске асыру үшін 
стратегиялық серіктестерді тарту.

Негізгі 
инвестициялық 

жобалар бойынша 
құрылысты дер 
кезінде аяқтау 
және жобалық 

параметрлерге қол 
жеткізу.

Саланың жекелеген 
маңызды 

секторларында 
жаңа жобаларды 

іздеу, бағалау және 
іске асыру.

Активтердің 
операциялық 

тиімділігін 
арттыру

Инвестициялық 
тиімділікті 
арттыру

Цифрландыру 
бағдарламасы

Теңдік және өзара 
тиімділік негізінде 
инвесторлар үшін 
қолайлы жағдай 
қалыптастыру

Корпоративтік 
басқару деңгейін 

арттыру

Адам 
капиталын 

дамыту

Тұрақты даму 
бастамалары

Миссияның іске асырылуы мынадай стратегиялық мақсаттарға қол 
жеткізу есебінен қамтамасыз етіледі:

Серіктестерді тарту мақсатын іске асыру 
шеңберінде Компания мынадай стратегиялық 

бастамаларды жоспарлайды:

Жоғары сапалы активтер 
қоржынын қалыптастыру мақсатын 

іске асыру аясында Компания 
мынадай стратегиялық бастамаларды 

жоспарлайды:

Компанияның пайымы мен мақсатына қол жеткізуге арналған стратегиялық бастамалар

Стратегиялық бастамалар Атқарылған жұмыс

Негізгі инвестициялық 
жобалар бойынша 
құрылысты дер кезінде 
аяқтау және жобалық па-
раметрлерге қол жеткізу

Шалқия кен орны бойынша өндірудің басталу мерзімін 2020 жылға ауыстыру туралы 
24.12.2018 жылғы келісім шарттың қосымшасына қол қойылды. Есепті кезеңде EPC және Тау-кен 
келісім шартын жасау бойынша іс-шаралар басталды.

Алайғыр жобасы бойынша жоспарланған тау-кен әзірлеу жұмыстары өткізілді, базалық инжини-
ринг әзірленді.

Саланың жекелеген 
маңызды секторларында 
жаңа жобаларды іздеу, 
бағалау және іске асыру

Қоғамның перспективті металдарын дамыту тұжырымдамасы әзірленді. Тарихи деректерді 
растау мақсатында, Солтүстік Қатпар кен орнында геологиялық барлау жұмыстары өткізілді, 
есеп қабылданды. Жоғарғы Қайрақты кен орнында төңірек пен карьердің топографиялық 
түсірілімі орындалды.

Активтердің операциялық 
тиімділігін арттыру

Тау-Кен Алтын

Шикізатты өңдеу мерзімдерін қысқарту және аяқталмаған өндіріс көлемдерін азайту мақсатында 
келесі бағыттар қарастырылған:
• тәулік бойы жұмыс режимін енгізу мүмкіндігі;
• электролиттердегі алтын құрамы бойынша технологиялық параметрлерді өзгерту;
• анод көлемдерін өзгерту;
• өндірістің жиналған қатты-өндірістік қалдықтарын өткізу;
• өндірістік циклді қысқарту бойынша жаңа технологияларды зерттеу;
2018 жылдың желтоқсан айында құймаларға талдау өткізу үшін LBMA мекенжайына 11 құйма 
тиеліп жіберілді. «Good Delivery» мәртебесі 2019 жылы беріледі деп күтілуде.

Активтердің операциялық 
тиімділігін арттыру

Таu-Кеn Теміr

Тиімділікті арттыру үшін келесі іс-шаралар өткізілді:
• кварц тұрақты негізде електен өткізіліп тұрады. Балқыту барысында қоспалардың кіруін азайту, 

салғыштың газ өткізгіштігін арттыру, салғыш пен газарнадағы температураның төмендеуі 
тұрғысынан оң нәтиже байқалады;

• дайын өнім қалдықтарын азайту бойынша тұрақты жұмыстар өткізіледі;
• зауыттың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында қажетті материалдардың, жабдықтың 

қосалқы бөлшектерінің азайтылмайтын қорлары құрылды.

Инвестициялық тиімділікті 
арттыру

Компанияның инвестициялық жобаларының іске асырылуын мониторингілеу бойынша жиынтық 
есептер Компанияның Директорлар кеңесінің жиналыстарында тоқсан сайын қарастырылады. 
Инвестициялық жобалардың іске асырылу нәтижелеріне тұрақты негізде мониторинг, бағалау 
және талдау өткізіліп, түзету шаралары орындалады.

Инвесторларға қолайлы 
жағдай қалыптастыру

«Тау-Кен Прогресс» ЖШС-ға қатысу үлесін сатып алу-сату шарты жасалды.

Корпоративтік басқару

Есептер тоқсан сайын Компанияның Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылады. Тәуелсіз 
диагностика нәтижелері бойынша Компания «B» рейтингіне ие. Компанияның еншілес ұйымда-
рының атқарушы органдарының қызметіне бақылау жүргізу мақсатында «Алайғыр» БК» ЖШС, 
«Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» ЖШС-
де байқау кеңестері құрылды.

Адам капиталын дамыту

Есепті кезеңде Компанияның Директорлар кеңесі Кадрлық саясатты бекітті. Компанияның 
корпоративтік мәдениеті диагностикаланды. Басқару тиімділігін арттыру мақсатында басқару 
деңгейлерінің қысқартылуын, қызметінің қайталанбауын ескере отырып, Компанияның корпора-
тивтік орталығы мен еншілес ұйымдарының ұйымдық құрылымдары қайта қаралды.

Орнықты даму бастама-
лары

Есепті кезеңде топта өлім жағдайлары немесе ауыр дәрежелі жарақат алумен аяқталған 
жағдайлар болмаған. Төмендегідей жарақат алу жағдайлары болған:
• «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ: ауырлығы орташа жағдайда – 2 адам, ауырлығы жеңіл жағдайда –  

1 адам.
• «Tau-Ken Temir» ЖШС: ауырлығы орташа жағдайда – 6 адам, ауырлығы жеңіл жағдайда –  

1 адам.
Табиғат қорғау іс-шаралары жоспарының орындалуы туралы есептер Басқармада тоқсан сайын 
қарастырылады. Жоспардың орындалуы – 96 %. Компанияның компаниялар тобында табиғат 
қорғау талаптары мен Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы орындалады.
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2018 жылғы 15 қарашада «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-
ның «Тау-Кен Прогресс» ЖШС-нің жарғылық капиталына 
100 % қатысу үлесін қазақстандық компанияның пайдасы-
на сатып алу-сату шартына қол қойылды.

2018 жылы «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ кен орнында кен байыту 
кешенінің шаруашылық-тұрмыстық суағарларын тазарту 
құрылыстары қолданысқа енгізілді.

Компанияның еншілес ұйымдарында, атап айтқанда 
«Алайғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken 
Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» 
ЖШС-де бақылау кеңестері құрылды.

ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ

2018 жылғы 4 қыркүйекте Компанияның 2018–2028 жыл-
дарға арналған Даму стратегиясы бекітілді, онда 
Компания ның жаңа миссиясы, пайымы және  
стратегиялық мақсаттары белгіленді.

2 қазанда Лондон қаласында өткен Инвестициялық фо-
румның барысында «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ға қарыз беру 
шеңберінде «Самұрық Қазына» АҚ және ЕҚДБ арасында 
жасалған Кепілдік шартына қол қойылды. Болашақ кен 
байыту фабрикасы салынатын орында құрылыс жұмыста-
рының басталуы Шалқия КБК-ның болашақ қызметкер-
леріне жолдау салынған «уақыт капсуласын» қалаумен 
атап өтілді.

2018 жылы тексеру 
бұрғылауы Қарағанды 
облысындағы Солтүстік 
Қатпар кен орнында 
вольфрам мен молиб-
ден қорларының барын 
растады.

Әлеуетті стратегиялық 
серіктесті тарту бойын-
ша жұмыс аясында 22 
қарашада Бейжің қала-
сында (ҚХР) Компания 
мен Xiamen Tungsten Co., 
Ltd арасында мәміленің 
негізгі шарттары туралы 
Келісім жасалды (Term 
Sheet).

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Стратегиялық мақсат ҚНК Жоспар Нақты Түсініктеме

Жоғары сапалы 
активтер қоржынын 
қалыптастыру

Таза активтердің 
құны (NAV), млрд 

теңге
622 672

Көрсеткіштің жақсаруы міндеттемелердің нақты дең-
гейінің төмендеуімен және ЕА пайдасына есептелген 

дивидендтердің көбеюімен байланысты.

Инвестициялық 
жобалар бойынша 
жоспарлы бюджет-

тен ауытқу, %

0 36
Бюджеттің толық игерілмеуі «Шалқия» және «Алай-

ғыр» жобалары бойынша тендерлік рәсімдердің ұзақ 
болуымен байланысты.

Таза пайда, млрд 
теңге

63,0 44,1
Көрсеткіштің төмендеуі үлестік қатысу әдісі бойынша 

ескерілетін «Қазцинк» ЖШС таза пайдасының  
ұлғаюымен байланысты.

Негізгі жобаларды 
іске асыру үшін стра-
тегиялық серіктес-
терді табу

Операциялық кіріс, 
млрд теңге

0,7 0,1
Көрсеткіштің төмендеуі металлургиялық кремний өн-

дірісі көлемінің азаюымен байланысты.

Қатыстырылған 
капиталдың табыс-

тылығы, %
10,5 7,3

Көрсеткіштің төмендеуі есепті кезеңде таза табыстың 
төмендеуімен байланысты.

Корпоративтік 
басқару рейтингі

В В
Көрсеткіш тәуелсіз диагностикаға сәйкес қолжетімді 

болған.

ЖАҢА 
ОБЪЕКТІЛЕРДІ 
ІЗДЕУ/САТЫП 
АЛУ

ДАМУ ЖӘНЕ 
ҚҰРЫЛЫС

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ

СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
ИНВЕСТОРДЫ ТАРТУ

ҚАЙТА  
ИНВЕСТИ- 
ЦИЯЛАУ

Геологиялық барлау

Спасск мыс кен аймағы

Шоқпар және Гагаринское

Оңтүстік Мойынты алаңы

Жобалау сатысында

Солтүстік Қатпар және 
Жоғарғы Қайрақты

Масал

ТБК құрылысын жүргізу 
және өндіру

Шалқия

Алайғыр

Ақтас

Металлургия

Аффинаж зауыты

Кремний зауыты

БИЗНЕС-ҮЛГІ
Компания мынадай бизнес-үлгіні таңдады: құрылыс, кейін стратегиялық инвесторларды тарту арқылы объектілердің құрылы-
сын жүргізу, іске қосу және жаңа объектілердің құрылысын одан әрі қайта инвестициялау.
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Біздің жобаларымыз /
Қызмет географиясы
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  Пайдалану кезеңінде

  Жобалау кезеңінде

  Құрылыс кезеңінде

  Геологиялық барлау

МАСАЛ

АҚТАС

ШАЛҚИЯ

АФФИНАЖ ЗАУЫТЫ

КРЕМНИЙ ЗАУЫТЫ

АЛАЙҒЫР

ПРОГРЕСС

ОҢТҮСТІК 
МОЙЫНТЫ 
АЛАҢЫ 

ШОҚПАР ЖӘНЕ 
ГАГАРИНСКОЕ

СОЛТҮСТІК ҚАТПАР ЖӘНЕ 
ЖОҒАРҒЫ ҚАЙРАҚТЫ

СПАССК МЫС КЕНДІ 
АЙМАҒЫ

ЖОБАЛАР
Пайдалану кезеңінде

Аффинаж зауыты

Кремний зауыты

Ақтас (кварц)

Құрылыс кезеңінде

Шалқия (цинк, свинец)

Алайғыр (свинец, серебро)

Жобалау кезеңінде

Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты (вольфрам)

Масал (темір)

Геологиялық барлау

Спасск мыс кенді аймағы (мыс)

Шоқпар және Гагаринское (алтын)

Оңтүстік Мойынты алаңы (алтын)

Қызмет географиясы
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Активтердің құрылымы

Еншілес ұйымдар 15 бірл.
Қауымдастырылған ұйымдар  

1 бірл.

«Kazzinc Holdings» ЖШС  
(29,97 %)

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ  
(100 %)

«Алайғыр» БК» ЖШС  
(100 %)

«Logic Invest Capital» ЖШС 
(100 %)

«Дана» Инвестициялық үйі» 
ЖШС (100 %)

«Logic Business» ЖШС  
(100 %)

«Тау-Кен Прогресс» ЖШС 
(100 %)

«Тау-Кен Алтын» ЖШС  
(100 %)

«Tau-Ken Mining» ЖШС  
(100 %)

Компания Қоғамның сенімгерлік 
басқаруында 1 бірл.

«Tin One Mining» АҚ (25 % + 1 акция)

«Масал КБК» ЖШС 
 (93 %)

«Tau-Ken Temir» ЖШС  
(100 %)

«Солтүстік Қатпар» ЖШС 
(100 %)

«Шоқпар-Гагаринское» ЖШС 
(100 %)

«Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС 
(100 %)

«Silicon Mining» ЖШС  
(100 %)

«SARECO» ЖШС  
(100 %)

ДИВИЗИОНДАР:
 Қорғасын, мырыш

 Алтын

 Мыс

 Темір

 Металлургиялық кремний

 Вольфрам, сирек жер металдар

 Қалайы
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Өндiрiс көлiмi

14 %-ға
ұлғайды

АФФИНАЖ 
ЗАУЫТЫ

Өндіріс қорытындылары
2018 жылдың нәтижелері бой-
ынша Серіктестік тазартылған 
алтын түріндегі дайын өнім 
өндірісі мен өткізімі бойынша 
бастапқы жоспарлы көрсет-
кіштерді жоспардан асыра 
орындады. Есепті кезеңде та-
зартылған алтын өндіру көлемі 
бұрынғы жоспарлы 20 тон-
наның орнына 22,7 тоннаны 
құрады, соның ішінде толлинг 
негізінде өндірілген алтын 
көлемі жоспарлы 3,64 тонна-
ның орнына 3,94 тонна бол-
ды. Өндіріс көлемінің 14 %-ға 
ұлғаюы 2018 жылы «Алтынал-
мас АК» АҚ, «Қазақалтын» 
КМК» АҚ, «Варваринское» АҚ, 
«ФИК Алел» АҚ сияқты негіз-
гі жеткізушілердің жеткізілім 
көлемдерін ұлғайтуымен бай-
ланысты болды, сондай-ақ 
есепті кезеңде жаңа алтынды 
шикізат жеткізушісі «АГМК» 
ЖШҚ-мен шарт жасалды.

Толлинг  
негiзiнде  

өндiрiлген алтын 
көлiмi

3,94
тонна

Тазартылған алтын өткізу көлемі 
(толлингтің ескерілуімен) 2018 жылы 
жоспарланған көлемнен 12 %-ға асып түсті: 
жоспарланған 20 тоннада 22,3 тонна.

2019 ж. аяқталмаған өндірісті азайту 
бойынша іс-шаралар жоспарлануда:

1) жиналған қатты-өндірістік қалдықтар 
көлемін өткізу;

2) алтынды шикізатты өңдеу уақытын 
қысқарту;

3) жеткізушілермен келіссөздер өткізіп, 
өзара тиімді шешім қабылдау арқылы 

алтынды шикізатты әр айдың 20-күніне 
дейін қабылдануын шектеу;

4) үздіксіз өндіріс пен шығарылатын 
өнім сапасын қамтамасыз ететін алтын 
бойынша аяқталмаған өндіріс деңгейін 
анықтау.

Алтын

22,7
тонн

2018 жылдың желтоқсан айында 
Серіктестік талдау өткізу мақсатында 
LBMA мекенжайына 11 құйма жөнелтті, 
оның нәтижесі бойынша «Тау-Кен 
Алтын» аффинаж зауытына Good 
Delivery мәртебесін беру немесе 
бермеу туралы қорытынды ұсынылады. 

Сонымен қатар, PWC аудиторлық 
компаниясынан LBMA ережелеріне 
сәйкестік туралы оң есеп алынды.

Болашақ жоспарлар:

2019 жылы отандық және шетелдік 
жеткізушілерден қосымша алтынды 
шикізат көлемдерін тарту арқылы 
жобалық қуаттылықты 25 тоннаға дейін 
жеткізу жоспарланып отыр.

Good Delivery мәртебесін 2019 жылы 
алу көзделіп отыр.

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
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2018 жылы жобаны іске асыру барысында қандай табыс
тарға қол жеткізілді?

2017 жылы Серіктестік газ тазарту жабдығының техникалық 
күйі мен жұмыс тиімділігіне қатысты бірқатар мәселелерге 
кезікті. 2018 жылы Серіктестіктің жұмысын тұрақтандыру 
бойынша әзірленген іс-шаралар жоспарының аясында қа-
лыптасқан жағдайдан шығу бойынша шаралар қабылданды, 
соның нәтижесінде газ тазарту жабдығының жұмысы қалпы-
на келтіріліп тұрақтандырылды. Қызу бос тұрулар уақытын 
қысқарту мақсатында, пешті күрделі жөндеуге дайындау 
кезеңінде, 2018 жылы № 1 пештің электродты бағандарын 
салқындату жүйесінің элементтеріне ішінара жөндеу өт-
кізілді. Сонымен қатар пештерді күрделі жөндеуге дайындау 
бойынша жұмыстар атқарылды, жабдықтарды, қосалқы 
бөлшектер мен қызметтерді әлеуетті жеткізушілердің тізімі 
пысықталды, пештердің су салқындату жүйесінің жұмыс 
тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар өткізілді. 2018 жылы 
шихтаның құрамына ұшпа заттарының құрамы азырақ 
болып табылатын (таскөмірмен салыстырғанда) таскөмір 
коксын (арнайы кокс) енгізу бойынша сынақтар өткізілді. 
Сынақ нәтижесінде шихта құрамындағы арнайы кокстың 
қолайлы мөлшері анықталды. Арнайы коксты пайдалану 
газ жолдарындағы шығарылған газдардың температурасын 
төмендетуге мүмкіндік берді, бұл түтік сүзгіштерінің және 
шаң мен газдан тазарту жүйесі жабдығының жұмыс қоры 
мен тұрақтылығына оң әсерін тигізеді;

2019 жылы қандай мақсаттар мен міндеттер белгіленді?

2019 жылы металлургиялық кремний өндірісінің 
жоспарланған көлемі 17 099 тоннаны құрайды.

2019 жылы металлургиялық кремнийдің жоспар-
ланған өткізу көлемі 17 312 тоннаны құрайды.

2019 жылы өткізуден түсетін жоспарланған ақшалай 
түсім 12,6 млрд теңгені құрайды.

2019 жылы төмендегі іс-шараларға 1,2 млрд теңге көлемін-
де инвестициялық бағдарламаны іске асыру жоспарлануда:

 ■ РТП-1, РТП-2 қосалқы станцияларына 2020 жылы 
күрделі жөндеу өткізу мақсатында қосалқы бөлшектер 
жеткізуге келісімшарт жасасу үшін жабдық өндірушімен 

және ТМД елдеріндегі осындай жабдық өндірушілермен 
жұмыс істеу.

 ■ Су салқындататын жүйеге арналған қосымша градир-
ня сатып алып, оны құрастыру. Бұл іс-шара пештің су 
салқындататын элементтеріне жүктемені айтарлықтай 
азайтып, пеш жұмысының тиімділігін арттыруға мүмкін-
дік береді.

Жобаны іске асыру Қазақстанның ТМКын және жалпы 
экономикасын дамыту тұрғысынан қаншалықты маңыз
ды?

Қазіргі кезде «Tau-Ken Temir» ЖШС қызметкерлерінің 
саны 384 адамды құрайды, олардың орташа еңбекақысы 
193 мың теңге көлемінде. Сонымен қатар кәсіпорын бүгінгі 
таңда Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс 
істеп тұрған жалғыз техникалық кремний өндірушісі болып 
табылады. Қазақстан техникалық кремний өндірісіндегі 
негізгі материал ретінде қолданылатын кварц шикізатының 
орасан зор қорларына ие. Жалпы Қазақстан ТМК-ын және 
жеке кремний өндірісін жетілдіру тұрғысынан кәсіпорын 
осы бағытты дамытуда негізгі көшбасшы болып табылады.

Жобаның инвесторлар үшін тартымдылығы неде?

«Tau-Ken Temir» ЖШС шығаратын өнімінің жылдық көлемі 
23 000 тонна құрайтын техникалық кремний өндірушісі 
болып табылады. Зауыттың өндірістік кешені әрқайсысы-
ның толық қуаттылығы 30 МВА құрайтын екі кенқыздыру 
пешімен, сондай-ақ батпалы доғасы бар электр пештерін 
өндіру нарығындағы көшбасшылардың бірі болып табыла-
тын SMS SIEMAG неміс өндірушісінің бірегей жабдығымен 
берілген. Кәсіпорынның өнімі әлем нарығында сұранысқа 
ие. Негізгі тұтынушылары қатарында Еуроодақ елдерін, 
АҚШ және Ресейді атауға болады.

«Тау-Кен-Самұрық» ҰТК» АҚ-ның бекітілген даму стра-
тегиясына сәйкес өндіріс көлемдерін одан әрі дамыту 
мақсатында стратегиялық инвесторды тарту жоспарланып 
отыр. Зауыт пен кен орнына бағалау жұмыстары жүргізілді, 
Ресей, Еуропа және Түркия елдерінің инвесторларынан 
коммерциялық ұсыныстар келіп түсті.

КРЕМНИЙ ӨНДІРІСІ
Бұл актив 2014 жылдан бері Ком-
панияның меншігінде. Негізгі өнім 
металлургиялық кремний болып 
табылады. Зауыт өндіретін бүкіл өнім 
таяу және қиырдағы шетел мемле-
кеттеріне экспортталады.

Кремний 0-2 мм, 2-10 мм, 10-60 мм, 
60-100 мм көлеміндегі кесектер 
түрінде тиеледі. Тұтынушымен 
келісім бойынша кремнийде 10-
100 мм, 2-100 мм, 2-60 мм көлемінде 
түйірлер болуы мүмкін.

Кремний қоқысы техникалық 
кремнийді өндіру және тазарту 
үдерістерінің жанама өнімі болып та-
былады. Бұл кремний бөлшектерінің 
дақтары бар күңгірт жасыл түсті 
шыны тәрізді сынғыш материал. 
Кремний оксидінің орташа құрамы – 
70–80 %, темір оксиді – 0,3–0,7 %, 
кальций оксиді – 10–15 %, алюминий 
оксиді – 5–15 %.

Дайын өнімнің жоғары химия-
лық қасиеттері, сондай-ақ келіп 
түсетін шикізат пен дайын өнімді 
әрбір кезеңде бақылауға қабілетті 
заманауи талдамалық жабдықпен 

жабдықталған жекеменшік зерт-
ханасының болуы «Tau-Ken Temir» 
зауытына премиум-классты кремний 
өндірушісі ретінде лайық орын алуға 
мүмкіндік берді.

Өндірістік нәтижелер:

2018 жылы зауыт 14 408 тонна 
тауарлық металлургиялық кремний 
өндірді, бұл жоспардан 78 %-ды 
құрайды, 14 224 тонна тиелген, 
бұл жоспардан 74 %-ды құрайды. 
2018 жылғы 18 қыркүйекте Yildirim 
Holding A. түрік компаниясымен 
(бұдан әрі – «Инвестор») «Tau-Ken 
Temir» ЖШС және «Silicon mining» 
ЖШС-не қатысу үлестерін сату 
мәселесі бойынша өзара түсіністік 
меморандумына (заңмен міндет-
телген) қол қойылды. 2018 жылдың 
соңында Инвестор «Tau-Ken Temir» 
ЖШС мен «Silicon mining» ЖШС-ін 
кешенді тексеру рәсімін аяқтады. 
Есепті күннен кейін (28 наурыз 
2019 ж.) Инвестор «Tau-Ken Temir» 
ЖШС және «Silicon mining» ЖШС-
не қатысу үлестерін сату бойын-
ша мәміленің негізгі шарттарына 

қатысты Ниет туралы хаттамаға қол 
қойды.

«Tau-Ken Temir» зауытының өн-
дірістік қызметін тұрақтандыру 
және жоспарлы көрсеткіштерге қол 
жеткізу бойынша іс-шаралар жүзеге 
асырылды. Соның ішінде 1ВС1 
конвейерінің тығыздаушы борттары 
құрастырылып, конвейерлік таспаны 
саңылаусыз жабу жұмыстары орын-
далды, өндірістік қауіпсіздік талапта-
рының орындалуын ескере отырып, 
кран трольдері қайта құрылды.

Жылға арналған жоспарлар:

2019 жылға жоспарланған көлемдер:
 ■ Металлургиялық кремнийді өн-

діру көлемі – 17 099 тонна;
 ■ Металлургиялық кремнийді өткі-

зу көлемі – 17 312 тонна.

2019 жылға арналған жоспарлар:
 ■ Таспалы конвейерлерді күрделі 

жөндеу;
 ■ Орталық зауыт зертханасына 

арнап жабдық сатып алу).

АҚБЕРДИН РУСТАМ
«Tau-Ken Temir» ЖШС Бас директоры
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ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
АҚТАС КЕН ОРНЫНДА ЖЕЛІЛІК 
КВАРЦТЫ ӨНДІРУ

Кремний зауытының шикізаты – желілік кварцты өндіру мен қайта өңдеуді ұйымдастыру үшін, «Silicon mining» ЖШС сатып 
алынды. Бүгінгі таңда «Silicon mining» ЖШС Қарағанды облысының Ұлытау ауданындағы Ақтас кен орнында желілік кварцты 
өндіру және өңдеу жұмыстарымен айналысады.

31.12.2018 ж. жағдай бойынша кен орнының қорлары

Пайдалы қазба Өлш.бірл.
Теңгерімдік қорлардың жағдайы

В С1 В+С1 С2

Кристалл шикізаты тонна – 791,1 791,1 396,0

Пьезооптикалық кварц кг/мбл – 1 457,0 1 457,0 582,0

Балқытуға арналған тау хрусталі тонна – 424,0 424,0 97,8

Желілік кварц мың тонна 1 168,9 2 641,8 3 810,7 304,2

2018 жылы өндіру көлемі 116 923 тон-
на құрады, 335 441 м3 көлемінде 
аршу жұмыстары өткізілді.

2018 жылдың 12 айының қорытынды-
сы бойынша «Tau-Ken Temir» крем-
ний зауытына түйірлерінің көлемі 
20-80 мм құрайтын 38 730,77 тонна 
кварц концентраты тиеп жөнелтілді.

2019 жылға арналған 
жоспарлар:

1) Кешенді тау-кен жұмыстарын 
өткізу:

 ■ аршу жұмыстары;
 ■ кварц өндіру;
 ■ шайып өңдеу.

2) RC ұңғымаларын бұрғылау және 
жалпы көлемі 3200 қ.м. бағаналы 
бұрғылау арқылы эксплуатациялық 
бұрғылау жүргізу. Барлау жұмыс-
тарының кешенінде ұңғымалар-
ды геофизикалық зерттеу, керн 
сынамаларын алу, аналитикалық 
және топо-геодезиялық жұмыстар 
қарастырылған. Алынған нәтижелер 
мен тарихи деректердің негізінде кен 

орындарының қаңқалық және блок-
ты үлгілерін құру жоспарлануда.

3) Жерасты суларын мониторингілеу 
үшін бақылау гидрогеологиялық 
ұңғымаларын бұрғылау.

4) Кен байыту фабрикасының ғима-
ратын консервациялау.

5) Жезқазған өңірі бойынша Өнер-
кәсіптік қауіпсіздік бөлімінің ұйғары-
мына сәйкес ғимараттар мен салмақ 
түсетін құрылымдарға сараптама 
өткізу.

6) Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамта-
масыз ету үшін карьер маңындағы 
аумақты қашылау.

7) Ақтас карьерінде 100-тонналық 
автомобиль таразысын орнату.

8) Ақтас т/ж тұйығы мен автомобиль 
жолын жобалау – Пионер кенті (т/ж 
тұйығы).
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ҚЫЗЫЛОРДА 
ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
ШАЛҚИЯ КЕН 
ОРНЫНДА 
ПОЛИМЕТАЛЛ 
КЕНДЕРІН 
ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУ 
ЖӘНЕ БАЙЫТУ 
ФАБРИКАСЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫН ЖҮРГІЗУ

Кен орнында ұзындығы 27 км 
жекеменшік темір жолы, 16 км же-
кеменшік электр желілері, әрқай-
сысы 40 МВт екі трансформаторлы 
жекеменшік қосалқы станция, 
сумен жабдықтау, дамыған жерасты 
инфрақұрылымы бар.

Іске асырудағы ілгерілеу

Қазіргі кезде ЖЖМ қоймасының 
құрылысы (жұмыс көлемінің 94 %-ы 
орындалған) және екі модульдік 
жатақхананың жобалау жұмыс-
тары аяқталып қалды (сарапта-
мада). Шалқия кенішінің сыртқы 
электр жабдықтау жүйесін (жұмыс 
көлемінің 44 %-ы орындалған) және 
Жаңақорған су ағызғы объектілерін 
қайта құру жұмыстары жалғасты-
рылуда – Шалқия кеніші (34 %).

КБК-ның шаруашылық-тұрмыстық 
суағарларының тазарту құрылғы-
лары, Құттықожа-Шалқия су алу 
құрылыстары, уақытша сақтау 
ашық қоймалары қолданысқа 
енгізілді.

Үңгілеу және кен өндірімін бекіту 
жұмыстары бекітілген кестеден 
озып аяқталды, 2018 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша үңгілеу 
жұмыстары жоспардан 121 %-ға 
(6 358 м), кен өндірімін бекіту 
жұмыс тары жоспардан 141 %-ға 
(7 041 м) орындалды, геологиялық 
бұрғылау жұмыстары аяқталды 
(38 641 м).

Жаңақорған кентінен Шалқия 
кенішіне дейінгі суағызғы бойынша 
жұмыстар аяқталып қалды (95 %).

2018 жылғы 2 қазанда ЕРС келісім-
шартына қол қойылды.

Тау-кен келісімшартын жасасу мақ-
сатында, 2018 жылғы 24 қыркүйекте 
сауда-саттыққа қатысуға шақы-
ру таратылды. Өткізілген тендер 
бойынша есеп ЕЖДБ-нің ақырғы қа-
рауына жолданды. Сонымен қатар 
банкке мердігерді таңдау бойынша 
одан әрі өткізілетін іс-шаралар 
жөнінде хат жөнелтілді.

2019 жылға арналған 
жоспарлар:

1) Тау-кен келісімшарты бойынша 
тендерлік рәсімдердің аяқталуы;
2) ЕРС және Тау-кен келісімшарты 
бойынша жобалау және құрылыс 
жұмыстарын бастау;
3) кеніштің сыртқы инфрақұрылы-
мы бойынша құрылыс-монтаждық 
жұмыстардың аяқталуы;
4) кеніште күрделі тау-кен жұмыста-
ры мен тау-кен әзірлеу жұмыстарын 
жалғастыру;
5) күрделі жөндеу өткізу, құрылыс-
тар мен жабдықтарды қайта құру.

Жобаны іске асыру ҚР тау-кен-
металлургия өнеркәсібін дамыту 
бойынша 2014–2018 жылдарға 
арналған кешенді жоспарға 
және Қызылорда облысының 
тау-кен-металлургия кешенін 
дамыту жол картасына енгізілді.

Кен орнында мырыштың орташа 
құрамы 4,27 % (5,5 млн тонна) 
және қорғасынның орташа 
құрамы 1,28 % (1,6 млн тонна) 
тұратын 127,5 млн тонна 
кендер бар. Жоба бойынша 
қолданыстағы кенішті жылына 
4 млн тонна кенге дейін 
кеңейту және мырыш пен 
қорғасын концентраттарын 
алуға арналған байыту 
фабрикасының құрылысын 
жүргізу болжамданады. 
Қорғасын-мырыш сульфидті 
кендерін өңдеу үшін, 
селективті флотация схемасы 
пайдаланылады.

127,5
млн тонна кен

Мырыш

4,27 %

Қорғасын

1,28 %

Жобаның операторы: «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ

Жобаның кезеңі: Іске асыру

Жобалық қуаттылық: жылына 4 млн тонна кен

Дайын өнім:
мырыш концентратында 100 мың тонна мырыш 
және қорғасын концентратында 20 мың тонна 
қорғасын

Нақты саны: 718 адам

Кенішті пайдалану 
мерзімі: 

32 жыл

2018 жылы қандай табыстарға қол жеткізілді?

Өткен жылы жобаны табысты іске асыру үшін бірқатар 
іс-шаралар орындалды, атап айтқанда ЕРС Шарты бойынша 
сауда-саттықтың екінші кезеңі және Тау-кен Шарты бойынша 
сауда-саттық өткізілді.

2019 жылы қандай мақсаттар мен міндеттер белгіленді?

2019 жылы іргелі тау-кен жұмыстары мен фабриканың 
құрылысы бойынша бірлескен Шартқа қол қойып, сауда-сат-
тық өткізу жоспарланып отыр. Бұл мақсатта бұрынғы нұсқаға 
өзгерістер енгізіліп, түзетілген техникалық тапсырма әзірле-
нуде: үдеріс 1-технологиялық желіге көшіріледі және кен беру 
сызбасына өзгерістер енгізіледі, тендерлік құжаттама мен 
Шарт жаңартылуда.
Жұмыстың сәтті басталуы үшін 2019 жылы инженер таңдау 
бойынша жұмыстар жоспарланып отыр.

Жобаны іске асыру Қазақстанның ТМКын және жалпы эко
номикасын дамыту тұрғысынан қаншалықты маңызды?

Бұл жоба Қызылорда облысының Даму жол картасында 
негіз қалаушы жоба болып табылады. Жобалық қуаттылығы: 
жылына 4 млн тонна кен өндіру және қайта өңдеу. Негізгі 
өндірілетін тауарлар: SiO2 құрамы 5,0 %-дан кем болғанда, 
Zn 54 %-ды құрайтын мырыш концентраты; Pb құрамы 40 % 
көлеміндегі қорғасын концентраты. Жылдық жобалық қуат-
тылығы (баға тұрғысынан) жылына 225-230 млн долларды 
құрайды. Құрылыс кезінде жұмыспен қамтылғандар саны 

1000 адамды құрайды және Жобаны іске асыру барысында 
1 500 адам қамтылады. Лицензиялық-келісімшарттық мін-
деттемелерді орындау аясында компания өз өңірі мен жалпы 
ел алдындағы әлеуметтік-экономикалық міндеттемелерін 
орындайды. Жоба Қазақстан Республикасында қайтадан ен-
гізіліп жатқан негізгі өндіріс көздерінің бірі болып табылады, 
бұл Қазақстан Республикасындағы шикізат қоры таусылған 
кезде босап қалатын орындарды толтырып, металлургиялық 
қуаттылықты істен шығармауға мүмкіндік береді.

Жобаның инвесторлар үшін тартымдылығы неде?

Мырышқа сұраныс тұтыну көлемдерінің азаюына қатысты 
алғышарттарға қарамастан әркез тұрақты. Ең алдымен бұл 
машина жасау саласының дамуымен және мырышты кеме 
жасауда, құрылыста, тіпті медицинада қолданудың жаңа 
тәсілдерінің пайда болуымен байланысты. Соңғы екі-үш 
жылда нарықта мырыш концентратының едәуір тапшылығы 
байқалды және көптеген металлургия зауыттарының қуат-
тылықтары бос тұрып келді, сол себепті мырыш нарығындағы 
басты ойыншылар жаңа мырыш кен орындарының дамуын 
жіті бақылауда ұстап отыр. Әртүрлі дереккөздерге сәйкес, 
ШалқияЦинк өндіретін мырыш көлемі бойынша іске қосуға 
жоспарланып отырған 10 үздік кен орыны қатарына кіреді. 
Сондай-ақ Шалқияцинк өз инфрақұрылымының дамыған-
дығымен, cash cost’ төмендігімен және географиялық орна-
ласуымен мықты бәсекелес бола алатынын ескерген жөн. 
Демек, жобаға қызығушылық әлбетте бар, қазір біз үшін ең 
алдымен индустрия саласында жұмыс тәжірибесі мол дұрыс 
стратегиялық серіктесті таңдау мәселесін шешу маңызды.

ЖАУКЕНОВ АСҚАР
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Бас директоры
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2018 жылы жобаны іске асыру барысында қандай табыс
тарға қол жеткізілді?

КБК-ның энергетикалық объектілері қолданысқа енгізіл-
ді, кен-байыту фабрикасының бас корпусы мен өн-
дірістік-әкімшілік ғимараттың, сондай-ақ т/ж тұйығы бар 
флотоконцентрат сақтайтын қойманың құрылысы бастал-
ды. Базалық инжинирингтің әзірленуі аяқталды.

2019 жылы қандай мақсаттар мен міндеттер белгіленді?

2019 жылы біз кен-байыту фабрикасының бас корпусының 
қаңқасын және т/ж тұйығы бар флотоконцентрат сақтайтын 
қойманың құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бұдан 
басқа, стратегиялық инвесторларды іздеу жоспарлануда.

Жобаны іске асыру Қазақстанның ТМКын және жалпы 
экономикасын дамыту тұрғысынан қаншалықты маңыз
ды?

КБК-ның құрылыс кезеңінде бюджетке түсетін салық түсім-
дері шамамен 370 млн теңге, өңірді әлеуметтік дамытуға ау-
дарымдар шамамен 50 млн теңге құрайды. Сонымен қатар 
шамамен 200 жұмыс орны қамтамасыз етіледі.

КБК-ын тікелей пайдалану кезеңінде шамамен 700 жұмыс 
орны құрылады, өңірді әлеуметтік дамытуға аударымдар 
шамамен 200 млн теңге, бюджетке түсетін салық түсімдері 
шамамен 200 млрд теңге құрайды;

Жобаның инвесторлар үшін тартымдылығы неде?

ILZSG-де ұсынылған бастапқы деректерге сүйенсек, тазар-
тылған қорғасын металына әлемдік сұраныс 2018 жылдың 
алғашқы он бір айында 95 мың тоннаға артқан. Дәл осы ке-
зеңде қорлардың жалпы тіркелген деңгейі 66 мың тоннаға 
азайған. Бекітілген қорлармен кен орынының зерделенуінің 
жоғарғы дәрежесін, сондай-ақ, дамыған инфрақұрылым-
ды, яғни кен орыны темір жол мен КБК-дан 80 шақырымда 
ораналасқанын, сумен және электрмен жөнге қойылғанын 
және Қытайға және Азияның басқа нарықтарына жақын-
дығын ескерер болсақ, жоба әлеуетті инвесторлар үшін 
барынша тартымды болып табылады.

ШАБАРХАНОВ ДАСТАН
«Алайғыр» БК» ЖШС Бас директоры

Іске асырудағы ілгерілеу

Есепті кезеңде көлемі 952 мың м3 
тау-кен дайындық жұмыстары орын-
далды. Қарағанды – Аягөз –  
Бесоба к. дейінгі трассаны жөндеу 
жұмыстары өткізілді. Бесоба кенті-
нен Алайғыр кен орнына дейінгі 
жолда жобаға сараптама қоры-
тындысы алынды. Т/ж тұйығына 
және флотоконцентрат қоймасына 
апаратын кірме жолда ЖСҚ (жоба-
лық-сметалық құжаттама) әзірленіп, 
келісімдеу шаралары өткізілуде.

Базалық инжинирингті GBM компа-
ниясының қатысуымен «Аммар Про-
ект 2020» ЖШС әзірледі. Т/ж тұйығы 
бар флотоконцентрат қоймасының 
ЖСҚ бекітілді. Техника шоғырлан-
дырылып, құрылыс материалдары 
мен жабдықтар кіргізілуде, жер 
жұмыстары өткізіліп, іргетастар 
қаланып жатыр.

Кен байыту фабрикасының бас 
корпусы қаңқасының құрылысы 
жалғастырылып келеді. Барлық 
алты қойма бойынша бетондық дай-

ындық және іргетас қалау жұмыста-
ры аяқталды, іргетас арқалықтары 
құйылды. Металлоконструкциялар-
дың 43 %-ы құрастырылды. Вахта 
қалашығы мен өнеркәсіптік алаң 
бойынша ЖСҚ-ға оң қорытынды 
алынды. «Жұмыс құжаттамасы» 
жобалау кезеңінде ЖСҚ әзірлеуге 
шарттар жасалды. Жабдық өндіру 
және жеткізу бойынша Metso 
Sweden AB компаниясымен шарт 
жасалды.

Стратегиялық серіктесті тарту жұ-
мыстарының аясында Esan компа-
ниясымен келіссөздер өткізілуде.

2019 жылға арналған 
жоспарлар:

1) ЖСҚ әзірлеуді аяқтау және 
кен байыту фабрикасы мен ин-
фрақұрылымының құрылысына оң 
қорытынды алу;

2) флотоконцентрат қоймасы мен 
темір жол тұйығының құрылысын 
аяқтау;

3) кен байыту фабрикасы бас кор-
пусының қаңқасының құрылысын 
аяқтау;

4) вахталық поселке объектілерінің 
құрылысын бастау;

5) өнеркәсіптік алаң объектілерінің 
құрылысын бастау;

6) қалдықтар қоймасының құрылы-
сын бастау;

7) жинағыш-тоғанның құрылысын 
бастау;

8) 2 500 мың м3 көлемінде тау-кен 
дайындық жұмыстарын (аршу) 
өткізу.

ҚАРАҒАНДЫ 
ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
АЛАЙҒЫР КЕН 
ОРНЫНДА 
ПОЛИМЕТАЛЛ 
КЕНДЕРІН ӨНДІРУ 
ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

ҚР қорлары бойынша 
Мемлекеттік комиссиямен 
бекітілген Алайғыр кен 
орнының баланстық қорғасын 
қорлары қорғасынның 
5,69 % орташа құрамымен 
18,5 млн тонна кен 
(1 млн тонна металл) құраған. 
Жоба аясында кен бойынша 
қуаттылығы жылына 900 
мың тоннаға дейін кен 
байыту комбинатын салу 
жоспарлануда.

Алайғыр кен орны Қарағанды 
облысында, Қарқаралы және 
Шет аудандарының шегінде, 
Қарағанды қаласынан 
оңтүстік-шығысқа қарай 130 км 
жерде орналасқан. Оңтүстік-
батысқа қарай 60 км жерде 
Шет ауданының әкімшілік 
орталығы – Ақсу-Аюлы кенті 
орналасқан.

Жобаның операторы: «Алайғыр» БК» ЖШС

Жобаның кезеңі: Іске асыру

Жобалық қуаттылық: жылына 900 мың тонна кен

Дайын өнім: 
жылына концентрат түрінде 35,8 мың тонна 
қорғасын және 16,2 мың тонна күміс

Нақты саны:  66 адам

Пайдалану мерзімі: 23 жыл

18,5
млн тонна кен

Қорғасын

5,69 %

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
3130



2018 жылы жобаны іске асыру барысында қандай табыс
тарға қол жеткізілді?

Қазіргі кезде «Солтүстік Қатпар» ЖШС Солтүстік Қатпар 
(бұдан әрі – СҚ) және Жоғарғы Қайрақты (бұдан әрі – ЖҚ) кен 
орындары бойынша ғылыми-зерттеу, жоба алды және жете 
барлау жұмыстарын орындайды. Жобаның мақсаты аталған 
кен орнындарында кен байыту комбинаттарын салу және 
біртұтас металлургиялық өндірістің құрылысын іске асыру 
болып табылады.
2018 жылы екі кенорыны бойынша мұрағаттық тарихи 
ақпаратты жинау және талдау, бастапқы қаңқалар мен блок 
үлгілерін құрастыру жұмыстары орындалды. СҚ кен орны 
бойынша өнеркәсіптік кондициялардың ТЭН-ін әзірлеп, 
қорларды есептеу үшін инженерлік іздеулер мен геологиялық 
барлау жұмыстарының кешені аяқталды.
ЖҚ кен орны бойынша 1-кезекті бұрғылау жұмыстары, 
жерас ты суларының қорларын қайта бағалау бойынша 
жұмыс тардың басым бөлігі, кенді алдын ала байыту әдісін 
қолдану мүмкіндігін анықтау бойынша жұмыстар орындалды.
Сонымен қатар 2018 жылы әлеуетті инвестормен бірқатар 
келіссөздер өткізілді, соның нәтижесінде «Солтүстік Қат-
пар» ЖШС үлесін әлеуетті инвестор Xiamen Tungsten Co., Ltd 
пайдасына сату бойынша мәміленің негізгі шарттары туралы 
келісімге қол қойылды.

2019 жылы қандай мақсаттар мен міндеттер белгіленді?

2019 жылы мәмілені аяқтау және «Солтүстік Қатпар» ЖШС 
үлесін Xiamen Tungsten Co., Ltd пайдасына иеліктен шыға-
ру бойынша барлық транзакциялық құжаттарға қол қою 
жоспарланып отыр.
СҚ кен орны бойынша өнеркәсіптік кондициялардың ТЭН-ін 
әзірлеп, қорларды есептеу жұмыстарын аяқтау және ҚР 
МҚК-де бекіту, Тау-кен жұмыстарының жоспарын және Жою 
жоспарын әзірлеу жоспарлануда. Кен орнын игерудің техни-
калық-экономикалық негіздемесін әзірлеу бойынша жұмыс-
тарды бастамалау қолға алынды (Feasibility Study).
ЖҚ кен орны бойынша 2019 жылы геологиялық-барлау жұмыс-
тарының кешенін, соның ішінде бұрғылау жұмыстарын және 
химиялық-аналитикалық зерттеулерді аяқтау жоспарланған. 
Геологиялық-барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша 
JORC 2012 Кодексіне сәйкес ЖҚ кен орнының минералдық 
қорлары бойынша есеп әзірлеу, өнеркәсіптік кондициялар-
дың ТЭН-ін әзірлеп, қорларды есептеу жұмыстарын бастау, 
Машуран жерасты сулары кен орнының теңгерімдік қорларын 
қайта бағалау бойынша жұмыстарды аяқтау, кенді алдын ала 
байытудың оңтайлы әдісін анықтау, сынамаларды іріктеу және 
кен байыту фабрикасын жобалауға арналған Технологиялық 
регламентті әзірлеу жұмыстарын бастау жоспарланған.

Жобаны іске асыру Қазақстанның ТМКын және жалпы 
экономикасын дамыту тұрғысынан қаншалықты маңыз
ды?

СҚ және ЖҚ кен орындары бойынша жалпы қорлар шама-
мен 1,3 млн тонна WO3 көлемінде бағаланады. СҚ және ЖҚ 
кен орындарының жалпы жобалық қуаттылығы металлур-
гиялық өндірістің негізгі өнімі болып табылатын аммоний 
паравольфраматының (ПВА) 12 жарым мың тоннасынан 
асады. Сәйкесінше аталған кенорындар жобалық қуат-
тылыққа шыққан соң, Қазақстан дүниежүзілік вольфрам 
нарығындағы негізгі ойыншылардың біріне айналуы мүмкін.
Жобаның іске асырылуы келесі стратегиялық факторларға 
оң әсерін тигізуі ықтимал:

 ■ Қазақстанның сирек металл кластерін дамыту және 
вольфрам өнеркәсібін жандандыру стратегиясын іске 
асыруға кірісу мүмкіндігі пайда болады;

 ■ Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық 
дамуына оң әсерін тигізеді, атап айтқанда: 750 млн АҚШ 
долларынан астам көлемде шетел инвестицияларын 
тарту, 1 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын құру, ин-
фрақұрылымның жаңа объектілерін салу және қолда-
ныстағыларын қайта құру, мемлекеттік бюджетке салық 
түсімдері көлемінің шамамен 1 млрд АҚШ долларына 
көбеюін қамтамасыз ету, сондай-ақ, өңірдегі инвестици-
ялық климатты жақсарту мүмкіндігі пайда болады;

 ■ Қосымша шетелдік инвестицияларды қатыстыра оты-
рып, дүниежүзілік қауымдастық үшін балама минерал-
ды-шикізаттық вольфрам қоры қалыптастырылады;

 ■ Елімізде вольфрам саласын одан әрі дамытуға, атап ай-
тқанда, Қазақстан Республикасында ақырғы вольфрам 
өнімдерін шығару бойынша бәсекеге қабілетті инду-
стрияны дамытуға мүмкіндік туады.

Жобаның инвесторлар үшін тартымдылығы неде?

Аталған екі кенорынның жиынтық қорларын, сондай-ақ ЖҚ 
кен орнының бірегейлігін ескерсек, Жоба әлеуетті инвес-
торларды, атап айтқанда, вольфрам өнеркәсібі саласында 
маманданатын компанияларды айтарлықтай қызықтырады. 
2018 жылы бірқатар ірі шетелдік компаниялардан Жобаға 
қатысу мүмкіндігін қарастыру мақсатында кен орындары 
бойынша ақпарат алуға өтінімдер келіп түсті.
Келіссөздердің нәтижелері бойынша вольфрамның ірі 
дүниежүзілік өндірушілерінің бірі болып табылатын Xiamen 
Tungsten Co.,Ltd компаниясымен уағдаластыққа қол жет-
кізілді. 2018 жылдың қараша айында Xiamen Tungsten Co., 
Ltd компаниясымен жасалатын мәміленің негізгі шарттары 
туралы келісімге қол қойылды.

Жобаның операторы: «Солтүстік 
Қатпар» ЖШС

Жобаның кезеңі: Іске асырылу

Жобалық қуаттылық: Солтүстік Қат-
пар кен орны: жылына 2,6 млн тонна 
кен өндіріледі

Жоғарғы Қайрақты кен орны: жылы-
на 6 млн тонна кен өндіріледі

Дайын өнім: жыл сайын концентрат 
құрамында 10 мың тонна аммоний 
паравольфроматы; 0,5 мың тонна 
молибден, 1,5 мың тонна висмут және 
2,6 мың тонна мыс

Нақты саны: 19 адам

Кенішті пайдалану мерзімі: Сол-
түстік Қатпар кен орны – 20 жыл, 
Жоғарғы Қайрақты кен орны – 30 жыл

Солтүстік Қатпар кен орны бойын-
ша бастапқы кендердің баланстық 
қорлары карьер шегінде С1+С2 санаты 
бойынша – 40 169 мың тонна кен, 
WO3 – 90 493 тонна (WO3 – 0,225 %), мо-
либден – 13 927 тонна (MoS2 – 0,035 %), 
висмут 5 835 тонна (0,014 %), мыс –57,0 
мың тонна (0,14 %) құрайды.

Жоғарғы Қайрақты кен орнында ор-
таша құрамда вольфрам үш тотығын 
0,132 %, (1 216 мың тонна), молибден 

0,004 % (39,6 мың тонна) мөлшерін 
қамтитын 927 млн тонна кен бар.

Іске асырудағы ілгерілеу

Солтүстік Қатпар кен орны бойынша 
блоктық үлгі құрылып, оған сарапта-
малық бағалау жасалған. Геологиялық 
барлау жұмыстары орындалған. 
«Минералдық қорлар инжинирингі» 
ЖШҚ JORC кодексінің талаптарына 
сәйкес минералдық қорлар бойынша 
есеп әзірледі. Инженерлік зерттеулер 
орындалды. Гидрогеологиялық жұмыс-
тар аясында 7 іздеу-барлау ұңғымасы 
бұрғыланды, камералдық жұмыстар 
жалғастырылуда. ТЭН өнеркәсіптік 
кондициялар мен қорлар есебі жа-
салған есепті әзірлеу бойынша шарт 
жасалып, жұмыстар басталып кетті.
Жоғарғы Қайрақты кен орны бойынша 
алдын ала кенді байыту рентгеноради-
ометрлік әдіс бойынша ғылыми-зерт-
теу жұмыстары (ҒЗЖ) орындалды. 
Кенді рентгенолюминесцентті және 
рентгеноабсорбциялық алдын ала 
байыту бойынша ҒЗЖ жалғастырылу-
да. Топографиялық түсіру жүргізілді. 
Карьерді құрғату жобасы әзірленіп, 
келісімделді. Машуран жерасты 
сулары кен орнының қорларын қайта 
бағалау бойынша дала жұмыстары 
аяқталды.
Әлеуетті стратегиялық серіктесті тарту 
бойынша жұмыстар аясында Due 
Diligence аяқталған және Term Sheet-ке 
қол қойылып, Xiamen Tungsten Co., 

Ltd компаниясымен мәміленің индика-
тивті шарттары белгіленді.

2019 жылға арналған жоспар-
лар:
Солтүстік Қатпар к/о:
1) қорлардың есептелуімен қоса ТЭН 
кондицияларын әзірлеу және бекіту;
2) Жер қойнауын пайдалану келісім-
шартының Жұмыс бағдарламасын 
түзету;
3) ТЭН жобасын әзірлеуді бастау;
4) Кен байыту фабрикасы мен 
инфрақұрылым бойынша жобалық 
жұмыстарды бастау;
5) тау-кен бөлігіндегі жобалық жұмыс-
тарды бастау.

Жоғарғы Қайрақты к/о:
1) кен орнын жете зерттеу;
2) гидрогеология бойынша жұмыстар 
мен зертханалық зерттеулерден құра-
латын геологиялық барлау жұмыста-
рын қайта бастау;
3) Машуран кен орнының жерасты су-
ларының теңгерімдік қорларын қайта 
бағалау мақсатында гидрогеология-
лық зерттеулер кешенін аяқтау;
4) ГБЖ-ын құзыретті тұлға сүйемелдеп, 
минералдық қорлар бойынша есеп 
әзірлейді;
5) қорлардың есептелуімен қоса ТЭН 
кондицияларын әзірлеу және бекіту 
шараларын бастау;
6) кен байыту фабрикасын жобалауға 
арналған технологиялық регламентті 
әзірлеу бойынша жұмыстарды бастау.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАТПАР ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ 
ҚАЙРАҚТЫ ВОЛЬФРАМ-МОЛИБДЕН 
КЕН ОРЫНДАРЫН БІРЛЕСІП ӨҢДЕУ

МОРОЗОВ ФЁДОР
«Солтүстік Қатпар» ЖШС Бас директоры
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ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 4 қара-
шадағы № 1137 қаулысына сәйкес, 
кеніш стратегиялық санатына 
жатқызылды, ал оны игеру бойынша 
жоба 2014–2018 жылдарға арналған 
тау-кен металлургия өнеркәсібін 
дамыту бойынша кешенді жоспарға 
енгізілді.

Кен орындарының қорлары JORC 
жіктемесі бойынша да, ҚР ҚМК 
жіктемесі бойынша да бағаланды. 
Кендердің С1 және С2 санаттары 
бойынша жиынтық пайдалану 

қорлары (мемлекеттік балансқа 
қойылған) темірдің 15,82 % орташа 
құрамымен 729 млн 156 мың тонна-
ны құрайды.

Іске асырудағы ілгерілеу

«Ақмола облысындағы Масал темір 
кен орнында темір кендерін өндіру» 
жобасын іске асыру мақсатында 
жобаны бірлесіп іске асыру үшін 
стратегиялық инвесторды тарту 
қарастырылған.

Есепті кезеңде тауарлық өнім ретін-
де темір кенді концентрат алуға 
дейін өндірістің балама нұсқасына 
бағалау өткізілген, экономикалық 
көрсеткіштер қанағаттанарлықсыз. 
Келісімшарт бойынша жұмыстардың 
басталу мерзімін ауыстыру мақса-
тында, 2018 жылдың наурыз айында 
«Қазгипроцветмет» ЖШС-мен кен 
орнын өңдеу бойынша жобалық 
құжаттама әзірлеу туралы шарт 
жасалды.

АҚМОЛА 
ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
МАСАЛ ТЕМІР КЕН 
ОРНЫ НЕГІЗІНДЕГІ ТАУ-
КЕН-МЕТАЛЛУРГИЯ 
КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Болашақ жоспарлар:

1) Масал кен орнындағы темір кен-
дерін өнеркәсіптік әзірлеу жобасы-
на және Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартына арналған Жұмыс 
бағдарламасына өзгерістер енгізу 
бойынша жұмыстар аяқталды;

2) қаржылық міндеттер мен өндіру 
жұмыстарын бастауды көшіру 
кезеңінде, кейін 5 жыл бойы Ұстап 
тұру мәртебесін алу үшін, Келісім-
шартты лицензиялық режимге 
ауыстыру немесе Келісімшартты 
консервация режиміне көшіру мүм-
кіндігін қарастыру. Сонымен қатар 
Келісімшартты мемлекетке қайта-
рып беру нұсқасын қарастыру;

3) жұмыстар уақытша тоқтатылған 
кезде, жобаны табысты орындауға 
мүмкіндік беретін оңтайлы техно-
логиялық шешімдерді іздестіруді 
жалғастыру.

Жобаның операторы: «Масал тау-кен байыту комбинаты» ЖШС

Жобаның кезеңі: Анықтау

Жобалық қуаттылық: жылына 11 млн тонна кен

Дайын өнім:
сұрыптық және ыстық илемденген болат 
бұйым

Нақты саны: 8 адам

Кенішті пайдалану 
мерзімі:

67 жыл

729
млн тонна кен

Темiр

15,82 %
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«Қарағанды облысының 
Спасск мыс кен аймағында 
мыс, алтын және ілеспе құра-
уыштарды барлау» жобасы 
бойынша келісімшарттық 
аумақтың 50 %-ы қайтарылды 
(29.02.18 ж. қайтару актісі), 
12.03.18 ж. жаңа геологиялық 
бөлу алынды. Келісімшартты 
ұзарту мәселесі ҚР ИИДМ 
Жұмыс тобында қарастырылып 
келісілді, 2019–2023 жылдарға 
арналған бағалау жұмыстарын 
өткізу жобасы әзірленді.

Спасск МКА-дағы бөлінген 
кен тораптары бойынша жал-
пы 1 млн 26 мың тонна мыс 
көлемінде есептелген бол-
жамды қорлар ұсақ санатқа 
жатқызылатын кенорындар мен 
кенашылымдардан құралады. 
Спасск МКА-дағы ГБЖ уақыт-
ша тоқтатылған.

Жобаны еншілес кәсіпорын «Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС іске асырады.

Пайдалы қазба түрі: Мыс, алтын және ілеспе құрауыштар

Келісімшарт: 2013 жылғы 20 ақпандағы № 4188-ТПИ

Келісімшарттың 
қолданылу мерзімі:

6 жыл

Келісімшарттық 
аумақтың ауданы: 

6 271,4 км2

Орналасқан жері: 
Спасск МКА Орталық Қазақстанның солтүстік 
жартысында орналасқан

Жобаның мақсаты:
Мыс және алтын нысандарды іздеу, бағалау 
және қорларды ҚР ҚМК-ның теңгеріміне қою 
Іске асырудағы ілгерілеу

Болашақ жоспарлар:

1) Қарағанды облысының Спасск мыс кен аймағында жер 

қойнауын пайдалану келісімшартын ұзарту;

2) Жобаға Стратегиялық серіктесті тарту жұмыстарын 

жалғастыру.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ СПАССК 
МЫС КЕНІ АЙМАҒЫНДА МЫС, АЛТЫН 

ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ ҚҰРАУЫШТАРДЫ БАРЛАУ

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
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Жамбыл облысындағы Шоқпар және 

Гагаринское кен орындарында алтынды барлау
Жоба: Жамбыл облысындағы Гага-
ринское алтын кен орнында бағалау 
жұмыстарын жүргізу
Пайдалы қазба түрі: Қатты күйдегі 
алтын
Келісімшарт: 2013 жылғы 27 жел-
тоқсандағы № 4323-ТПИ
Келісімшарттың қолданылу 
мерзімі: 4 жыл
Келісімшарттық аймақтың ауда-
ны: 5 км2

Орналасқан жері: Жамбыл облы-
сы, Қордай ауданы, Алға кенті
Жоба: Жамбыл облысындағы 
Шоқпар алтын кен орнында бағалау 
жұмыстарын жүргізу
Пайдалы қазба түрі: Қатты күйдегі 
алтын
Келісімшарт: 2014 жылғы  
14 қаңтардағы № 4333-ТПИ

Келісімшарттың қолданылу 
мерзімі: 4 жыл
Келісімшарттық аймақтың ауда-
ны: 4,2 км2

Орналасқан жері: Жамбыл об-
лысы, Қордай ауданы, Ноғайбай 
ауылдық округы

Іске асырудағы ілгерілеу

Есепті кезеңде кен орындарының 
қорлары расталды: Гагаринское – 
13,1 тонна алтын, Шоқпар – 10 тонна 
алтын. Халықаралық стандарттар 
(JORC) бойынша қорларды бағалау. 
Шоқпар кен орны бойынша келісім-
шарттарға арналған қосымшаларға 
25 мамырда, Гагаринское кен орны 
бойынша 3 қыркүйекте қол қойыл-
ды.

Кендер бойынша технологиялық 
зерттеулер аяқталып, технологи-
ялық регламенттермен есептер 
(сульфидтік және тотыққан кендер) 
алынды.

2019 жылдың ІІ тоқсанға С1+С2 
санаттары бойынша қорларды 
есептеу (өнеркәсіптік игеруге 
дайын) және оларды ҚР Мемлекет-
тік теңгеріміне қою іс-шаралары 
жоспарланған.

АЛТЫНДЫ КЕНДЕРДI  
IЗДЕУ ЖОБАЛАРЫ 

Қарағанды облысындағы Оңтүстік Мойынты 
алаңында алтынды кендерді барлау
Пайдалы қазба түрі: Қатты күйдегі 
алтын
Келісімшарт: 2015 жылғы 4 ақпан-
дағы № 4535-ТПИ
Келісімшарттың қолданылу 
мерзімі: 6 жыл

Келісімшарттық аймақтың ауда-
ны: 234 км2

Орналасқан жері: Қарағанды 
облысы, Ақтоғай ауданы
Жобаның мақсаты: Өнеркәсіптік 
маңызы бар нысанды анықтау және 
бұдан әрі қолданысқа тарту

«Қарағанды облысындағы Оңтүстік 
Мойынты алаңында алтынды кен-
дерді барлау» жобасы бойынша 
әлеуетті инвесторларды іздеу жұ-
мыстары жүргізілуде. Геологиялық 
барлау жұмыстары есепті кезеңде 
өткізілмеген.

Қарағанды облысындағы Прогресс кен орнында 
алтынды кендерді барлау 
Пайдалы қазба түрі: Алтын
Келісімшарт: 2014 жылғы 23 жел-
тоқсандағы № 4504-ТПИ
Келісімшарттың қолданылу 
мерзімі: 5 жыл
Келісімшарттық аймақтың ауда-
ны: 6,41 км2

Орналасқан жері: Қарағанды 
облысы, Қарқаралы ауданы
Жобаларды «Тау-Кен Прогресс» 
ЖШС – «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның еншілес кәсіпорны 
жүзеге асырады.

2018 жылғы 15 қарашада «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Тау-Кен 
Прогресс» ЖШС-нің жарғылық ка-
питалына 100 % қатысу үлесін сатып 
алу-сату шартына қол қойылды.
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Алматы облысының тұйық 
темірлік кен ауданында мыс, 
қорғасын, барит кендерін 
барлау
Пайдалы қазба түрі: Мыс, қорға-
сын, барит және ілеспе құрауыштар
Келісімшарт: 2013 жылғы 27 нау-
рыздағы № 4196-ТПИ
Келісімшарттың қолданылу 
мерзімі: 6 жыл
Келісімшарттық аймақтың ауда-
ны: 161,61 км2

Орналасқан жері: Алматы облысы, 
Алматы қаласынан 186 км жерде

Жобаның мақсаты: Кен аймағы-
ның шекарасында мыс пен ілеспе 
құрауыштардың ірі және орташа кен 
орындарын анықтау мақсатында 
геологиялық-барлау жұмыстарының 
кешенін жүргізу.

«Алматы облысының Тұйық Темір-
лік кен ауданында мыс, қорғасын, 
барит барлау» және «Тұйық кен 
орнында барит-полиметалл кен-

дерін өңдеу» жобалары бойынша 
2013–2016 жылдары өткізілген ГБЖ 
нәтижелері бойынша Компания 
келісімшарттарды мемлекетке қай-
тару рәсімдерін аяқтады («Tau-Ken 
Mining» ЖШС және ҚР ИИДМ ара-
сындағы келісімшартты бұзу туралы 
келісім (24.12.2018 ж.).

Компанияның ірі  
мәмілелері туралы  
ақпарат
1. 2018 жылғы 12 қазанда «Қа-
затомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және 
«Тау-Кен Самұрық» АҚ арасында 
«SARECO» ЖШС-не 100 % қатысу 
үлесін сатып алу-сату шартына 
қол қойылды. «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 
2018 жылғы 27 қыркүйектегі 
шешімімен (№ 08/18 хаттама) 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пай-
дасына «SARECO» ЖШС-не 100 % 
қатысу үлесін иеліктен шығаруы 
мақұлданды. 

2. 2018 жылғы 15 қарашада  
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және 
«ASIA GROUPKZ» ЖШС арасында 
«Прогресс» ЖШС-не 100 % қатысу 
үлесін сатып алу-сату шартына қол 
қойылды.

3. Есепті күннен кейін, 2019 жылғы 
15 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ және «Самұрық-Қазына 
Инвест» ЖШС арасында «Сол-
түстік Қазақстан облысындағы 
«Сырымбет» қалайы кен орнын 
өңдеу және тау-кен металлургиялық 

кешенін құру» жобасы бойынша 
«Tin One Mining» АҚ-ның (Тин Уан 
Майнинг) жарғылық капиталындағы 
30 001 (отыз мың бір) жай акцияны 
сенімгерлік басқару туралы шарты-
на қол қойылды.
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1. НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлш. бірл. 12 ай 2017 ж. 12 ай 2018 ж. 2019 ж.

Нақты Жоспар Нақты Болжам

Тазартылған алтын өндірісі мың унция/тонна 420,4/13,5 643,01/20,0 729,6/22,7 803,7/25

Металлургиялық кремний өндірісі тонна 12 732 18 500 14 408 17 099

 ■ Есепті кезеңде Астанадағы 
аффинаж зауытында тазар-
тылған алтын өндірісі 729,6 мың 
унцияны (22,7 тонна) құрады, 
соның ішінде 126,6 мың унция 
(3,94 тонна) өңделме негізде 

алынған шикізаттан (толлинг) 
қайта өңделген. Осылайша, 
тазартылған алтын өндірісінің 
нақты көрсеткіші 2018 жылдың 
12 айында жоспарға қатысты 
13 %-ға асыра орындалған.

 ■ 2018 жылдың 12 айында Қа-
рағанды қаласындағы зауыт-
та металлургиялық кремний 
өндірісінің жоспары 78 %-ға 
орындалды.

Қаржылық көрсеткіштер

Атауы Өлш. бірл.
12 ай 2017 ж.

Нақты
12 ай 2018 ж.

Нақты
2019 ж.
Болжам

EBITDA margin* % (0,8) (1,1) (0,6)

Таза табыс (шығын) млрд теңге 56,6 44,1 56,8

* – көрсеткіштер Жалғыз акционер бекіткен әдістеме бойынша есептелген

2018 жылдың 12 айында EBITDA 
margin нақты көрсеткіші 1,1 % 
құраған. Өткен жылдың осындай 
кезеңімен салыстырғанда, EBITDA 
margin көрсеткішінің теріс дина-
микасы Жалпы және әкімшілік 
шығындардың ұлғаюы (-0,9 млрд 
теңге), өнімді тасымалдау және 
өткізу шығындары (-0,2 млрд теңге) 
мен жалпы пайданың өсуі (0,1 млрд 
теңге) салдарынан Операциялық 
шығынның көбеюімен (-1,2 млрд 
теңге) түсіндіріледі.

2018 жылдың 12 айында Таза 
табыстың 12,5 млрд теңгеге азаюы, 
2017 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда, негізінен, (1) қайта 
бөлу шығындары мен шикізат өнімі 
шығындарының жалпы азаюы және 
қорғасын (-$114/тн), мырыш  
(-$28/тн), алтын (-$1,6/унц.) на-
рықтық бағаларының төмендеуі 
барысында қорғасын (-18 %-ға не-
месе –10 мың тоннаға), мыс (-11 %-ға 
немесе 6 мың тоннаға) өндіріс 
көлемдерінің қысқаруы есебінен қа-

лыптасқан, Компания үлестік қатысу 
әдісімен ескеретін «Қазцинк» ЖШС 
таза пайдасының азаюымен, (2) опе-
рациялық емес табыстар мен бағам 
айырмасы есебінен операциялық 
емес қызметтен түсетін пайданың 
көбеюімен (-0,2 млрд теңге) және 
Операциялық залалдың ұлғаюымен 
(-1,2 млрд теңге) байланысты.

2. КАПИТАЛ ЖЕТКІЛІКТІГІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
Меншікті капиталдың көлемі, млрд теңге

3. ӨТІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
2018 жылдың 12 айының қоры-
тындысы бойынша қаржылық 
тәуелділік көрсеткіші 0,05 құрайды, 
меншікті капиталдың шоғырлануы 
0,95 құрайды, бұл Компанияның 
ағымдағы қаржылық жағдайын 

тұрақты және сыртқы кредиторлар-
дан тәуелсіз деп сипаттайды.

Ағымдағы өтімділік коэффици-
ентінің көрсеткіші 3,08 құрайды, 
бұл ағымдағы міндеттемелердің ал-

дында бос ресурстардың жеткілікті 
көлемі салдарынан Компанияның 
ағымдағы қаржылық жағдайын оң 
деп сипаттайды.

4. ТАБЫС ПЕН ШЫҒЫННЫҢ ТОЛЫҚ БОЛЖАМЫ
Жалпы табыс пен шығын, млрд теңге
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Компанияның 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша меншікті капиталы 629 млрд теңгені құрай-
ды. Меншікті капиталдың 38 млрд теңгеге өсуі, өткен 
жылдың осындай кезеңіндегі меншікті капиталдың 
көлемімен салыстырғанда, негізінен, мына фактор-
ларға байланысты болды:

 ■ «Қазцинк» ЖШС-ның есептілік валютасын қайта 
есептеуден өзге капитал құрауыштарының 
61,1 млрд теңгеге ұлғаюы;

 ■ 2017 жылдың қорытындысы бойынша 
«Самұрық-Қазына» АҚ пайдасына 56,4 млрд 
теңге көлемінде дивиденд төленуі.

2018 жылдың 12 айында 273 млрд теңге көлеміндегі жалпы табыс, негізі-
нен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 257,5 млрд теңге сомаға 
тазартылған алтын өткізуден, сондай-ақ 9,9 млрд теңге сомаға металлурги-
ялық кремний өткізуден, уақытша бос ақшалай қаражатты екінші деңгейдегі 
банктерде орналастыру нәтижесінде 2,3 млрд теңге көлемінде қаржылай та-
быс алудан, сондай-ақ 1,6 млрд теңге көлемінде өзге табыс алудан құралды.

Компанияның жиынтық шығыны 2018 жылдың 12 айында 281 млрд теңгені 
құрады және, негізінен, алтынды шикізат алудан, алтын аффинажында 
ескерілетін шығындардан, металлургиялық кремний өндіруге жұмсалған 
шығындардан, жалпы және әкімшілік шығындардан, тасымалға, өнім өткізуге 
жұмсалған шығындардан және өзге операциялық емес шығындардан тұрады.

2019 жылы Компания Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 310,4 млрд 
теңге сомаға тазартылған алтын өткізу, 13,3 млрд теңгеге металлургиялық 
кремний өткізу, 1,3 млрд теңгеге тазартылған күміс өткізу есебінен 326 млрд 
теңге көлемінде жалпы табыс алуды жоспарлайды.

2019 жылы 329 млрд теңге көлемін-
де жалпы шығын жоспарланады. Ол 
барлығы 323,3 млрд теңге құрайтын 
алтынды шикізатты сатып алуға 
жұмсалатын шығындарды және та-
зартылған алтын мен металлургия-
лық кремний өндірісінде есепте-
летін шығындарды, 4,6 млрд теңге 

көлемінде Компанияның корпора-
тивтік орталығы мен оның еншілес 
ұйымдарының жалпы және әкімшілік 
шығындарын, 0,3 млрд теңге 
көлемінде өнімді өткізу шығындарын 
және 0,8 млрд теңге көлемінде өзге 
де шығындарды қамтиды.

Қоғамның 2020–2022 жылдар ке-
зеңіндегі кірістері мен шығыстары 
2019 жылға мөлшерде күтіледі.
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ЗАҢНАМАЛЫҚ ОРТА
Қазақстан Республикасының жер 
қойнауын пайдалану саласындағы 
заңнамасына сәйкес Компания 
құзыретті орган болып табыла-
тын Қазақстан Республикасының 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігіне және басқа мем-
лекеттік органдарға, соның ішінде 
жергілікті атқарушы органдарға жер 
қойнауын пайдалану құқығын алу, 
құжаттаманы келісу (сараптау), жер 
телімдерін ресімдеу және пайдалы 
қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі басқа да мәселелер 
бойынша жүгінеді. Жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі келісімшарттар 
еншілес (тәуелді) ұйымға табыс-
талған жағдайда, Компания Құзы-
ретті органның келісімін алады.

Тараптардың бірі ұлттық ком-
пания болып табылатын мәміле 
бойынша жер қойнауын пайда-
лану құқығымен байланысты жер 
қойнауын пайдалану құқығы (жер 
қойнауын пайдалану құқығындағы 
үлестер), объектілері табысталған 

жағдайда, Компания бұл туралы 
Құзыретті органға хабарлайды.

Мемлекеттік органдар Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғалар-
дың кәсіпкерлік қызметін реттейтін 
заңнамасының ережелеріне сәйкес 
Компанияның қызметіне ықпал етуі 
мүмкін.

Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес Ком-
пания монополияға қарсы органға 
стратегиялық әріптестермен бір-
лескен қызмет туралы келісімдерді 
жүзеге асыру мақсатында еншілес 
ұйымдар құру жөнінде келісім алу 
үшін, сондай-ақ тау-кен активтерін 
(қатысу үлестерін, акция пакеттерін) 
сатып алу бойынша мәмілелер 
жасасқан кезде экономикалық 
шоғырландыруға келісім алу үшін 
өтінішхат жолдайды.

«Жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының заңында 

2018 жылғы 29 маусымда «Жер қой-
науы және жер қойнауын пайдалану 
туралы» заңының орнына келген 
Жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы кодекс ішінара 
қолданысқа енгізілді.

Қабылданған заңның негізгі 
жаңалықтары жер қойнауын пай-
далану құқығын берудің «бірінші 
келген – бірінші алады» қағидаты 
бойынша австралиялық үлгісін 
енгізу, пайдалы қазбалар қорын 
есептеудің халықаралық жүйесі-
не өту, геологиялық ақпараттың 
қолжетімдігін қамтамасыз ету, жер 
қойнауының мемлекеттік қорын 
басқару бағдарламасын әзірлеу, 
уран, метан, көмір қабаттарын өн-
діруді реттеу, пайдалы қазбаларды 
ыждағатты өндіруді енгізу болып 
табылады. Қабылданған кодексте 
қатты пайдалы қазбалардың кен 
орындары бойынша артықшылықты 
құқық жоқ және тікелей келіссөз 
жүргізу құқығы 2 жылға ұзартылған.

МЕТАЛЛ НАРЫҒЫНА ҚЫСҚА ШОЛУ
Алтын нарығының 
конъюнк турасы

2018 жылы инвесторлардың 
қызығушылығының төмендеуіне 
байланысты алтын бағасы арзанда-
ды, себебі инвесторлар неғұрлым 
жоғары табыс әкелетін активтерге 
көбірек көңіл бөледі.

World Gold Council компаниясының 
пікірі бойынша жылдың басым 
бөлігінде алтын едәуір кедергілерге 
кезігіп отырады:

 ■ Доллардың күшеюі;

 ■ Федералдық резервтік жүйе 
үздіксіз өсіп отырғанда, басқа 
орталық банктер саяси көнгішті-
гін сақтап келеді, ал АҚШ эконо-
микасы Трамптың әкімшілігінің 
салықты төмендетуі арқасында 
көтерілді.

Аталған факторлар инвесторлар-
дың жақсы көңіл-күйде болуына 
септігін тигізді, бұл өз кезегінде АҚШ 
акцияларының бағасын арттырды, 

нақтырақ айтқанда 2018 жылдың 
қазан айының басына дейін. Бірақ 
геополитикалық және макроэконо-
микалық тәуекелдер одан әрі ұлғая 
бергендіктен, дамып келе жатқан 
нарықтардың акциялары біраз артқа 
шегінді. Ақыры дамыған нарықтардың 
акциялары пайда болды, олар аме-
рикалық технологиялық компания-
лармен сатылды, бұл унциясының  
(-1 % г/г) бағасы шамамен 1 280 АҚШ 
доллары деңгейіндегі алтынмен 
қысқа мерзімге қамтылуға алып 
келді.

Алтын қоры бар үздік 10 ел, тонна:

Ел Көлем (тонна)

АҚШ 8 133,5

Германия 3 369,7

ХВҚ 2 814,0

Италия 2 451,8

Франция 2 436,0

Ресей 2 113,0

Қытай 1 852,5

Швейцария 1 040,0

Жапония 765,2

Нидерланды 612,5

Басқа елдер 8 482,87

Жалпы көлемі 33 790,8

АҚШ
Германия
ХВҚ
Италия
Франция
Ресей
Қытай
Швейцария
Жапония
Басқа елдер
Нидерланды

Жалпы көлемі  

33 790,8

8 133,5

3 369,7

2 814

2 451,82 436
2 113

1 852,5

1 040
765,2

8 482,87

612,5

Орталық банктер тарапынан алтынға 
сұраныс 2018 жылы көпжылдық 
максимумға дейін жетіп, 651 тоннаны 
құрады. IV-тоқсанда сұраныс ETF 
құйылымынан 112,4 тоннаға ұлғайды, 
бірақ бұл өнімдерге жыл сайынғы 
құйылым 2017 жылға қарағанда 

67 %-ға (68,9 тоннаға) төмен болды. 
Құймалар мен монеталарға инвести-
циялар 2018 жылдың екінші жарты-
сында 4 %-ға ұлғайып, 1 090,2 тон-
наға жеткен. Зергерлік бұйымдарға 
сұраныс жыл бойы 2 200 т деңгейінде 
тұрақты болып келді. Технология-

ларда қолданылатын алтын көлемі 
2018 жылы 334,6 тоннаға дейін өсті, 
дегенмен IV-тоқсанда өсу тоқта-
ды. Алтынның жылдық ұсынысы 
4 490,2 тоннаға дейін біраз ұлғайды, 
ал алтын өндіру жаңа максимумға 
дейін жетіп, 3 364,9 тоннаны құрады.

№ Қордың атауы Көлем (тонна)

1. SPDR Gold Shares 787,4

2. iShares Gold Trust 280,17

3. Xetra-Gold 181,1

4. ETFS Physical Gold 161,6

5. Invesco Physical Gold ETC 119,98

6. iShares Physical Gold ETC 105,6

7. Gold Bullion Securities Ltd 80,2

8. ZKB Gold ETF 63,5

9. Xtrackers Physical Gold ETC EUR 61,5

10. Sprott Physical Gold Trust 49,1

Барлығы 2440,2

Дерекнама: World Gold Council

Бір жылдың ішіндегі алтынға деген баға динамикасы, АҚШ доллары:
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Үстіміздегі жылы алтын дүниежүзілік 
қаржылық оқиғалардың эпицентрінде 
болды, сондықтан ұзақ айлар бойы 
алдымен оның бағасының тұрақты 
төмендеуі, кейін өсуі байқалды. 
2018 жылдың басым бөлігінде Дональд 
Трамптың салықты ырықтандыруының 
арқасында, акциялар нарығы өсті, 
ФРС те өз мөлшерлемесін өсірді. Бірақ 
күзде шұғыл өзгеріс орын алды: ин-
весторлар ФРС пайыздарының өсуіне 
байланысты алаңдады, себебі жоғары 
мөлшерлеме компаниялар үшін қымбат 
несиені білдіреді және бұл сонымен 

қатар экономиканы бәсеңдетеді. Қыр-
күйек айының соңында ФРС мөлшер-
лемені жылына үшінші рет көтерді, ал 
қазан айының ортасында америкалық 
акциялар нарығы едәуір «құлдырады», 
акциялардың артынан бүкіл әлем бой-
ынша баға белгіленімдері де құлдырай 
бастады. Жалпы бір жыл ішінде алтын 
бағасы 2,8 %-ға арзандады.

Болашақ жоспарлар

Goldman Sachs инвестициялық банк 
аналитиктерінің шикізат тауарлары на-
рығын жақсы білетіндігі баршаға мәлім. 
Олардың пікірі қаржылық әлемде аса 

бағалы. 2018 ж. аяғында олар кенеттен 
алтын сатып алуға кеңес бере баста-
ды. Аналитиктердің пікірі бойынша ал-
тын инвестициялық циклдің ауысуынан 
қолдау табады. Бұл соңғы жылдары 
инвесторлар арасында акциялар, 
жылжымайтын мүлік және мемлекеттік 
облигациялар сұранысқа ие болып кел-
гендігін білдіреді, себебі олардың құны 
Орталық банктер тарапынан «сандық 
ынталандыру» жағдайында өсті. Бірақ 
2019 ж. мұнай мен алтын нарығында 
трендтің көтеріліп келе жатқаны бай-
қалады. Банктің аналитиктері келесі 
үш ай ішінде алтын құнын унциясына 
$ 1 250 көлемінде есептейді, ал алты 
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2013–2018 жж. Қазақстандағы алтын өндірісі, тонна
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Алтын өндірісі де ұлғайып келеді. 
Мәселен, 2018 жылдың қаңтар-жел-
тоқсан айында 97,4 тонна өңделме-
ген алтын (жылына +14,6 %) және 
53,1 тонна тазартылған алтын 
(жылына +20,1 %) өндірілді.

Қазақстанның алтын нарығындағы 
«Тау-Кен Алтын» ЖШС-ның үлесі 
2018 жылы шығарылған көлемнің 
негізінде тоннамен есептелді:

1) «Тау-Кен Алтын» ЖШС – 22,7 тон-
на;

2) «Қазцинк» ЖШС – 20,673 тонна;

3) «Kazakhmys Smelting» ЖШС – 
3,112 тонна;

4) Басқалары – 6,615 тонна.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің тазартылған алтын өндірісі, тонна
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айдан кейін қымбат металл бағасы 
$ 1 300-ге дейін қымбаттауы мүмкін. 
Олардың болжамы бойынша 12 ай ішін-
де алтын бағасы унциясына $ 1 350-ге 
дейін ұлғаюы мүмкін. Осылайша алтын 
бағасы қазіргі құнынан +8 % құрауы 
ықтимал. Банкте алтын 2019 жылы эко-
номикалық өсудің бәсеңдеуінен қолдау 
табады деп есептейді. Бұл жағдайда 
инвесторлар қорғаныс активтеріне 
назар аудара бастайды, сары қымбат 
металл солардың қатарына жатады.

Bank of America Merrill Lynch (BoAML) 
аналитиктерінің пікірі бойынша, 
2019 жылы перстпективті актив іздейтін 
инвесторлар назарын алтынға аударуы 
тиіс. Банк аналитиктерінің пікіріне сүй-
енсек, доллардың әлсіреуі, АҚШ-тағы 
инфляция және шынайы төмен пайыз-
дық мөлшерлемелер 2019 жылы алтын 
бағасының өсуінде басты драйверге 
айналады. Банк болжамына сәйкес, 
2019 ж. алтынның орташа бағасы унци-
ясына $ 1 296 құрауы мүмкін. Бір жыл 

ішінде алтын бағасы $ 1 400 деңгейінде 
максимумға жетуі мүмкін. Осылайша 
сары қымбат металл бағасының өсуі 
қазіргі деңгейден +4 % құрауы ықтимал. 
2018 жылы алтын бағасының өсуін үш 
маңызды фактор тежеп келген, атап 
айтқанда: шынайы мөлшерлемелердің 
өсуі, АҚШ экономикасының өсуі және 
американ долларының күшеюі. Бірақ 
2019 жылы бұл факторлар кері дами 
бастауы мүмкін.

ӘЛЕМДЕГІ АЛТЫН ӨНДІРІСІ
Әлемдік алтын нарығы ең «бұлыңғыр» болып табылатындықтан, USGS (United States Geological Survey) тәуелсіз са-
рапшыларының статистикасына назар аударған жөн:

Ел
Алтын өндірісі

2017 2018

АҚШ 237 210

Австралия 301 310

Бразилия 80 81

Канада 164 185

Қытай 426 400

Гана 128 130

Индонезия 75 80

Қазақстан 85 97

Мексика 126 125

Папуа – Жаңа Гвинея 64 65

Перу 151 145

Ресей 270 295

Оңтүстік Африка 137 120

Өзбекстан 104 105

Басқа елдер 883 920

Жалпы көлемі 3230 3260

2018 жылы әлемдегі алтын өндіру дең-
гейі барлық кезеңдердегіден ең жоғары 
болды. Алтын бойынша дүниежүзілік 
кеңестің деректеріне сәйкес, тау-кен өн-
діруші компаниялар он жыл қатарынан 
өндіруді 1 % – 3,347 млн тоннаға арттыр-
ған. («Швейцария Деловая» порталы).
Металл өндіру көлемдері бойынша 
әлемдегі ең ірі өндіруші болып табы-
латын Қытайдағы алтын өндіру 9 %-ға 
қысқарды. Бұның басты себебі – қытай 
үкіметінің қоршаған ортаны ластаумен 
күресу саясатын күшейтуі.
Алтын өңдеудің дүниежүзілік көлемдері 
1 % – 1,1 млн тоннаға дейін ұлғайған. 
2018 жылы сатуға барлығы 4,4 млн тон-
на қымбат металл шығарылды, бұл 
өткен жылмен салыстырғанда 1 %- ға 
артық.

Қазақстандағы алтын өн-
дірісі

2018 жылы елімізде 97,429 тонна алтын 
өндірілді – бұрынғы жылдарға қараған-
да көбірек. Өндірістің өсуіне жаңа кен 
орындарын іске қосу және қолданыс-

тағы алаңдарда өндіріс көлемдерін 
кеңейту, заңнамаға өзгерістер енгізу, 
сондай-ақ Ұлттық банк тарапынан 
тұрақты сұраныс өз септігін тигізді.
Статистика жөніндегі комитеттің дерек-
тері бойынша 2018 жылдың желтоқсан 
айында алтын (өңделмеген, жартылай 
өңделген немесе ұнтақ түрінде) өндіру 
көлемі 8,5 тоннадан асқан. Сала 5 ай 
қатарынан бұл көрсеткіштен асыра 
өндіріп келеді, ал қыркүйек (9 110 кг) 
тіпті рекордтық ай болды. 12 ай ішінде 
республикамызда 97,4 тонна өнім 
өндірілді.

Салыстыру үшін:
 ■ 2014 жылы 49,2 тонна алтын өн-

дірілді,
 ■ 2015 жылы – 63,7,
 ■ 2016 жылы – 74,6,
 ■ 2017 жылы – 85,
 ■ 2018 жылы – 97,4.

Республикамызда алтын өндіру 
көлемдері жылдан жылға тоқтаусыз 
41 ай қатарынан өсіп келеді. Айлық 

өндіріс 2017 жылдың ұқсас айындағы 
деңгейден төмен болған соңғы кез 
2015 жылдың маусым айында болыпты. 
Содан бері физикалық көлем индексі 
(ФКИ) тұрақты түрде 100-ден жоғары, 
мәселен, 2018 жылдың қараша айында 
2017 жылмен салыстырғанда 19,8 %-ға 
артық өндірілген. Өндірістің өсуі бірне-
ше фактормен байланысты. Маусым 
айының соңында Шығыс Қазақстан 
облысында Бақыршық тау-кен өндіру 
кәсіпорны іске қосылды, онда респуб-
ликамыздың ең ірі кен орындарының 
бірі орналасқан. Қор көлемі 280 тонна 
деңгейінде бағаланады, дегенмен 
кендер алтын шығарудың аса күрделі 
технологиясымен ерекшеленеді. Әйтсе 
де жобалық қуаттылыққа шыққан кезде, 
жылына 10 тоннаға дейін өндіру күтіледі. 
Сонымен қатар өндіру көлемінің өсуі 
басқа да объектілерде де байқалады.
«Қазақмыс» Корпорациясы қымбат 
металл өндірісін 31 %-ға арттырды. 
2018 жылы «Тау-Кен Алтын» компания-
сында тазартылған алтын өндіру көлемі 
22,7 тоннаға дейін ұлғайған. 

Алтынды кендерді өндіру қаңтар-желтоқсан 2018 млн тонна
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Дерекнама: ҚР Статистика жөніндегі комитет

Қазцинк
Тау-Кен Алтын
Қазақмыс
Басқалар

39%

43%

12%

6%

Өткен жылдың нәтижелері бойынша алтынды кендерді өндіру 
ҚР бойынша жылына 5,6 %-ға өсіп, 20,8 млн тоннаға жетті. 
2017 жылдың қорытындысы бойынша да жылына 19,7 млн тон-
наға дейін 5,1 %-ға өсу байқалған.
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КРЕМНИЙ НАРЫҒЫНЫҢ КОНЪЮКТУРАСЫ
 ■ Кремнийдің өндіріс көлемі

U.S. Geological Survey деректері бойынша 2018 жылы әлемде шамамен 2 546 000 тонн кремний өндірілді.
 ■ Кремнийге деген қажеттілік көлемі

Дүниежүзінде кремнийді өндіру және тұтыну (тоқсан бойынша), мың тонна
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Дерекнама: Platts

Кремнийді қолдану салалары бойынша тұтыну болжамы, жылына мың тонна
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Алюминий қоспалары
Химиялық полисиликон (трихлоросилан) Барлығы
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Дерекнама: Platts

Әлемдік металлургиялық кремний 
өндірісінің шамамен 64 %-ын Қытай 
алып жатса, дүние жүзінің қалған 
елдері әлемдік өндірістің 36 %-ын 
алады.

Металлургиялық кремний қолда-
нылатын негізгі салалар алюминий 
қорытпаларының өндірісі және 
кремний органикалық қосылыстар 
өндірісі болып табылады.

Алюминийге (және сәйкесінше ме-
таллургиялық кремнийге) сұраныс-
тың тағы бір маңызды индикаторы 
болып табылатын автомобильдік 
салада. «LMC Automotive» кон-
салтингтік компаниясына сәйкес 
2018 жылдың бірінші жартысында 
әлемде 46 млн-нан астам жаңа 
жеңіл автомобиль және жеңіл 
коммерциялық (LCV) автомобиль 
сатылған, бұл 2017 жылғы осын-
дай кезеңдегіден 4 %-ға артық, 
бірақ жылдың екінші жартысында 

2017 жылмен салыстырғанда құлды-
рау байқалады. Әлемдегі сатулар-
дың шамамен үштен бір бөлігін өз 
бақылауында ұстап отырған Қытай 
сенімді бірінші орында, 2009 жылы 
бірінші орнынан айрылған Амери-
ка Құрама Штаттары – енді екінші 
орында. Қазақстан автомобиль сату 
бойынша Азия елдері арасында 
17-орында.

 ■ Кремний бағасының динамикасы

АҚШ-тағы кремний бағасы, тоннасына АҚШ долларымен
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Жылдың басынан металл кремний 
бағасы АҚШ-да біртіндеп төмендеді, 
2018 жылдың екінші жартысында 
да сәйкесінше сол деңгейде қалды, 
себебі ұсыныс сұраныстан жоғары 
болды.

Жыл бойы әлемдегі металл өндірісі 
тұтынудан асып отырды, және АҚШ 

өнімді импорттаудың негізгі мақсат-
ты орнына айналды.

Жылдың басында тамыз айының 
соңына қарай металл кремний баға-
сы АҚШ-да төмендейді және жыл 
соңына қарай тағы 10-15 центке / 
фунтқа арзандайды деп күтілді.

Наурыз айының басындағы қарба-
ластық пен сауда шығындарына 

байланысты АҚШ-да металл крем-
ний бағасы 4 %-ға өсіп, бір фунтқа 
1,46-1,48 АҚШ долларын құрады. 
Нарық өз шарықтау шегінен 1,34-
1,37 долл. / фунтқа дейін 8 %-ға 
төмендеді. Төмендеу ең алдымен 
Австралия, Бразилия, Норвегия 
және Қазақстан елдеріне қарсы ан-
тидемпингтік және компенсациялық 
істердің тоқтатылуына байланысты 
болды.

 ■ Қазақстандық кремний нарығы

«Tau-Ken Temir» ЖШС металл крем-
ний өндіретін зауыты Қазақстан 
Республикасында ғана емес, Ор-
талық Азия елдерінің аумағында да 
жалғыз кәсіпорын болып табылады. 

Негізгі жабдық – кен қыздыратын 
пештер – және қосымша жабдық 
бірегей болып табылады, жабдық 
өндірушісі әлемдік нарықта электр 
қыздырғыш пештер өндірісінің 

көшбасшысы – SMS Diemag неміс 
компаниясы болып табылады. 
Өндірістік қуаттылығы – жылына 
22 000 тонна дайын өнім.

 ■ Экспорттық қызмет

2018 жылғы қаржы есептілігіне 
сәйкес, орташа өткізу бағасы 1 850 
АҚШ долларын құрады. Негізгі 
бағыттар – АҚШ, Еуропалық одақ 
елдері (Нидерланды корольдігі, Ұлы-
британия, Италия, Германия), Кеден 
одағы елдері.

2018 жылы ТМД, Еуроодақ одақ 
Солтүстік Америка елдерінің на-
рықтарында қатысу үлесін ұлғайту 
жоспарланып отыр.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

ҒЗТКЖ аясында келесі зерттеулер өткізілді:
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-да:

 ■ эмульсиялық ЖЗ тәжірибелік-өнеркәсіптік сынағы бойынша;

 ■ кеніштің цифрлік үлгісін құру жұмыстары;

 ■ геофизикалық зерттеулер;

 ■ судың технологиялық жарамдылығын зерттеу;

 ■ Шалқия кен орнындағы және т. б. ұңғымаларды геофизика-
лық зерттеу.

«Алайғыр» БК» ЖШС-де келесі тақырыптар бойынша ҒЗТКЖ 
өткізілді: базалық инжинирингті әзірлеу бойынша қызмет, қор-
ларды есептеу және кен орнын өңдеу үшін борттық құрамдар-
дың нұсқалары мен қорғасынның қолайлы борттық құрамын 
таңдау бойынша Алайғыр кен орнын экономикалық бағалау 
жұмыстары, өздігінен жартылай ұсақтану үдерісін зерттеу үшін 
Алайғыр кен орнының қорғасын-күміс кендерін технологиялық 
зерттеу, жартылай өнеркәсіптік сынақтар және технологиялық 
регламентті түзету және т. б.

Жоғарғы Қайрақты кен орны бойынша кенді алдын ала байыту 
рентгенорадиометрлік әдісімен ғылыми-зерттеу жұмыстары 
(ҒЗЖ) орындалды. Кенді рентгенолюминесценттік және рентге-
ноабсорбциялық алдын ала байыту бойынша ҒЗЖ жалғасты-
рылуда.
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Компанияның корпоративтік басқару 
жүйесі (бұдан әрі – КБ) Компанияның 
қызметін басқару және бақылауды 
қамтамасыз ететін үдерістер жиын-
тығы, сондай-ақ атқарушы орган, Ди-
ректорлар кеңесі, Жалғыз акционер 
және мүдделі тараптар арасындағы 
өзара қарым-қатынас жүйесі болып 
табылады.

КБ қағидалары «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Компаниялар тобының Кор-
поративтік басқару кодексінде (бұдан 
әрі – Кодекс) белгіленген. Компания 
Кодекстің ережелерін келесі тарау-
ларға сәйкес ұстанады:

 ■ Үкімет акционер ретінде
 ■ Жалғыз акционер мен ұйымдар-

дың өзара әрекеттесуі

 ■ Тұрақты даму
 ■ Акционерлердің құқықтары және 

акционерлерге әділ көзқарас
 ■ Директорлар кеңесі мен атқа-

рушы органның тиімділігі
 ■ Тәуекелдерді басқару, ішкі бақы-

лау және аудит
 ■ Ашықтық

Компанияда Корпоративтік басқа-
ру кодексін енгізу бойынша Ком-
панияның Директорлар кеңесінің 
2016 жылғы 17 мамырдағы шешімімен 
бекітілген (№ 05/16 хаттама) 2016–
2018 жылдарға арналған Іс-шаралар 
жоспары әзірленді. Көрсетілген 
Жоспардың орындалуына тоқсан сай-
ын мониторинг жүргізіліп тұрады.

2018 жылдың І-тоқсанында PWc 
компаниясының портфельдік ком-
панияларын корпоративтік басқа-
руға тәуелсіз диагностика өткізілді. 
Диагностикалау нәтижелері бойынша 
Компанияға «B» рейтингі берілді, 
бұл Жалғыз акционердің күткеніне 
сәйкес.

Кодекс тараулары бойынша қағида-
лардың орындалу/орындалмауының 
толығырақ нәтижелері Компанияның 
корпоративтік веб-сайтында келтіріл-
ген. Есепке арналған 1-қосымшада 
Кодекс қағидаларын орындаудың 
негізгі критерийлері туралы ақпарат 
келтірілген (Ақпаратты Корпоративтік 
хатшы ұсынуы тиіс).

Жалғыз акционермен бекітілген Компания Жарғысына сәйкес, Компанияның органдары болып табылады:

 ■ жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
 ■ басқару органы – Директорлар кеңесі;
 ■ атқарушы орган –Компания Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма).

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

БАСҚАРМА

Корпоративтік 
хатшы

Кадрлық саясат 
жөніндегі комитет

Тәуекелдер 
жөніндегі комитет

Ғылыми-техникалық 
кеңес

Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар жөніндегі 

комитет

Тағайындау және сыйақы 
жөніндегі комитет

Iшкі аудит қызметі

Аудит жөніндегі 
комитет

Комплаенс-офицер

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Компания меншігінің құрылымы

 ■ Шығарылған акциялар саны: 
400 981 дана;

 ■ Орналастырылған акциялар саны: 
292 887 дана;

 ■ Жарияланған, бірақ орналасты-
рылмаған акциялар саны: 108 094 
дана;

 ■ Акцияның атаулы құны: 1 000 
теңге;

Меншік құқығын иелену тәртібі
 ■ Компанияның Жалғыз акционері 

«Самұрық-Қазына» АҚ болып та-

былады, 100 % акция оның тікелей 
меншігінде;

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
еншілес және тәуелді ұйымда-
рындағы акциялар (жарғылық 
капиталдағы үлестер) «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мү-
шелері мен Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне тиесілі емес;

 ■ Компанияның барлық акцияла-
ры жай акция болып табылады, 
акционерлердің құқықтары 
2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II 
«Акционерлік қоғамдар туралы» 

ҚР заңының 14-бабының талапта-
рына сәйкес. Акционерлер Ком-
панияның мүлкіне қатысты басым 
меншік құқығына ие;

 ■ Басқарма және Директорлар 
кеңесінің мүшелері, сондай-ақ 
негізгі басқарушы қызметкерлер 
Компанияның акцияларына иелік 
етпейді.

2018 жылдың қорытындысы бойынша 
Компанияның жарғылық капиталы 
252, 8 млрд теңге, жекеменшік капита-
лы – 629 млрд теңге құраған.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР
Компания тігінен ықпалдастырылған компания болып табылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы  
15 қаңтардағы қаулысына сәйкес құрылған.

Компанияның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ
Директорлар кеңесі «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңмен және 
Компания Жарғысымен Жалғыз 
акционердің және Компанияның 
атқарушы органының айрықша құ-

зыретіне жатқызылған мәселелерді 
қоспағанда, Компанияның қыз-
метіне жалпы басшылықты жүзеге 
асырады.

Директорлар кеңесі алты адамнан 
құралады. Директорлар кеңесінің 
мүшелерін Жалғыз акционер сай-
лайды.
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Корпоративтік басқарудың озық 
тәжірибесіне сәйкес, Компания 
мүдделеріне барынша сәйкес 
келетін объективті шешімдердің 
қабылдануына кепіл болатын, 
Жалғыз акционер мен Компания 
басшылығынан тәуелсіз директор-
лардың болуы қамтамасыз етілген.

Директорлар кеңесіне кан-
дидаттар ұсыну рәсімі

Компанияның Жарғысына сәйкес, 
Директорлар кеңесінің сандық 
құрамын, өкілеттілік мерзімін 
анықтау, Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлау Жалғыз 
акционердің айрықша құзыреті-
не жатады. Директорлар кеңесі 
3 жылға дейінгі мерзімге сайлана-
ды. Директорлар кеңесінің құра-
мына қатарынан 6 жылдан астам 
мерзімге сайлану Директорлар 
кеңесінің құрамын сапалы жаңарту 
қажеттілігінің ескерілуімен, ерекше 
қаралуы тиіс. Бір адам Директор-
лар кеңесіне қатарынан 9 жылдан 
астам сайлана алмайды. Ерекше 
жағдайларда 9 жылдан астам 
мерзімге сайлану рұқсат етілуі 
мүмкін, бірақ бұл жағдайда аталған 
тұлғаны Директорлар кеңесіне 
жыл сайын қайтадан сайлап отыру 
керек. Компанияның Жарғысына 
сәйкес, Директорлар 

кеңесі мүшелерінің саны кемінде 
5 адамнан құралуы тиіс. Тәуелсіз 
директорлардың саны Директор-
лар кеңесі мүшелерінің үштен бірі-
нен кем болмауы керек. Компания 
осы талапты орындайды, қазіргі 
кезде тәуелсіз директорлар үлесі 
50 %-ды құрайды.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің мүшелеріне 
кандидаттарды іріктеу саясатына 
сәйкес, Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне кандидаттарды іздеу 
және іріктеу рәсімі Директорлар 
кеңесінің бүкіл құрамы мен оның 
мүшелерінің толық өкілеттілік 
мерзімі аяқталмай тұрып өткізілуі 
тиіс. Директорлар кеңесінің бүкіл 
құрамын немесе оның жекелеген 
мүшелерін сайлау туралы мәселені 
Жалғыз акционер немесе Сыйақы 
жөніндегі комитет Директорлар 
кеңесі арқылы көтере алады.

Директорлар кеңесінің 
мүшелерін іздеу барысы:

1) Жалғыз акционер Директорлар 
кеңесінің төрағасымен, Директор-
лар кеңесінің Тағайындау және 
сыйақы комитетінің төрағасымен 
бірлесіп:

 ■ дайындау және жоспарлау 
шараларын өткізеді: Компания 

міндеттерін ескере отырып, 
Директорлар кеңесінде қажетті 
құзыреттер мен машықтардың 
жиынтығын анықтап, талдау 
өткізеді;

 ■ кандидаттарды іздеу тәсілін 
белгілейді – өз бетімен немесе 
рекрутингілік ұйымның қаты-
суымен;

 ■ кандидаттарды іздейді;
 ■ кандидаттарды іріктейді: канди-

даттар бойынша ұсыныстарды 
бағалайды, сұхбат алады және 
дайындайды (Директорлар 
кеңесіне мүшелікке кандидат-
тар Жалғыз акционердің Тағай-
ындау және сыйақы жөніндегі 
комитетінің кем дегенде бір 
мүшесімен талқыланады).

Директорлар кеңесіне мүшелік-
ке кандидаттардың тиісті жұмыс 
тәжірибесі, білімі, біліктілігі және 
Жалғыз акционер мен Компани-
яның мүддесінде өз міндеттерін 
орындау және Директорлар 
кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдас-
тыру үшін қажет іскерлік және 
салалық орталарда оң жетістік-
тері мен мінсіз абырой-беделі 
болуы тиіс. Директорлар кеңесіне 
мүшелікке кандидаттарды ірік-
теу барысында келесі талаптар 
ескеріледі:

 ■ басқарушы қызметтегі жұмыс 
тәжірибесі;

 ■ Директорлар кеңесінің мүшесі 
ретіндегі жұмыс тәжірибесі;

 ■ еңбек өтілі;
 ■ білімі, мамандығы, соның ішінде 

халықаралық сертификаттар-
дың болуы;

 ■ бағыттар мен салалар бойын-
ша құзыреттердің болуы;

 ■ іскерлік абырой-бедел;
 ■ Директорлар кеңесінің құра-

мына сайланған жағдайда мүд-
делердің тікелей және әлеуетті 
қақтығысының болуы.

2) Жалғыз акционер шешім қабыл-
дайды;

3) ақпарат Компанияның Интер-
нет-ресурсында жарияланады, 
баспасөз хабарламасы шығары-
лады.

Корпоративтік басқарудың озық 
тәжірибесіне ендіру мақсатын-
да, Компанияның Директорлар 
кеңесінің құрамында Компания 
мүдделеріне барынша сәйкес 
келетін объективті шешімдердің қа-
былдануына кепіл болатын тәуелсіз 
директорлардың болуы керек.

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңының талаптарына (54-б., 5-т.) 
және корпоративтік басқарудың 
әлемдік тәжірибесіне сәйкес 
Директорлар кеңесіне тәуелсіз 
директорлар сайланады, олардың 
саны директорлар кеңесі мүше-
лерінің үштен бірінен кем болмауы 
тиіс.

«Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңының 1-бабының 20-тармақша-
сына сәйкес «тәуелсіз директор» – 
аталған акционерлік қоғамның 
үлестес тұлғасы болып табылмай-
тын және өзі Директорлар кеңесі-
не сайланар алдындағы үш жыл 
ішінде ондай тұлға болмаған (оның 
осы акционерлік қоғамның тәуелсіз 
директоры қызметінде болған 
жағдайды қоспағанда), осы акци-
онерлік қоғамның үлестес тұлға-
ларына қатынасы жөнінен үлестес 
тұлға болып табылмайтын; аталған 
акционерлік қоғамның немесе осы 
қоғам ұйымының үлестес тұлға-
ларының лауазымды адамдарына 
бағынышты емес және Директор-
лар кеңесіне сайланар алдындағы 
үш жыл ішінде сол тұлғаларға 
бағынышты болмаған; мемлекеттік 
қызметші болып табылмайтын; 
осы акционерлік қоғам органда-
рының отырысында акционердің 

өкілі болып табылмайтын және өзі 
Директорлар кеңесіне сайланар 
алдындағы үш жыл ішінде ондай 
аудитор болмаған; аудиторлық 
ұйым құрамында жұмыс істейтін 
аудитор ретінде осы акционерлік 
қоғамның аудитіне қатыспаған 
және өзі Директорлар кеңесіне 
сайланар алдындағы үш жыл 
ішінде мұндай аудитке қатыспаған 
Директорлар кеңесінің мүшесі деп 
көрсетілген.

Директорлар кеңесі 
мәжілісінің күн тәртібіне 
ұсыныс енгізу рәсімі

Директорлар кеңесінің мәжілісі 
оның Төрағасының немесе Компа-
ния Басқармасының бастамасымен 
немесе төмендегілердің талабы 
бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез кел-
ген мүшесі;
2) Компанияға аудит өткізетін ауди-
торлық ұйым;
3) Жалғыз акционер;
4) Компанияның Ішкі аудит қызметі.

Директорлар кеңесінің жиналысын 
шақыру туралы талап Директорлар 
кеңесінің төрағасына Директорлар 
кеңесі жиналысының ұсынылған 
күн тәртібін қамтитын тиісті жазба-
ша хабарламаны жолдау арқылы 
қойылады. Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне жиналыс өткізу туралы 
хабарландыруды жолдау тәртібі 
Директорлар кеңесімен белгіле-
неді. Директорлар кеңесі «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына 
сәйкес Компания Басқармасының 
айрықша құзыретіне жатқызыла-
тын мәселелер бойынша шешім 
қабылдауға және Жалғыз акци-
онердің шешіміне қайшы келетін 
шешімдерді қабылдауға құқығы 
жоқ.

Директорлар кеңесінің жиналыста-
рында осы жиналыстың күн тәртібі-
не енгізілген мәселелер бойынша 
шешім қабылданады. Директор-
лар кеңесінің мүшелерінің жалпы 
құрамынан 2/3 (үштен екі) бөлігі 
қатысатын Директорлар кеңесінің 
кез келген мәжілісі барысында, 
күн тәртібіне қосымша мәселелер 
енгізіліп, қаралуы мүмкін, бұл ретте 
олардың күн тәртібіне қосылуы 
үшін Директорлар кеңесінің қа-
тысып отырған барлық мүшелері 
дауыс беруі шарт. Директорлар 
кеңесі жиналысының күн тәртібіне 
ұсыныстар енгізу тәртібі туралы то-
лығырақ ақпаратпен Компанияның: 

www.tks.kz сайтында танысуға 
болады.

Директорлар кеңесі мүше-
леріне сыйақы тағайын-
дау саясаты

Компанияның Жарғысына сәйкес, 
Директорлар кеңесінің мүше-
леріне сыйақы төлеу шарттары 
мен көлемдерін анықтау Жалғыз 
акционердің айрықша құзыретіне 
жатады.

Компанияның тәуелсіз ди-
ректорларына сыйақы төлеу 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқар-
масының шешімімен бекітілген 
«Самұрық-Қазына» АҚ компани-
яларының тәуелсіз директорла-
рының шығындарын өтеу және 
сыйақы төлеу ережелері негізінде 
жүзеге асырылады.

Тәуелсіз директорларға келесі 
сыйақылар төленеді:

1) бекітілген сыйақы;

2) Директорлар кеңесінің жа-
нындағы комитеттердің күндізгі 
жиналыстарына қатысқаны үшін 
қосымша сыйақы.

Тәуелсіз директорларға бекітілген 
және қосымша жылдық сыйақы со-
малары Жалғыз акционердің жеке 
шешімімен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері 
басқа сыйақы немесе жеңілдіктер 
алмайды, сонымен қатар сыйақы-
ның жоғарғы шектері белгілен-
бейді және «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның акциялары түрінде 
басқа сыйақылар көзделмейді.

Тәуелсіз директорлар Дирек-
торлар кеңесінің есепті кезеңде 
өткізілген барлық күндізгі және 
сырттай жиналыстарының жарты-
сынан кеміне қатысқан жағдайда, 
күндізгі жиналыстарға сырқаттану, 
демалыста не іссапарда болу се-
бебінен қатыспаған жағдайларды 
есептемегенде, бекітілген сыйақы 
төленбейді.

Сонымен қатар, коммерциялық 
ұйымдардан қандай да төлемдер 
алуға қатысты заңнамада шектеу 
қойылған немесе тыйым салынған 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
және Компания Басқармасының 
Төрағасына сыйақы төленбейді.
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АДЫРБЕК ИКРАМ АДЫРБЕКҰЛЫ
Жалғыз Акционердің өкілі, Директорлар кеңесінің мүшесі
ДК-не алғаш сайланған күні/ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 14 тамыздағы шешімі ( № 24/18 хаттама)

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1950 жылғы 8 шілде

Білімі: 1972 жылы Алматы Мал дәрігерлік институтын «ғалым-зоотехник» маман-
дығы бойынша аяқтаған, 1994 жылы – менеджмент және маркетинг институтын, 
1999 жылы Ресей Федерациясының Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік 
қызмет академиясын аяқтаған. Экономика ғалымдарының докторы, диссертация-
сының тақырыбы: «Нарықтық экономиканың қалыптасу жағдайындағы кәсіп-
керлік және оны дамытудың стратегиялық бағыттары (Қазақстан Республикасы 
материалдарында)» (1994), Қазақстан Республикасы Жаратылыстану ғылымдары 
академиясының академигі (1995).

Жұмыс тәжірибесі: 2011 – 2017 жылдары – Қазақстан Республикасының Сенат 
Парламентінің депутаты.

 ■ 2004 сәуір айы –2007 жылдың қаңтар айы – Қазақстан Республикасы Қызылорда 
облысының әкімі (04.2004-01.2007).

 ■ 2007–2011 жылдары – Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республика-
сындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, бұған қоса Қазақстан Республикасының 
Вьетнам социалистік Республикасындағы және Корей Халық-Демократиялық 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі.

 ■ 2011–2016 жылдары – ҚР Парламенті Сенатының Халықаралық қатынас, қорға-
ныс және қауіпсіздік комитетінің Төрағасы.

2018 жылы басқа ұйымдарда ДК-де жұмысы мен мүшелігі: «Бірлескен химиялық 
компания» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі (31.05.2018 ж. бастап)

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

ҚАСЫМБЕК АРДАҚ МАХМУДҰЛЫ
Жалғыз Акционердің өкілі, Директорлар кеңесінің мүшесі
ДК-не алғаш сайланған күні/ ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі шешімі ( № 13/18 хаттама)

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1977 жылғы 29 қыркүйек

Білімі:

1998 ж. бакалавриатты, 2000 ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық 
университетінің экономика және құқық институтының магистратурасын аяқтады, 
мамандығы – «Экономист – халықаралық саясат маманы».

 ■ 2001 жылы Business School of City University of London (Англия) мектебін 
аяқтаған, магистратура (қазіргі кезде атауы CASS Business School деп өз-
гертілген) Банк ісінің және халықаралық қаржы магистрі.

Опыт работы: 2018 жылғы 1 маусымнан бастап «Казына Капитал Менедж-
мент» АҚ Басқарма Төрағасы қызметін атқарады.

 ■ 2005–2006 жылдары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік қаржыландыру 
департаменті директорының орынбасары.

 ■ 2006–2007 жылдары – «Қазмұнайтеңіз» ҰТК АҚ Экономика және қаржы жөнін-
дегі бас директордың орынбасары.

 ■ 2007–2012 жылдары – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ экономика және қаржы жөніндегі 
атқарушы директор, корпоративтік даму жөніндегі басқарушы директоры.

 ■ 2012–2016 жылдары – экономика және қаржы жөніндегі Басқарма төрағасы-
ның орынбасары, экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор, Аға 
вице-президент. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Қаржы директоры.

 ■ 2017 жылдан 2018 жылдың мамыр айына дейін – «PROTALENT Шығармашылық 
орталығы» ЖШС Бас директоры.

 ■ Басқа ұйымдарда ДК-де жұмысы мен мүшелігі: 2018 жылы «Қазатомпром» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі (жалғыз акционердің өкілі).

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

Директорлар кеңесі, оның 
құрамы туралы мәліметтер

2018 жылы Директорлар кеңесінің 
өкілеттік мерзімінің аяқталуына 
байланысты «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2018 жылғы 23 
сәуірдегі № 13/18 шешімімен Ди-
ректорлар кеңесінің келесі құрамы 
белгіленді:

1. Айдарбаев Алик Серікұлы – 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 
өкілі;

2. Қасымбек Ардақ Махмудұлы – 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 
өкілі;

3. Арсланова Зарина Фуатқызы – 
тәуелсіз директор;

4. Арғынғазин Арман Ануар-
бекұлы – тәуелсіз директор;

5. Димитрий Каландадзе – тәуел-
сіз директор;

6. Құдайберген Қанат Жақыпұлы – 
Директорлар кеңесінің мүшесі.

Бір жыл аралығында «Самұрық-Қа-
зына» АҚ Басқармасының 

шешімімен А.С. Айдарбаевтың, А.А. 
Аргингазиннің өкілеттіктері тоқта-
тылды, сонымен қатар Қоғамның 
Директорлар кеңесінің құрамына 
төмендегілер сайланды:
1. Тұтқышев Ержан Бексұлтанұлы – 

Директорлар кеңесінің төрағасы
2. Нарбаева Айсұлу Жармұха-

метқызы – Тәуелсіз директор
3. Адырбек Икрам Адырбекұлы – 

Жалғыз акционердің өкілі

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ КОМПАНИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ:

ТҰТҚЫШЕВ ЕРЖАН БЕКСҰЛТАНҰЛЫ
Директорлар кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Директорлар кеңесіне ағымдағы 
сайланған күні: 2016 жылғы 26 қыркүйек («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 
шешімі, № 35/16), 2018 жылғы 26 желтоқсан («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы-
ның шешімі, № 42/18).

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.

Туылған күні: 1981 жылғы 10 желтоқсан.

Білімі: 2004 жылы Санкт-Петербург мемлекеттік экономика және қаржы универ-
ситетін «Қаржы талдауы және бухгалтерлік есеп» мамандығы бойынша аяқтаған, 
2007 жылы Урбана-Шампейнде, АҚШ, Иллинойс Университетінде магистратураны 
аяқтаған, қаржы магистрі.

Жұмыс тәжірибесі: 2018 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі кезге дейін – Ак-
тивтерді дамыту департаментінің директоры – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма-
сының мүшесі;

 ■ 2007–2008 жылдары – «Астана-финанс» АҚ бірігу және сатып алулар басқар-
масының бастығы;

 ■ 2008 – 2011 жылдары – «Ernst and Young – консультациялық қызметтер» ЖШС 
аға кеңесшісі;

 ■ 2011–2012 жылдары – «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС-нің отын-энергетика-
лық секторындағы инвестициялық жобалар департаментінің директоры;

 ■ 2012–2014 жылдары – «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» ЖШС 
консультациялық қызмет бөлімінің менеджері;

 ■ 2014 жылдан бастап – бизнесті дамыту жөніндегі бас директордың орынбаса-
ры.

2018 жылы басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне мүше болу және жұмыс 
істеу: «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі, «Қазақстан 
Инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Біріктірілген химиялық 
компания» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.
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КАЛАНДАДЗЕ ДИМИТРИЙ НУГЗАРОВИЧ
Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
ДК-не алғаш сайланған күні/ ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі шешімі ( № 13/18 хаттама)

Азаматтығы: Грузия

Туылған күні: 1969 жылғы 23 қаңтар

Білімі: 1993 жылы Грузия техникалық университетін гидрогеология және ин-
женерлік геология мамандығы бойынша бітірген. 2004 жылы Грузия ғылым 
Академия сының гидрогеология және инженерлік геология Институтын аяқтаған, 
геология- минералогия ғылымдарының кандидаты дәрежесін қорғаған.

Жұмыс тәжірибесі: 2014 жылдан қазіргі кезге дейін «Фриона Коммерс» ЖШҚ 
Бас операциялық директоры.

 ■ 2001–2004 жылдары Дүниежүзілік Банкінде, қайта құрылымдау орталығында 
және кәсіпорындар басқармасында (CERMA) әртүрлі қызметте жұмыс істеген.

 ■ 2004 – 2012 жылдары «Геопромайнинг» ЖШҚ бас директоры, Бірінші Ви-
це-Президенті болған.

 ■ 2012 – 2013 жылдары «ReachMetalsGroup» ЖШҚ Бас директоры.

2018 жылы басқа ұйымдарда ДК-де жұмысы мен мүшелігі: Грузияның регби Одағы 
Басқармасының Төрағасы.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді

АРСЛАНОВА ЗАРИНА ФУАТОВНА
Тәуелсіз аға директор
ДК-не алғаш сайланған күні/ ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-Қазы-
на» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 7 тамыздағы шешімі (№ 33/12 хаттама), 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі шешімі № 13/18 
хаттама).

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.

Туылған күні: 1960 жылғы 22 желтоқсан.

Білімі: 1983 жылы С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «эконо-
мист» мамандығы бойынша бітірген, экономика ғылымдарының кандидаты.

 ■ Сертификатталған директор (Британдық директорлар институтының халықаралық 
сертификаты).

Жұмыс тәжірибесі: Халықаралық бизнес университетінің негізін қалаушы және 
ректоры (1992-2002 жылдар), соңғы 18 жыл бойы жеке құрылымдарда әртүрлі 
басқарушы қызметтерді атқарған. Үлкен жұмыс тәжірибесіне ие, жеке және мемле-
кеттік секторларға корпоративтік қаржы, ҚЕХС, басқарушылық есеп, жобаларды басқару, 
стратегиялық менеджмент, инвестициялық жобаларды талдау, ССП жүйесін ендіру, бюд-
жеттеу, корпоративтік басқару, ERP жүйелер бойынша кеңес береді.
Директорлар кеңестерінде жұмысы мен мүшелілігі:

 ■ 2007–2010 жылдары – Тәуелсіз директор, Альянс-Полис Сақтандыру Компаниясы.
 ■ 2007–2013 жылдары – Аудит жөніндегі комитет Төрайымы, Директорлар кеңесінің төрай-

ымы (2011–2011), Ұлттық технологиялық даму агенттігі.
 ■ 2012 жылдан бастап – қазіргі уақытқа дейін – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ, Аға тәуелсіз 

директоры (2017 жылғы тамыз айынан бастап), Аудит жөніндегі комитет төрайымы 
(2012–2018 жылдар), Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің төрайымы (2018 жыл-
дан бастап), Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитетінің төрайымы 
(2017–2018 жылдар).

 ■ 2012–2018 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Аға тәуелсіз директоры (2017 жыл-
дан бастап), Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрайымы, Аудит жөніндегі комитет 
төрайымы.

 ■ 2014 жылдан бастап – қазіргі уақытқа дейін – ERG Sarl, Люксембург, Комплеанс 
жөніндегі комитет төрайымы, Менеджерлер Кеңесі.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компания лардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

НАРБАЕВА АЙСҰЛУ ЖАРМҰХАМЕТҚЫЗЫ
Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
ДК-не сайланған күні: «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы  
16 қарашадағы шешімі ( № 34/18 хаттама)

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1966 жылғы 5 қыркүйек

Білімі: АҚШ сертификатталған кәсіби бухгалтері (USCPA), АҚШ кәсіби бухгал-
терінің қауымдастығы.

Қазақстан Республикасы аудиторының біліктілік куәлігі, Қазақстан Республикасы 
аудиторларын аттестаттау бойынша біліктілік.

Қазақ мемлекеттік ауылшаруашылық институтын аяқтаған, мамандығы – эконо-
мист.

Жұмыс тәжірибесі: 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қазіргі кезге дейін – «Baker 
Tilly Kazakhstan» Халықаралық аудиторлық және консалтингілік компаниясы, 
Басқарушы Серіктес.

 ■ 2003 жылдан бастап – «Ernst & Young» Халықаралық аудиторлық компаниясы, 
Мәскеу қ., аға менеджер және ТМД бойынша басқарушы серіктестің кеңес-
шісі.

 ■ 2004–2014 жылдары – «Ernst & Young» Халықаралық аудиторлық компаниясы, 
Қазақстан, Серiктес.

 ■ 2015–2016 жылдары – «IntelTech Astana» ЖШС, Директорлар кеңесінің төрай-
ымы.

 ■ 2018 жылы басқа ұйымдарда ДК-де жұмысы мен мүшелігі: Жоқ

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

ҚҰДАЙБЕРГЕН ҚАНАТ ЖАҚЫПҰЛЫ
Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
Сайланған күні: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 
23 сәуірдегі шешімі (№ 13/18 хаттама).

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1979 жылғы 3 маусым

Білімі: 2000 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін 
«Құқықтану», мамандығы бойынша бітірген. 2012 жылы бакалавр дәрежесін алды, ма-
мандығы – тасымал ұйымдастыру, қозғалыс және көлік пайдалану, Қазақ жол қатынас-
тары университеті. 2015 жылы Ресей Федерациясының президенті жанындағы Ресей 
халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын аяқтады, мемлекеттік және 
муниципалдық басқару магистрінің дәрежесі. MBA «Халықаралық басқару», Geneva 
Business School (2016 жыл) және МВА «Тау-кен ісі менеджменті», НИТУ Мәскеу болат 
және қоспа институтының дипломдары бар (2017 жыл).

Жұмыс тәжірибесі: 2018 жылғы 23 сәуірден бастап қазіргі кезге дейін – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Төрағасы.

 ■ 2006 жылдан бастап – әкімшілік-қаржы департаментінің ұйымдық қамсыздандыру 
басқармасының бастығы, ҚР АӨҚО қызметін реттеу жөніндегі агенттігі.

 ■ 2007–2008 жылдары – «Тау-кен Байыту Комбинаты» ААҚ Өкілдігінде заң бөлімінің 
бастығы.

 ■ 2009 – 2016 жылдары Заң басқармасының жетекші маманынан Басқарма Төраға-
сына дейінгі лауазымдарды атқарды – «Сауда–көлік компаниясы» ЖШС-де Бас 
директор, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ.

 ■ 2016 жылдан бастап – «Қаратау» ЖШС Бас директоры, «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ.

 ■ 2018 жылдың сәуір айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп ҰАК» АҚ-ның «уран өндіру» 
дивизионының басқарушы директоры.

2018 жылы басқа ұйымдарда ДК-де жұмысы мен мүшелігі: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, 
«Kazzincholdings» ЖШС, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ ДК-де Жалғыз акционердің өкілі.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес компа-
ниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.
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Директорлар кеңесінің жұмы-
сы туралы ақпарат

2018 жылы 11 күндізгі мәжіліс өткізіл-
ді, оның ішінде 1-уі сырттай, онда 137 
мәселе қаралып, тиісті шешімдер 
қабылданды.

Директорлар кеңесінің негізгі шешім-
дері Компания қызметінің бірқатар 
негізгі бағыты бойынша қабылданды:

 ■ 2028 жылға дейінгі даму стратеги-
ясы;

 ■ 2019–2023 жылдарға арналған 
Шоғырландырылған Даму жоспары;

 ■ 2019 жылға арналған қызметтің 
негізгі корпоративтік көрсеткіштері 
және олардың мақсатты мәндері;

 ■ Инвестициялық жобаларды іске 
асыру тиімділігі;

 ■ Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау 
және қызмет үздіксіздігін басқару 
жүйелерін жетілдіру;

 ■ Бақылау кеңестерін құру және 
атқарушы органдарды қайтадан 
құру, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
еншілес ұйымдарының Бақылау 
кеңестерінің құрамдарын сайлау;

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұйым-
дық құрылымын бекіту;

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
Жалғыз акционердің активтері 
құрылымынан шығарылуы тиіс 
активтерінің тізімін бекіту;

 ■ Әдеп және комплаенс жүйесін 
ендіру, корпоративтік мәдениетті 
жетілдіру.

Директорлар кеңесінің 
жұмысын бағалау саясаты 
және Директорлар кеңесінің 

жұмысына өткізілген тәуелсіз 
бағалаулар туралы ақпарат

Компанияны 2018 жылы 
PricewaterhouseCoopers компаниясы-
ның корпоративтік басқаруды диагно-
стикалау нәтижелері бойынша Дирек-
торлар кеңесі тиімділігінің рейтингі «B» 
болған.

Корпоративтік басқару деңгейін баға-
лау келесі тұрғыдан өткізілді:

 ■ Директорлар кеңесі мен атқарушы 
орган қызметінің тиімділігі;

 ■ Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау 
және аудит;

 ■ Тұрақты Даму;
 ■ Акционерлердің құқықтары;
 ■ Ашықтық.

Компанияның корпоративтік басқару 
жүйесін осы тұрғыдан озық стандарт-
тар мен үздік халықаралық тәжірибеге 
сәйкестікке келтірілуін қамтамасыз ету 
мақсатында, және PWC нұсқауларына 
сәйкес, қолданыстағы ішкі құжаттарға 
өзгертулер енгізу және жаңаларын 
әзірлеу, сондай-ақ оқыту семинарла-
рын қамтамасыз ету тұрғысынан нақты 
іс-шаралар әзірленген.

Директорлар кеңесі жанын-
дағы комитеттер

Директорлар кеңесінің қызметін қол-
дау мақсатында, Компанияда келесі 
комитеттер құрылған, олардың міндеті 
өздерінің функционалдық міндеттері 
аясында қандай да мәселелерді қарап, 
олар бойынша ұсыныстар әзірлеу 
болып табылады:

 ■ Директорлар кеңесінің Аудит жөнін-
дегі комитеті (бұдан әрі – Аудит 
жөніндегі комитет);

 ■ Директорлар кеңесінің Тағайындау 
және сыйақы жөніндегі комитеті (бұ-
дан әрі – Тағайындау және сыйақы 
жөніндегі комитет);

 ■ Директорлар кеңесінің Стратегия-
лық жоспарлау және инвестици-
ялар жөніндегі комитеті (бұдан 
әрі – Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитет).

Аудит жөніндегі комитет

Аудит жөніндегі комитеттің қызметі 
Директорлар кеңесіне қаржы есептілігі, 
ішкі бақылау және тәуекелдерді басқа-
ру, ішкі және сыртқы аудит, заңнаманы 
орындау мәселелері, сондай-ақ Дирек-
торлар кеңесінің тапсырмасы бойынша 
басқа да мәселелер бойынша көмек 
көрсетуге бағытталған. Аудит жөніндегі 
комитет Директорлар кеңесіне есеп бе-
реді және өзіне Директорлар кеңесімен 
берілген өкілеттіктер аясында әрекет 
етеді.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Аудит жөніндегі комитеттің 
құрамы төмендегідей:
Нарбаева Айсұлу Жармұхаметқы-
зы – Комитеттің Төрайымы, тәуелсіз 
директор
Арсланова Зарина Фуатқызы – Коми-
тет мүшесі, тәуелсіз аға директор
Каландадзе Димитрий Нугзарович – 
Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
Сағиев Еркебұлан Ғазизұлы –дауыс 
беру құқығынсыз Комитетінің сарапшы-
сы

Нурбай Чингиз –дауыс беру құқығын-
сыз Комитетінің сарапшысы

Корпоративтік басқару кодексіне 
сәйкес Аудит жөніндегі комитет тек 
Тәуелсіз директорлардан құралады.

2018 жылы Аудит жөніндегі комитет 
8 күндізгі мәжіліс өткізген. Онда 43 
мәселе қарастырылып, тиісті нұсқаулар 
берілген.

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ 2018 ЖЫЛЫ ӨТКІЗІЛГЕН МӘЖІЛІСТЕРГЕ ЖЕКЕ ҚАТЫСУЫ 

ТӨМЕНДЕГІДЕЙ БОЛҒАН:

Аудит жөніндегі комитет 2018 жылы 
Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныс-
тар жасаған, соның ішінде:

 ■ Ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі – 
Қызмет) жылдық және тоқсандық 
есептері;

 ■ Қызмет жұмыскерлерін қабылдау, 
жұмыстан босату және сыйақы 
берумен байланысты кадрлық 
мәселелер;

 ■ Атқарушы органға арналған кон-
сультациялық тапсырмалар, Қор 
және Аудит жөніндегі комитеттің 
тапсырмасы бойынша жоспар-
дан тыс тексерулер.

Сыртқы аудит сұрақтары, соның 
ішінде:

 ■ Компания мен оның еншілес ұй-
ымдарының 2018 жылға арналған 
шоғырландырылған қаржы 
есептілігінің аудит нәтижелері;

 ■ ТКС және оның еншілес ұйымда-
рының 2018 жылға арналған 
шоғырландырылған қаржы 
есептілігінің аудит нәтижелері 
бойынша басшылыққа хат;

 ■ Компания мен оның еншілес 
ұйымдарының 2018 жылдың 
І-жарты жылдығы мен 9 айына 
арналған шоғырландырылған 
қаржы есептілігінің аудит нәти-
желері.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақы-
лау жүйесі:

 ■ Тәуекелдер бойынша тоқсандық 
есептер талқыланып бағаланған;

 ■ тәуекелдер деңгейі туралы 
өтініш, тәуекелдер регистрі және 
тәуекелдерді басқару бойынша 
іс-шаралар жоспары, тәуекелдер 
картасы;

 ■ тәуекелдерге толеранттылық 
деңгейлері және 2019 жылға 
арналған негізгі тәуекел көрсет-
кіштерінің регистрі.

Комплаенс-офицердің қызметін рет-
тейтін қаралған мәселелер:

 ■ Комплаенс-офицердің кандидату-
расын келісімдеу;

 ■ Комплаенс-офицердің қызметі 
бойынша ішкі құжаттарды қарау 
(ереже, саясат және процедура-
лар);

 ■ Комплаенс-офицердің қызметі 
туралы есептерді мақұлдау.

Тағайындау және сыйақы 
жөніндегі комитет

Тағайындау және сыйақы жөнінде-
гі комитет Директорлар кеңесінің 
кадрлық саясат және ынталандыру 
саясатының мәселелері бойынша 
консультативтік-кеңес органы болып 
табылады, Директорлар кеңесінің 
құзыретіне кіретін тағайындау және 
сыйақы мәселелерін қарайды, 
сондай-ақ Директорлар кеңесінің 
қабылдаған осындай шешімдерінің 
орындалуына бақылау жүргізеді.

Комитет «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-
на, соның ішінде Директорлар 
кеңесіне, Басқармаға және Компа-
нияда тағайындалуы Директорлар 
кеңесімен жүзеге асырылатын басқа 
қызметтерге білікті менеджмент-
ті тарту мәселелерін, сондай-ақ 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне, 
Басқарма мүшелеріне және Компа-
нияда тағайындалуы Директорлар 
кеңесімен жүзеге асырылатын басқа 
қызметкерлерге сыйақы тағайындау 
мәселелерін қарау және олар бойын-
ша ұсыныстар әзірлеу үшін құрылған.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Тағайындау және 
сыйақы жөніндегі комитеттің құрамы:
Арсланова Зарина Фуатқызы – 
Комитет Төрайымы, тәуелсіз аға 
директор
Каландадзе Димитрий 
Нугзарович – Комитет мүшесі, 
тәуелсіз директор
Нарбаева Айсұлу 
Жармұхаметқызы – Комитет мүшесі, 
тәуелсіз директор
Адырбек Икрам Адырбекұлы – 
Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің 
өкілі

Есепті кезеңде Тағайындау және сый-
ақы жөніндегі комитет толық құрамда 
12 күндізгі мәжіліс өткізген, онда 39 
мәселе қарастырылып, Директорлар 
кеңесіне тиісті нұсқаулар берілген.

29.01.18 + 23.04.2018 ж. сайланған +

19.12.2018 ж. сайланған

05.05.18 + + +

29.05.18 + + +

27.06.18 + + +

27.09.18 + +

өкілеттілік мерзімі аяқталған
29.10.18 + +

29.11.18 + +

19.12.18 + +

100% 100% 100%

Арсланова З.Ф. Каландадзе Д.Н. Аргингазин А.А. Нарбаева А.Ж.
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ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ 2018 ЖЫЛЫ ӨТКІЗІЛГЕН 

МӘЖІЛІСТЕРГЕ ЖЕКЕ ҚАТЫСУЫ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ БОЛҒАН:

Арсланова З.Ф. Каландадзе Д.Н.Адырбек И.А. Аргингазин А.А. Нарбаева А.Ж.

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Тағайындау және сыйақы жөніндегі 
комитеттің 2018 жылы қарастырған 
негізгі мәселелері:

 ■ Тәуелсіз директорға кандидату-
ра бойынша ұсыныстар әзірлеу 
және бағалау (Нарбаева А.Ж.), 
Жалғыз акционердің өкілі ретін-
де (Айдарбаев А.С., Қасым-
бек А.М., Адырбек И.А.) кейін 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Директорлар кеңесінің құрамы-
на сайлау үшін.

 ■ Қабылданған жаңа Даму стра-
тегиясына сәйкес ұйымдық 
құрылымды қарау.

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Басқарма мүшелеріне кан-
дидаттарды қарау, осыған 
байланысты Басқарманың 
теңгерімделген құрамы қалып-
тастырылды.

 ■ КПД орындау негізінде Басқар-
ма мүшелерінің, Ішкі аудит қыз-
метінің, Комплаенс-офицердің, 
Корпоративтік хатшының 
қызметін бағалау.

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Басқарма мүшелеріне арналған 
негізгі мотивациялық қызмет 

көрсеткіштерін және олардың 
мақсаттық мәндерін қарау.

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
еншілес құйымдарының Бақы-
лау кеңестерінің құрамдарын 
өзгерту және сайлау.

Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар жөнін-
дегі комитет

Комитет Директорлар кеңесіне 
Компанияның стратегиялық даму 
мәселелері, соның ішінде Компа-
нияның стратегиялық мақсаттары 
мен міндеттері бойынша, сондай-ақ 
инвестициялық қызметті іске асыру 
және Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитеттің 
құзыретіне жататын басқа мәселе-
лер бойынша ұсыныстар әзірлеу 
және ұсыну мақсатында құрылған. 
Сонымен қатар Стратегия лық 
жоспарлау және инвестициялар 
жөніндегі комитеттің құзыретіне 
Компанияның ұзақ мерзімді тұрақты 
дамуын қамтамасыз ету мәселелері 
бойынша кеңестер әзірлеу және 
ұсыну жатады.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Стратегиялық 
жоспарлау және инвестициялар 
жөніндегі комитеттің құрамы:
Каландадзе Димитрий Нугзаро-
вич –Комитет Төрағасы, тәуелсіз 
директор
Арсланова Зарина Фуатқы-
зы – Комитет мүшесі, тәуелсіз аға 
директор
Нарбаева Айсұлу Жармұха-
метқызы – Комитет мүшесі, тәуел-
сіз директор
Адырбек Икрам Адырбекұлы – 
Комитет мүшесі, Жалғыз акцио-
нердің өкілі
Отыншиев Елжас Мұратұлы –дау-
ыс беру құқығынсыз Комитетінің 
сарапшысы
Дукенова Маржан Бектұрғанқы-
зы –дауыс беру құқығынсыз Коми-
тетінің сарапшысы

Есепті кезеңде Стратегиялық 
жоспарлау және инвестициялар 
жөніндегі комитет 9 күндізгі мәжіліс 
өткізген, онда 21 мәселе қарасты-
рылып, Директорлар кеңесіне тиісті 
нұсқаулар берілген.

29.01.18 +

14.09.2018 ж. 
сайланған

23.04.2018 ж.  
сайланған

+

19.12.2018 ж. 
сайланған

20.02.18 + +

20.04.18 + +

02.05.18 + + +

29.05.18 + + +

27.06.18 + + +

05.07.18 + + +

27.09.18 + + +

өкілеттілік мерзімі 
аяқталған

19.10.18 + + +

29.10.18 + + +

29.11.18 + + +

19.12.18 + + +

100% 100% 100% 100%

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЕСЕПТІ 
КЕЗЕҢДЕ ӨТКІЗІЛГЕН МӘЖІЛІСТЕРГЕ ЖЕКЕ ҚАТЫСУЫ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ БОЛҒАН:

Арсланова З.Ф.Каландадзе Д.Н. Адырбек И.А. Аргингазин А.А. Нарбаева А.Ж.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

29.01.18 23.04.2018 ж. сайланған

14.09.2018 ж.  
сайланған

+ +

19.12.2018 ж. 
сайланған

02.05.18 + + +

29.05.18 + + +

27.06.18 + + +

24.08.18 + +

өкілеттілік мерзімі 
аяқталған

27.09.18 + + +

29.10.18 + + +

29.11.18 + + +

19.12.18 + + +

100% 100% 100% 100%

2018 жылы Стратегиялық жоспар-
лау және инвестициялар жөніндегі 
комитет Директорлар кеңесіне тиісті 
ұсыныстар жасаған, соның ішінде 
келесі мәселелер бойынша:

 ■ 2018–2028 жж. арналған Даму 
стратегиясын өзектендіру.

 ■ Даму стратегиясын іске асыру 
бойынша Жол картасын бекіту.

 ■ Сирек металдар және сирек жер 
элементтері саласын Дамыту 
тұжырымдамасын қарау.

 ■ Инвестициялық жобалардың 
іске асырылуын мониторингілеу.

 ■ Инвестициялық жобалар бойын-
ша мәмілелерді мақұлдау.

Жоғарыда көрсетілген Директор-
лар кеңесі жанындағы комитеттер-
мен қаралған мәселелер туралы 
толығырақ ақпарат www.tks.kz 
корпоративтік веб-сайтында «Есеп-
тер және нәтижелер» бөлімінде 
берілген.

БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ
Басқарма Компания қызметінің 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен және Компанияның 
жарғысымен Жалғыз акционер мен 
Директорлар кеңесінің құзыретіне 
жатқызылмаған кез келген мәселесі 
бойынша шешім қабылдауға құқылы 
Компанияның алқалық атқарушы 
органы болып табылады және өзіне 

жүктелген міндеттердің орындал-
мағаны үшін Жалғыз акционер мен 
Директорлар кеңесінің алдында 
жауап береді.

Компанияның Директорлар 
кеңесінің шешімімен 2018 жылы 
Басқарма келесі құрамда сай-
ланған:

1. Құдайберген Қанат Жақыпұлы;
2. Хасанов Даулетжан Кенесович;
3. Акбердин Рустам Александро-

вич;
4. Саурамбаев Нұрлан Батырға-

лиұлы;
5. Саду Асқар Анетұлы;
6. Алиасқаров Тұрысбек Жүнісбай-

ұлы.

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
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2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ

ҚҰДАЙБЕРГЕН ҚАНАТ ЖАҚЫПҰЛЫ
Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Сайланған күні: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы  
23 сәуірдегі шешімі, № 02/18 көшірме.

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1979 жылғы 3 маусым

Білімі: 2000 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін 
аяқтады, мамандығы – «Құқықтану». 2012 жылы бакалавр дәрежесін алды, маман-
дығы – тасымал ұйымдастыру, қозғалыс және көлік пайдалану, Қазақ жол қатынас-
тары университеті. 2015 жылы Ресей Федерациясының президенті жанындағы 
Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын аяқтады, мем-
лекеттік және муниципалдық басқару магистрінің дәрежесі. MBA «Халықаралық 
басқару», Geneva Business School (2016 жыл) және МВА «Тау-кен ісі менеджменті», 
НИТУ Мәскеу болат және қоспа институтының дипломдары бар (2017 жыл).

Кәсіби қызметі: 2018 жылғы 23 сәуірден бастап – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Басқарма Төрағасы.

2006 жылдан бастап – әкімшілік-қаржы департаментінің ұйымдық қамсыздандыру 
басқармасының бастығы, ҚР АӨҚО қызметін реттеу жөніндегі агенттігі.

2007 жылдан бастап – «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС-нің Заң басқармасының 
жетекші маманы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ. 2010 жылдан бастап – бас менед-
жер – Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы. 2011 жылдан бастап – 
Бас директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары. 2012 жылдан бастап – Бас 
директордың бірінші орынбасары. 2014 жылдан бастап – Басқарма Төрағасы – Бас 
директор. 2015 жылдан бастап – Бас директордың бірінші орынбасары.

2016 жылдан бастап – «Қаратау» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Бас дирек-
торы.

2018 жылдың сәуір айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның «Уран 
өндіру» дивизионының басқарушы директоры. Компанияның акцияларына иелік 
ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

САУРАМБАЕВ НҰРЛАН БАТЫРҒАЛИҰЛЫ
Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор
Бизнесті дамыту бойынша қызметті жүзеге асырады, инвестициялық қызметке, ак-
тивтерді сатып алу және қайта құрылымдау процесстеріне жетекшілік етеді.

Сайланған күні: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы  
28 маусымдағы шешімі, № 06/18 көшірме.

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1979 жылғы 26 маусым

Білімі: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетін аяқтаған, 
мамандығы «Халықаралық қатынастар» (2001 жыл), Халықаралық бизнес уни-
верситетін, мамандығы «Бухгалтерлік есеп және аудит» (2003 жыл), Қарағанды 
техникалық университеті, мамандығы «Тау-кен инженері» (2016 жыл), Executive MBA 
Сколково Бизнес мектебі (2018 жыл).

Кәсіби қызметі: 2018 жылғы 22 мамырдан бастап – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Бизнес ті дамыту жөніндегі бас директоры.

2005 жылдан бастап – «Делойт» ЖШС-де аудит жөніндегі менеджер.

2009 жылдан бастап – бас бухгалтер – «Сбербанк» АҚ ЕБ Бухгалтерлік есеп және 
есептілік департаментінің директоры

2012 жылдан бастап – «SAT & Company» АҚ Басқарушы директоры

2013 – 2015 жж. – «Арбат» БК» ЖШС Бас директоры болып қатар жұмыс атқарған.

2014 жылдан бастап – «SAT & Company» АҚ Төрағасының бірінші орынбасары

2012 – 2016 жж. «Standard» БК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болған

2015 – 2018 жж. – «SAT & Company» АҚ Басқарма Төрағасы

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

САДУ АСҚАР АНЕТҰЛЫ
Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор
Кадрлық саясаттың құрылуын және іске асырылуын, корпоративтік басқару 
жүйе сін жетілдіру мәселелерін қамтамасыз етеді

Сайланған күні: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 
28 маусымдағы шешімі, № 06/18 көшірме.

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1979 жылғы 5 мамыр

Білімі: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетін аяқтаған, 
мамандығы «Құқықтану» (2000 жыл), А. Мырзахметов атындағы Көкшетау универ-
ситеті, «Экономика және бизнес бакалавры» (2011 жыл), Қазақстан Экономика, 
қаржы және халықаралық сауда университеті, «Экономика және бизнес маги-
стрі» (2016 жыл), Оңтүстік Калифорния Университетінде Тіл курстары, Лос-Ан-
джелес қ., АҚШ (2016 жыл), Ресей Федерациясының Президенті жанындағы 
Ресей Халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы, Мемлекеттік 
және муниципалдық басқару магистратурасы (2018 жыл).

Кәсіби қызметі: 2018 жылдың маусымынан 2019 жылдың мамырына дейін –  
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры.

2006 жылдан бастап – ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігі Заң Департа-
менті директорының орынбасары.

2008 жылдан бастап – ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің Мемлекеттік матери-
алдық резервтер комитеті төрағасының орынбасары.

2010 жылдан бастап – ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің Мемлекеттік матери-
алдық резервтер комитетінің төрағасы болып тағайындалған.

2014 жылдан бастап – ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік материал-
дық резевтер комитетінің төрағасы болып тағайындалған.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

АКБЕРДИН РУСТАМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Өндіріс жөніндегі бас директор
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1961 жылғы 16 сәуір

Білімі: Мәскеу болат және қоспа институты (1984 жыл), мамандығы «Инженер-метал-
лург, зерттеуші».

Кәсіби қызметі: 2018 ж. ақпан – 2019 ж. наурыз айлары аралығында «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның өндіріс жөніндегі бас директоры.

2003 – 2008 жж. – директор орынбасарының м.а., Өнеркәсіп салалары департаменті 
директорының орынбасары, Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министр-
лігінің Бәсекелестікті қорғау жөніндегі комитет төрағасының орынбасары.

2008 – 2010 жж. – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлі-
гінің Кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры.

Сәуір-қазан 2010 ж. – Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі төраға-
сының орынбасары.

2010 – 2012 жж. – «Нұр Отан» ХДП Инновациялық комитеті төрағасының бірінші орын-
басары.

2012 – 2014 жж. – Еуразиялық экономикалық комиссияның Кәсіпкерлік қызметін дамы-
ту департаментінің директоры, Мәскеу қ.

2015 – 2016 жж. – Еуразиялық экономикалық комиссияның Министрі-Алқа мүшесінің 
көмекшісі, Мәскеу қ.

Қаңтар-маусым 2017 ж. – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
кеңесшісі.

2017 – 2018 жж. – ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.
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АЛИАСҚАРОВ ТҰРЫСБЕК ЖҮНІСБАЙҰЛЫ
Кешенді қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Сайланған күні: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 
28 маусымдағы шешімі, № 06/18 хаттама.

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған күні: 1961 жылғы 23 сәуір

Білімі: Алматы халық шаруашылығы институтын «Экономист» мамандығы бойын-
ша аяқтаған (1986 жыл).

Минск қ. КСРО МҚК жоғары курстары, «Арнайы жоғары білімі бар офицер» 
(1990 жыл)

Әскери атағы: Генерал-майор

Кәсіби қызмет: 2018 ж маусым –2019 ж. сәуір айлары аралығында «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ кешенді қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор.

2006 жылдан бастап – Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰҚК Департаментінің бастығы.
2011 жылдан бері – ҚР ҰҚК 5-ші Департаментінің бастығы.
2015 жылдан бері – ҚР ҰБ Төрағасының кеңесшісі
2017 жылдан бері – ҚР ҰҚК запасында.

Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.

Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету, үлестес 
компаниялардағы тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

Басқарма жұмысы туралы ақпарат

Басқарма мәжілістерінің саны 2017 2018

Мәжілістер саны 78 60

Қаралған мәселелер саны 368 344

Басқарма мүшелеріне сыйақы тағайындау саясаты

Басқарма мүшелеріне сыйақы 
тағайындау саясаты Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, 
«Самұрық-Қазына» АҚ компания-
ларының басқарушы қызметкер-
лерінің қызметін бағалау және 
оларға сыйақы тағайындау саяса-
тына сәйкес әзірленген «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ басқарушы 
және басқарма қызметкерлерінің 
қызметін бағалау және оларға 
сыйақы тағайындау қағидаларына 
сәйкес іске асырылады.

Аталған Қағидалар Компанияның 
басқарушы және басқарма қызмет-
керлерінің қызметін бағалау және 
оларға сыйақы тағайындау шартта-
ры мен тәртібін белгілейді.

Басқарма мүшелерінің қызметін 
бағалау Компанияның қаржы-шару-
ашылық қызметінің тиімділігін және 
Басқарма мүшесінің өз қызметінде 
жоғары нәтижелерге жету дәреже-
сін сипаттайтын негізгі мотивация-
лық көрсеткіштер негізінде жүзеге 
асырылады.

Басқарма мүшелерінің ПӘК бағалау 
нәтижелері бойынша белгіленген 
тәртіпте бекітіліп, сыйақы төлеу 
үшін жоспарланған соманың 
ескерілуімен есептелген ПӘК орын-
далған жағдайда, оларға есепті 
жылдың нәтижесі бойынша сыйақы 
төленеді.

Директорлар кеңесі

Басқарма Төрағасы

Экономика және 
қаржы жөніндегі 

бас директор, 
Басқарма мүшесі

Бизнесті дамыту 
жөніндегі бас 

директор, 
Басқарма мүшесі

Өндіріс жөніндегі 
бас директор, 

Басқарма мүшесі

Бизнесті 
қамсыздандыру 

жөніндегі бас 
директор, 

Басқарма мүшесі

Кешенді қа-
уіпсіздік жөнін-
дегі басқарушы 

директор, Басқар-
ма мүшесі

Экономика 
және қаржы 

департаменті

Трансформация 
және цифрлан-
дыру жөніндегі 

кеңесші

Персоналды 
басқару қызметі

Корпоративтік 
басқару қызметі

Әкімшілік қызмет

Өндірістік 
департамент

Инвестициялық 
департамент

Геологиялық 
сүйемелдеу 

департаменті

Маркетинг және 
өткізу қызметі

Ақпараттық 
технологиялар 

қызметі

Бухгалтерлік 
есеп және 
есептілік 

департаменті

Стратегиялық 
даму және 

трансформация 
қызметі

Жер қойнауын 
пайдалану және 

мемлекеттік орган-
дармен байланыс 

департаменті

Тәуекелдерді 
басқару және 
ішкі бақылау 

қызметі

Өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, 

еңбекті қорғау 
және экология 

қызметі

Қаржы 
контроллері

Сатып алулар 
қызметі

Заң 
департаменті

Баспасөз 
хатшысы

Қауіпсіздік 
қызметі

Тау-кен 
департаменті

Корпоративтік хатшы 
қызметі

Ішкі аудит қызметі Комплаенс-офицер

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ 

Компанияның корпоративтік орталығының ұйымдық құрылымы. Жалпы штат саны – 90 бірлік.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қыз-
метін жүзеге асыру барысында 
Компанияның стратегиялық мақ-
саттарына қол жеткізуге және оның 
нәтижелігіне әртүрлі деңгейде әсер 
ететін түрлі тәуекелдерге кезігеді. 
Тәуекелдердің мақсатқа қол жеткізу-
ге әсерінің екіұштылығын азайтып, 
тәуекелдерді іске асырудың мүмкін 
салдарын барынша азайту үшін, 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да 
тәуекелдерді корпоративтік басқару 
жүйесі (бұдан әрі – ТКБЖ) жұмыс 
істейді.

ТКБЖ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
қызметінің барлық маңызды тәуе-
келдерді сәйкестендіруге, бағалауға 
және мониторингілеуге, сондай-ақ 
Компания мен оның еншілес 

ұйымдарының құны мен беделіне 
жағымсыз әсер етуі мүмкін тәуекел-
дер деңгейін төмендету бойынша 
шаралар қолдануға бағытталған 
ажырамас құрамдас бөлігі болып 
табылады.

Тәуекелдерді басқару жүй-
есі

ТКБЖ экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік аспектілерді еске-
ре отырып, Компания қызметінің 
барлық кезеңдерінде тәуекелдерді 
басқару бойынша тұрақты әрі 
үздіксіз үдерісті қамтамасыз етеді.

ТКБЖ-нің негізгі мақсаты Жалғыз 
акционер мен Компаниялар тобы-
ның мүдделерін қорғау, сондай-ақ 

Компанияның капиталдандыруын 
ұлғайту үшін, пайда көру және 
шығындардың алдын алу мақса-
тында теңгерімге қол жеткізу болып 
табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Дирек-
торлар Кеңесі тәуекел-менеджмент 
жүйесінің негізгі құрамдастары 
мен оның құрылымын белгілей-
тін, Компания мен оның еншілес 
ұйымдарында тәуекелдерді басқару 
процесін жүзеге асыру барысында 
жүйелі және бірізді тәсілді қамта-
масыз ететін Тәуекелдерді басқару 
қағидаларын (Корпоративтік стан-
дарт 08.08.2017 ж.) бекітті.

Тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесі

МАҚСАТТАРДЫ БЕЛГІЛЕУ
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Ақпарат және 
коммуникация

Тәуекелдерді 
бағалау

Тәуекелдерді 
бақылау

Тәуекелдерді 
сәйкестендіру

Тәуекелдерді 
басқару

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы

Компанияның Тәуекелдерді басқару 
жүйесінің құрылымы Директорлар 
кеңесі, Аудит жөніндегі комитет, 
Басқарма, Тәуекелдер жөніндегі коми-

тет, тәуекел иелері болып табылатын 
құрылымдық бөлімшелер, тәуекелді 
басқару және ішкі аудитті өткізу үшін 
жауапты құрылымдық бөлімшелердің 

қатыстырылуымен бірнеше деңгейде 
тәуекелді басқару түрінде көрсетілген.

Компанияның тәуекелдер картасы

Компания жыл сайын Директорлар 
кеңесімен бекітілетін келесі жылға 
арналған Тәуекелдер тізілімі мен 
Тәуекелдер картасын құрастырады. 
Тәуекелдер картасы Тәуекелдер 
тізілімі өзгерген кезде көкейкесте-
неді, оның аясында тәуекел иелері 
Компания қызметіне тән барлық 
тәуекелдерді анықтап, бағалайды.

Компанияның сәйкестендірілген 
тәуекелдері әсер ету дәрежесі, 
пайда болу мүмкіндігі және әсер ету 
уақыты бойынша бағаланып, кейін 
Тәуекелдер картасында көрсетіледі.

Сындарлы тәуекелдерді басқарудың 
тиісті іске асырылуы үшін және осы 
процестің тиімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында, Компания Директор-

лар кеңесімен жыл сайын бекітіліп, 
тәуекел иелерімен орындалуы мін-
детті болып табылатын іс-шаралар 
жоспарын әзірлейді.
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Қоғамдағы тәуекелдерді 
тиісті басқару жүйесінің 
ұйымдастырылуы және 

болуы, оның іске асырылуын 
қадағалау үшін жауапты, оны 

жетілдіру бойынша шараларды 
қолданып, ТКБЖ тиімділігіне 

тұрақты бағалау өткізеді.

Аудит жөніндегі комитет

Директорлар кеңесіне ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару жүйесі 
бойынша сенімділік пен тиімділікті 

бақылау жөнінде ұсыныстар әзірлеу 
арқылы көмек көрсетеді.

Ішкі аудит бөлімшесі

Тәуекелдерді басқару процестерінің 
тиімділігін бағалайды, Директор 

кеңесіне ТКБЖ маңызды кемшілік-
тері туралы хабарлайды, сондай-ақ 

Қоғам тәуекелдерін басқару процес-
терін жетілдіру бойынша ұсыныстар 

әзірлейді.

Тәуекелдер жөніндегі комитет 
Басқармаға тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру-

де және нығайтуда, Қоғамның сындарлы тәуекел-
деріне дереу жауап қайтарылуын қамтамасыз етуде, 

сондай-ақ сараптамалық көмек көрсету

Тәуекелдерді тиімді басқару жүйесін құру және 
жұмысын қолдау, корпоративтік саясаттардың 

орындалуы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін 
тәуекелдерді бақылау құрылымын құру.

Тәуекел иелері тәуекелді сәйкестендіру, 
бағалау және оған жауап қайтару, сондай-ақ 
өзінің функционалдық міндеттері аясында 

тәуекелдерді басқару процесін жетілдіру үшін 
жауап береді.

Қоғамда ТКБЖ енгізу бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру және оның 

жұмысын қамтамасыз ету, соның ішінде 
методологиялық қамсыздандыру, 

тәуекелдерін басқару процесі бойынша 
функциялар, ТКБЖ жетілдіру

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы

Тәуекелдерді басқару жүйесінің маңы-
зды деңгейлерінің бірі Компанияның 
әрбір қызметкері – тәуекел иесі атынан 
Компанияның құрылымдық бөлімше-
лері мен еншілес ұйымдары болып 
табылады.

Тәуекел иелері тәуекелдерді басқару 
іс-шаралары жоспарының орындалуы, 
өз қызметі/функционалдық міндеттері 
аясындағы елеулі тәуекелдердің дер 
кезінде анықталуы және бұл туралы 
хабарлануы, сондай-ақ тәуекелдерді 

басқару бойынша ұсыныстардың 
жасалуы үшін жауап береді. 
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Компанияның қызметіне тән тәуекелдердің негізгі факторлары 

Тәуекел факторлары Тәуекелдердi басқару әдiстерi

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Шикізат бағасының өсу тәуекелі
 ■ нарық тұрақсыздығы;
 ■ саяси тұрақсыздық;
 ■ сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі;
 ■ жаңа технологиялар;
 ■ хеджерлеу механизмдерінің болмауы.

 ■ металл нарығындағы дүниежүзілік бағаларды, сұраныс пен 
ұсынысты тұрақты мониторингілеу, баға болжамын жасау;

 ■ КТК-ын уақытылы мониторингілеу.

Баға тәуекелі
 ■ дүниежүзілік экономиканың құлдырауы;
 ■ нарық тұрақсыздығы;
 ■ сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі;
 ■ саяси тұрақсыздық;

 ■ металл нарығындағы бағалар мен үрдістер бойынша ай сайын 
ақпарат ұсыну;

 ■ КТК-ын баға тәуекелі бойынша мониторингілеу.

Жобалардың жете қаржыландырылмау тәуекелі
 ■ инфляция;
 ■ дағдарыс;
 ■ қаржыландыру көздерінің қымбаттауы, яғни 

қаржыландыру көздерінің тапшылығы.

 ■ сыртқы және жекеменшік қаржыландыру көзі есебінен жоба-
ны қаржыландыру үшін қажетті көлемді бағалау;

 ■ жобаның бизнес-жоспарына, бюджетке сәйкес инвестиция-
лардың қажетті көлемін (Жалғыз акционердің қаражаттарын 
немесе қарыз қаражаттарын) дер кезінде тарту;

 ■ КТК-ын уақытылы мониторингілеу.

Адам ресурстарының тәуекелі
 ■ еңбек нарығындағы төмен ұсыныс;
 ■ «Кадрлардың қартаюы»
 ■ ізденушілерде өндірістік тәжірибенің болмауы;

 ■ қызметкерлерді кәсіби дамыту бағдарламасы;
 ■ өндірістік кәсіпорында практикадан өту;
 ■ бәсекеге қабілетті компенсациялық пакет.

Қаржылық келешегі бар жобаларға шықпау тәуекелі
 ■ Тарихи геологиялық ақпаратқа шектеулі қол-

жетімділік;
 ■ Дәйексіз тарихи ақпарат.

 ■ Компанияның күрделі тәуекелдерін басқару бойынша 
2018 жылға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес.

Жобаның қымбаттау тәуекелі
 ■ нарықтардың тұрақсыздығы;
 ■ тау-кен геологиялық факторлардың нашарлауы;

 ■ жобаны кезеңдеп іске асыру үдерісін әзірлеу;
 ■ жобаның бекітілген бюджетке, жоспарланған іс-шараларға 

және кесте-жоспарға сәйкес іске асырылуын уақытылы мони-
торингілеу;

 ■ КТК-ын әзірлеу, орындау және бақылау.

Тиімсіз шешім қабылдау тәуекелі
 ■ саяси шешім;
 ■ дүниежүзілік экономикадағы жағдайдың өзгеруі.

 ■ басқарушы шешімдердің стратегиялық міндеттерге сәйкесті-
гін талдау, сондай-ақ оның стратегиялық мақсаттарға әсері;

 ■ белгіленген тәуекел деңгейін ескере отырып шешім қабылда-
нуын қамтамасыз ету.

Жоспарлы пайда, табыстылық көрсеткіштеріне жетпеу тәуекелі
 ■ сатылатын өнім бағасының төмендеуі;
 ■ дүниежүзілік экономиканың құлдырауы;
 ■ нарық тұрақсыздығы;
 ■ саяси тұрақсыздық;

 ■ ЕҰ-дың күрделі тәуекелдерін басқару бойынша 2018 жылға 
арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес.

Сатып алумен, қайта құрумен (бірігумен, бөлінумен) байланысты тәуекелдер
 ■ саяси тұрақсыздық;
 ■ форс-мажор жағдай;
 ■ нарық тұрақсыздығы.

 ■ бейінді салалар бойынша сырттан кеңесші тарту.

Әлеуметтік тұрақсыздық тәуекелі
 ■ экономикалық дағдарыс;
 ■ үш тұлғаның материалдық шығын келтіру және 

ерекше пайда көру мақсатында сөз байласуы.

 ■ медициналық сақтандыру бағдарламасын жақсарту;
 ■ еңбек шарттарын жақсарту бойынша тұрақты жұмыс жүргізу;
 ■ қызметкерлердің көлікпен уақытылы тасымалдануын қамтама-

сыз ету.

Өткізу нарығынан айрылу тәуекелі
 ■ нарықты монополиялау;
 ■ саяси шешім;
 ■ сөз байласу.

 ■ шығарылатын өнім сапасын жақсарту бойынша тұрақты жұмыс 
жүргізу.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Болжамды ресурстардың, қорлардың және кендегі металл құрамы деңгейінің расталмау қауіпі
 ■ мемлекеттік органдардың жер қойнауын пайдалану 

объектісі туралы бүкіл геологиялық ақпаратты ұсын-
бауы;

 ■ ізашарлардың кен орнын зерттеу дәрежесінің төмен 
немесе толық емес болуы;

 ■ ЕҰ-дың күрделі тәуекелдерін басқару бойынша 2018 жылға ар-
налған іс-шаралар жоспарына сәйкес.

Тәуекел факторлары Тәуекелдердi басқару әдiстерi

Жоспарланған жобалық өндірістік қуаттылыққа шыға алмау тәуекелі
 ■ шикізат тапшылығы;
 ■ нарық тұрақсыздығы;
 ■ шикізат жеткізілімдерінің орындалмауы;

 ■ ЕҰ-дың күрделі тәуекелдерін басқару бойынша 2018 жылға ар-
налған іс-шаралар жоспарына сәйкес.

Шикізат қорының немесе жұмыс көлемінің жеткіліксіз болу тәуекелі
 ■ шикізат / көрсетілетін қызмет, орындалатын жұмыс 

тапшылығы;
 ■ қажетті шикізаттың ҚР аумағынан тыс жерлерге 

шығарылуы;
 ■ саяси факторлар;
 ■ шектеу шараларының болмауы немесе заңнамалық 

жолмен толық көлемде ендірілмеуі;
 ■ сапалы шикізаттың немесе көрсетілетін қызмет, жұ-

мыстардың өзгеруі.

 ■ КТК-ын уақытылы мониторингілеп, кейін бұл туралы Компания 
басшылығына хабарлау.

Жобаның қолданысқа дер кезінде енгізілмеу немесе қорлардың мемлекеттік балансқа дер 
кезінде қойылмау тәуекелі

 ■ мердігерлік ұйым қызметкерлерінің тиісті біліктілігінің 
болмауы;

 ■ бағаның, салықтардың өсуі және т. б. салдарынан 
жобаның қымбаттауы;

 ■ табиғи катаклизмдер (ұзаққа созылған жауындар, 
дауыл және т. б.);

 ■ ЕҰ-дың күрделі тәуекелдерін басқару бойынша 2018 жылға ар-
налған іс-шаралар жоспарына сәйкес.

Жобаның ақшалай қаражаттарының игерілмеу тәуекелі
 ■ Экономикалық дағдарыс;
 ■ Саяси тұрақсыздық.

 ■ Компанияның күрделі тәуекелдерін басқару бойынша 2018 жылға 
арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес.

Операциялық тәуекелдер
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ

 ■ дүлей апат (табиғи катаклизмдер).  ■ жаңа жобаның дер кезінде әзірленіп, бекітілуі;
 ■ эмиссия көлемдерін бақылау;
 ■ еншілес ұйымдардың КТК-ын орындауын дер кезінде мониторин-

гілеу және әзірлеу барысында көмектесу.

Жабдықтың бұзылу тәуекелі
 ■ жабдықтың ақаулығы;  ■ ЕТҚ негізгі жабдығын күрделі жөндеу және жоспарлы-ескерту 

жөндеу кестесінің орындалуын уақытылы мониторингілеу;
 ■ білікті мамандарды және мамандандырылған сервистік компания-

ларды қатыстыру;
 ■ КТК-ын орындалуын дер кезінде мониторингілеу және әзірлеу 

барысында көмектесу.

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Кредиттік тәуекел
 ■ Банк-контрагенттің қаржылық тұрақсыздығы;
 ■ Банк-контрагенттің банк жүйесінің басқа банктеріне 

қатысты көзқарасының нашарлауы;
 ■ депозиттік базаның жылыстауы;
 ■ жағымсыз ақпарат;
 ■ негізгі қызметтен әкімшілік айыппұлдардың көбеюі;
 ■ халықаралық рейтингтің төмендеуі немесе рейтингтік 

агенттіктің бұрын меншіктеген рейтингінің қайтарып 
алынуы;

 ■ ЕДБ қаржылық жағдайын, с.і. есептік шектеулерді мониторингілеу;
 ■ ЕДБ бойынша игеруді мониторингілеу;
 ■ Компания мен ЕҰ банк-контрагенттерінің шектеулерді орындауын 

бақылау.

Өтімділік тәуекелі
 ■ нарықтың сыртқы конъюнктурасының нашарлауы, 

соның салдарынан табыстың азаюы;
 ■ қосымша қарыз тартудағы қиындықтарға, қарыз 

капиталы құнының қымбаттауына, қарыз капиталы 
нарығының жабылуына алып келуі мүмкін халықара-
лық капитал нарықтарындағы дағдарыс;

 ■ еліміздің банк секторындағы дағдарыс (ЕДБ қаржы-
ландыру көздерінің болмауы);

 ■ ұлттық валюта бағамының құлдырауы;

 ■ төлем күнтізбесін жедел жоспарлау;
 ■ өтімділік мониторингі.
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Ішкі бақылау

Компанияның ішкі бақылау жүйесі 
корпоративтік басқару жүйесінің 
ажырамас бөлігі болып табылады, 
Компанияның барлық басқару дең-
гейлерін, барлық ішкі үдерістері мен 
операцияларын қамтиды.

Ішкі бақылау негізгі үш сала бой-
ынша қойылған міндеттерге жету 
мақсатында, ішкі бақылау жүйесінің 
қатысушыларымен жүзеге асыры-
латын үдеріс ретінде анықталады:

 ■ операциялық қызмет;
 ■ қаржы есептілігін дайындау;
 ■ нормативтік және заңнамалық 

талаптарды орындау.

Ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру 
тәуекелдерге жылдам жауап қай-
тара алатын, Компанияның негізгі 
және қосалқы бизнес-процестері 
мен күнделікті операцияларына 
бақылау жүргізуге, сондай-ақ 
маңызды кемшіліктер мен жақсар-
туды талап ететін аймақтар туралы 
менеджментке дереу хабарлауға 
мүмкіндігі бар басқару жүйесін 
құруды көздейді. Ішкі бақылау 
жүйесінің сенімді әрі тиімді жұмысы 
ішкі бақылау аясында Компанияның 
барлық деңгейлеріндегі лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлерін қа-
тыстырып, үнемі өзара әрекеттесуін 
талап етеді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-дағы 
ішкі бақылау осындай ішкі бақылау 
жүйесінің ұғымын, мақсаты мен 
міндеттерін, оның жұмыс істеу қағи-
даларын, процедураларын, негізгі 
салалары мен негізгі құрамдаста-
рын, сондай-ақ ішкі бақылау 
субъектілерінің процедураларды 
орындау және «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-дағы ішкі бақылау жүйесін 
бағалау бойынша құзыреті мен 
жауапкершілігін белгілейтін Ішкі 
бақылау жүйесі туралы ережемен 
регламенттеледі (Компанияның 
Директорлар кеңесі 19.12.2018 ж. 
бекіткен, № 11/18 хаттама).

ІШКІ АУДИТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – 
Қызмет) Компанияның ұйымдық 
тұрғыдан Басқарма Төрағасына 
бағынышты және Директорлар 
кеңесіне қызметі жағынан есепті 
орган болып табылады. Қызметтің 
жұмысына Аудит жөніндегі комитет 
жетекшілік етеді.

Қызметтің миссиясы Директорлар 
кеңесі мен Басқармаға Компания-
ның стратегиялық мақсаттарына 
жету бойынша міндеттерін жүзеге 
асыруда көмек көрсетуден тұрады.

Қызметтің негізгі мақсаты Дирек-
торлар кеңесіне Компаниядағы 
тәуекелдерді басқару, ішкі бақы-
лау және корпоративтік басқару 
жүйелерін жетілдіруге бағытталған 
тәуелсіз әрі объективті кепілдіктер 
мен кеңестер беру болып табылады.

Қызмет жылдық аудиторлық 
жоспарды әзірлеу барысында тәуе-
келге бағдарланған тәсілді пайдала-
нады. Аудиторлық тексерулер Аудит 
жөніндегі комитетпен мақұлданып, 
Директорлар кеңесімен бекітілген 
жылдық аудиторлық жоспар негізін-
де жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің Қызмет 
алдына қойған негізгі мақсаттар 
мен міндеттерді басшылыққа ала 
отырып, корпоративтік орталық пен 
оның еншілес компанияларында 
2018 жылы мынадай аудиторлық 
тапсырмалар орындалды:

 ■ «Инвестицияларды басқару» 
процесіне аудит;

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ, 
«Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon 
Mining» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» 

ЖШС-нің «Маркетинг және 
өткізім» процесіне аудит;

 ■ «Job matching бағдарламасын 
іске асыру» процесіне аудит;

 ■ ақпараттық қауіпсіздік тәуекел-
деріне аудит;

 ■ «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Алай-
ғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» 
ЖШС, «Silicon mining» ЖШС, 
«Солтүстік Қатпар» ЖШС-де 
аудит.

Аудиторлық тексерулердің қоры-
тындысы бойынша Қызмет әртүрлі 
процестердегі ішкі бақылауды 
жетілдіруге бағытталған 236 нұсқау 
ұсынды.

Есепті кезеңде Қызмет Дирек-
торлар кеңесінің жедел желісіне 
келіп түскен 3 өтінім бойынша 
және Жалғыз акционер мен Аудит 
жөніндегі комитеттің 5 тапсырмасы 
бойынша жоспардан тыс тексеру-
лер өткізді, атқарушы орган үшін 
консультациялық тапсырмалар 
орындалды. Орындалған тапсыр-
малардың нәтижесі Аудит жөніндегі 
комитетпен және Директорлар 
кеңесімен қаралды, тиісті шешімдер 
қабылданды.

2018 жылы тоқсан сайынғы негізде 
Қызмет пен сыртқы аудитордың 
берген нұсқауларының орындалуы-
на мониторинг өткізілді.

Тиісті қамтуды қамтамасыз ету және 
екі қайтара жұмысты азайту үшін, 
қызметті үйлестіру мақсатында, 
Қызмет сыртқы аудиторға Компа-
нияның ішкі бақылау жүйесі туралы 
ақпаратты ұсынды.

Үздіксіз кәсіби дамуды, білім, дағды, 
құзыреттерді тұрақты жетілдіруді 
қамтамасыз ету үшін, есепті кезең-
де Қызмет мамандарының оқыту 
іс-шараларына қатысуы қамтама-
сыз етілді.

2018 жылы Аудит жөніндегі комитет 
және Директорлар кеңесі тоқсан 
сайын Қызмет жұмысының тиімділі-
гіне бағалау өткізді. Қызмет жұмысы 
тиімді деп танылды.
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Тұрақты даму туралы есеп

09
Есеп туралы

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның шоғырландырылған 
жылдық есебі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компания-
лар тобының 2018 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға 
дейінгі қызмет нәтижелерінің кешенді шолуы болып 
табылады. Есеп жыл сайын шығарылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Есептілік бойынша 
ғаламдық бастама» (GRI) және «Халықаралық қаржы 
есептілігі стандарттарының қағидаларына сәйкес 
тұрақты даму саласындағы есебін үшінші жыл қа-
тарынан дайындап келеді. 2017 жылдың нәтижелері 
бойынша есеп 2018 жылдың шілде айында жариялан-
ды. 2018 жылдың қорытындысы бойынша есеп GRI 
Standards: «Негізгі сәйкестік нұсқасы» стандартына 
сәйкес әзірленді; сонымен қатар GRI G4 Нұсқаулығы-
на арналған салалық хаттама ескерілді. Есептегі 
стандартты элементтердің орналасуын көрсететін 
кесте 3-қосымшада беріледі: GRI элементтері мазмұ-
нының көрсеткіші.

Тұрақты даму туралы есеп сыртқы тәуелсіз сарапшы-
лармен куәландырылған жоқ. Компания басшылығы 
деректердің растылығын және олардың халықаралық 
стандарттарға сәйкестігін растайды.

Компания GRI халықаралық стандарттары бойынша 
мүдделі тараптар үшін өз қызметінің айқындылығы 
мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында, тұрақты 
даму саласындағы есебін жыл сайын жариялауды 
жоспарлап отыр.
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Басқарма Төрағасының тұрақты даму мәселелеріне қатысты жолдауы

Сіздің назарыңызға Есептілік бойынша Ғаламдық бастаманың (GRI) стандарттарына 
сәйкес әзірленген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018 жылға арналған тұрақты 
даму бойынша есебін ұсынамыз. Бұл осындай пішімде әзірленген үшінші Есебіміз. 
Корпоративтік басқаруды біртіндеп жақсарта келе, біз барлық мүдделі тұлғаларға 
Компанияның тұрақты дамуымен байланысты мәселелер төңірегінде уақтылы ақпа-
рат беріп отыруға шешім қабылдадық. Бұл ең алдымен қызметкерлермен қарым-қа-
тынасты дамыту, қауіпсіз еңбек шарттарын қалыптастыру, өндірістік қызметті іске 
асыру барысында қоршаған ортаға әсерді барынша азайту, экологиялық қауіпсіздікті 
жан-жақты қолдау және табиғи жаратылыс ортасын сақтау.

Компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Ғаламдық шартының бастамаларын бас-
шылыққа ала отырып, өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға ықпалының 
маңыздылығын ұғынады және өзінің тұрақты дамуын ұзақ мерзім бойына қамтамасыз 
етіп, мүдделі тараптардың мүдделерін сақтауға тырысады.

2019 жылы тұрақты даму саласында алдымызда маңызды міндеттер тұр. Біз тұрақты даму және тұрақты даму жүйесін одан әрі 
ендіру, сондай-ақ қызметкерлердің тұрақты даму саласындағы біліктілігін арттыру бойынша ішкі құжаттарды актуалдандыру 
бағытында жұмыс жүргізуді жоспарлап отырмыз.

Құдайберген Қанат Жақыпұлы 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Басқарма Төрағасы

Мүдделі тараптармен 
әрекеттесу

Тұрақты даму 
мәнмәтіні

Есепті әзірлеу және оның 
мазмұнын анықтау бары-
сында Компания ақпарат 

шынайылығы мен қол-
жетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында мүдделі тұлға-
лардың негізгі күтулері мен 
мүдделерін назарға алып 

отырды.

Есеп аясында экономика, 
экология және әлеумет-
тік сала шеңберіндегі үш 

құрамдасты қамти отырып, 
тұрақты даму тұрғысынан 

ақпарат келтірілді.

Маңыздылық

Компания ішкі және сыртқы 
стейкхолдерлер үшін маңыз-

ды және көкейтесті болып 
табылатын тақырыптарды 

қамти отырып, өз қызметінің 
нәтижелерін ашып көрсетті, 

сондай-ақ оларға айтар-
лықтай маңызды экономи-
калық, экологиялық және 
әлеуметтік ықпалын ашып 

көрсетеді.

Толықтылық

Мүдделі тұлғаларға өз 
қызметін бағалау мүмкін-
дігін ұсыну үшін Компания 

өзінің еншілес ұйымдарының 
есепті кезеңдегі қаржылық 
және қаржылық емес қыз-
метінің қорытындыларын 
ескере отырып, шоғыр-
ландырылған есептілікті 

әзірледі.

Толық ақпарат бұдан әрі Есептің тиісті бөлімдерінде ашып көрсетіледі.

Есеп мазмұнын анықтау қағидалары

Есепке жатқызылатын деректерді анықтау үшін, Компания қызметін, оның әсерін, сондай-ақ мүдделі тұлғалардың күтетін 
негізгі мүдделерін есепке ала отырып, Компания мына қағидаларға сүйенеді:

«Экономикалық» санат
Экономикалық нәтижелілік
Нарықтарда болуы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет 
ету

«Экологиялық» санат
Энергия
Шығарындылар
Қашыртқы және қалдықтар
Талаптарға сәйкестік

«Әлеуметтік» санат
Жұмыспен қамтылу
Қызметкерлер мен басшылықтың 
арақатынасы
Жұмыс орнындағы денсаулық
Даярлық және білім
Адам құқығының бұзылуына қатысты 
шағым беру механизмі

Арақатынас жүзеге асырылады – Компания ішінде
Әрекет жүзеге асырылады – Компания шегінен тыс
Әсер жүзеге асырылады – Компания ішінде және шегінен тыс

Компанияның сыртқы стейкхолдерлері үшін м�селенің маңыздылы�ы
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1.  Экономикалық нәтижелілік
2.  Қызметкерлер мен басшылықтың арақа-

тынасы
3. Жұмыспен қамтылу
4.  Денсаулық жұмыс орнында
5.  Оқыту және білім беру 
6.  Дискриминацияға жол бермеу
7.  Нарықтарға шығу
8.  Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі 
9.  Өнім және қызмет 
10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру 
11.  Адам құқығы бұзылуына шағым беру 

механизмі 
12.  Бәсекелестікке кедергі 
13.  Жергiлiктi қауымдастықтар 
14. Мемлекеттік саясат 
15.  Талаптарға сәйкестік
16.  Қуат
17.  Көлік
18.  Адам құқығы бұзылуына шағым беру 

механизмі
19.  Сатып алу тәжірибесі
20.  Өнім және қызмет таңбалауы
21.  Талаптарға сәйкестік
22.  Су
23.  Сайлау
24.  Жеткізушілерді экологиялық бағалау
25.  Ерлер мен әйелдерге бірдей сыйақы
26. Қашыртқы мен қалдықтар
27.  Жанама экономикалық әсер

Маңызды аспектілер және 
Есеп шектері

GRI ұсынған маңыздылық қағидатын 
басшылыққа ала отырып, Компания 
өзінің өзекті мүдделі тараптарының 
пікірін есепке алып, Есепте көр-
сетілуі тиіс маңызды тақырыптар-
ды анықтады. Жауапты тұлғалар 
ұйымның ішінде және оның шегінен 
тыс сауалнамалар мен жеке сұх-
баттарды пайдалана отырып, сұрау 

жүргізді. Жинақталған деректерді 
талдау қорытындылары бойынша 
Компанияның операциялық қызметі 
барысында экономикаға, экология-
ға және әлеуметтік салаға ықпал 
ету процесінің шеңберіндегі тақы-
рыптың маңыздылығынан шығара 
келе, маңыздылыққа баға берілді. 
Осылайша, маңыздылықты бағалау 
иллюстрациясы үшін қолданылған 
басымдылық матрицасына сүйене 

отырып, аса жоғары маңыздылыққа 
ие тақырыптар ашып көрсетілді.

Компания қызметінің маңызды аспек-
тілерін анықтау қорытындысы бой-
ынша алдыңғы кезеңмен салыстыр-
ғанда, Компания әлеуметтік салада 
көбірек тақырыптарды ашып көрсетіп 
отыр. Компанияның ішкі қызметіндегі 
және одан тыс мүдделі тұлғалардың 
анықтаған аса маңызды аспек-
тілерінің тізімі төменде келтірілген:
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Өндірістік қызметінің барысында 
Компания өз өндірісінің ерекшелігі 
негізінде экологияға ықпал етеді, 
атап айтқанда, өндірістік қажеттілік 
мақсатында суды пайдалану, өндіріс 
қалдықтарының болу-болмауы және 
электр қуатын пайдалану. Ірі жұмыс 
беруші бола отырып, Компания 
орналасқан аймақтарға әлеуметтік 

экономикалық әсерін тигізеді. Ұйым 
ішінде, атап айтқанда, кадрлық сая-
сат аспектілері аса маңызды болып 
табылады. Компания қызметкерлер-
ге әлеуметтік кепілдіктерді, олардың 
кәсіптік деңгейінің дамуын, денсау-
лықты сақтауды және лайықты ең-
бек талаптарын қамтамасыз етеді.

Стейкхолдерлермен әрекеттесу 
Компанияның дамуының және оның 
стратегиялық мақсаттарына қол 
жеткізудің қажетті шарты болып 
табылады. Мүдделі тараптармен 
әрекеттесу қағидаты Жалғыз акцио-
нердің мүдделерін қорғау және бар-
лық стейкхолдерлердің мүдделерін 
есепке алу болып табылады.

Мүдделі тараптармен әрекеттесу
Компания өзінің мүдделі тараптарын оның қызметіне әсер ететін немесе Компания қызметі тарабынан ықпалы тиюі мүмкін 
тұлғалар немесе ұйымдар тобы ретінде қарастырады. Бұл мақсатта «Тау-Кен Самұрық ҰТК» АҚ мүдделі тараптар арасында 
олардың Компания қызметіне әсер ету дәрежесіне қарай саралау өткізді.
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«Самұрық-Қазына» АҚ

«Тау-Кен Самұрық ҰТК» АҚ

Өкілеттік/жауапкершілік аймағы

Тікелей әсер аймағы

Жанама әсер аймағы

Компания кері байланысты қамта-
масыз етіп, «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Компаниялар тобының 
тиімді қызметінің жаңа мүмкіндік-
тері мен әлеуетті тәуекелдерін дер 
кезінде анықтауға мүмкіндік беретін 
мүдделі тараптармен әрекеттесу-
дің жүйелі тәсілін, қағидалары мен 
түрлерін пайдаланады.

Стейкхолдерлермен әрекеттесудің 
негізгі түрлері: бірлескен бағдарла-
малар мен жобалар, ынтымақтастық 
туралы меморандумдар, бірлескен 
жұмыс топтары, қызмет туралы 
есептілік, кездесулер, кеңестер, 
жарияланымдар, сұхбаттар.

Стейкхолдерлермен әрекеттесудің 
негізгі салалары: стратегиялық 
жоспарлау, қаржылық қызмет, 
жобаларды басқару, экологиялық 
қауіпсіздік, тауар, жұмыс және қыз-
меттерді жеткізу, заң шығарушылық, 
операциялық қызмет, бұқаралық 
ақпарат құралдарымен әрекеттесу.

Мүдделі тараптар Әрекеттесу деңгейі Әрекеттесу әдістері
Негізгі көтерілген тақырыптар 
мен мүдделер

Жауапкершіліктер/өкілеттіктер аясы

Жалғыз акционер Өкілеттіктер беру

• жиналыстар, есептерді тыңдау
• жылдық есеп
• кездесулер мен келіссөздер
• интернет-сайт
• қатынасхаттар мен сауалдар
• көрмелер, форумдар және 
тұсаукесерлер

Қаржылық, өндірістік 
көрсеткіштер
Дивидендтер
Тұрақты даму, Тұрақты даму 
бойынша есеп

Менеджмент Өкілеттіктер беру

• басқару, стратегия және операциялық 
қызметте өзара әрекеттесу мәселелерін 
ықпалдастыру
• Басқарма жиналыстары

Жалғыз акционермен және 
Директорлар кеңесімен 
әрекеттесу
Стратегияны жүзеге асыру

Қызметкерлер Ынтымақтастық

• сауалнама жүргізу, пікір алу
• қатынасхаттар мен сауалдар
• бағалау
• оқыту

Біліктілікті арттыру, оқыту 
және кәсіби даярлау
Тең мүмкіндіктер

Тікелей әрекеттесу аймағы

Мемлекеттік органдар Ынтымақтастық

• бірлескен жобалар
• бірлескен кәсіпорындар
• серіктестік
• қатынасхаттар мен сауалдар
• бірлескен бастамалар
• қаржылық емес есептер
• интернет-сайт

Нормативтік талаптарды 
орындау
Салықтар
Экологиялық жауапкершілік
Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік

Ұлттық компаниялар Ынтымақтастық

• бірлескен жобалар
• бірлескен бастамалар
• қатынасхаттар мен сауалдар
• интернет-сайт

Ұзақ мерзімді ынтымақтастық
Жұмыс топтарына, 
форумдарға қатысу

Аудиторлар,
Консалтингілік 
компаниялар

Консультациялар

• шарт жасасу
• консультациялық панельдер
• кездесулер
• кері байланыс ұсыну схемалары

Ұзақ мерзімді ынтымақтастық

Еншілес ұйымдар, 
бірлескен кәсіпорындар

Қатыстырылу

• қатынасхаттар мен сауалдар
• бірлесіп шешім қабылдау үдерісі
• кездесулер мен жиналыстар
• консультациялар
• сатып алулар
• қаржылық емес есептер
• жұмыс сапарлары

Тең мүмкіндіктер
Экологиялық жауапкершілік
Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік
Біліктілікті арттыру, оқыту және 
кәсіби даярлау

Стратегиялық 
серіктестер-
инвесторлар

Ынтымақтастық

• бірлескен жобалар
• бірлескен кәсіпорындар
• серіктестік
• бірлескен бастамалар
• қаржылық емес есептер
• жұмыс сапарлары
• іскерлік кездесулер
• интернет-сайт

Жобаларды іске асыру 
бойынша ұзақ мерзімді 
ынтымақтастық туралы 
шарттар, хаттамалар жасау
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Мүдделі тараптар Әрекеттесу деңгейі Әрекеттесу әдістері
Негізгі көтерілген тақырыптар 
мен мүдделер

Тауар, жұмыс және 
қызмет жеткізушілер

Ынтымақтастық

• жасалған шарттар мен меморандумдар
• серіктестік
• жұмыс сапарлары
• іскерлік кездесулер
• қатынасхаттар мен сауалдар
• әртүрлі коммуникация арналары 
бойынша ақпаратты ашу
• әлеуетті жеткізушілермен келіссөздер 
өткізу

Заңнамаға толық сәйкестік 
Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік
Қоршаған ортаға әсер ету

Клиенттер, 
тұтынушылар

Ынтымақтастық

• жасалған шарттар
• серіктестік
• сатып алулар
• кездесулер
• қатынасхаттар мен сауалдар

Ұзақ мерзімді ынтымақтастық
Тауар өткізу/қызмет көрсету

Қаржы институттары Ынтымақтастық

• жасалған шарттар
• интернет-сайт
• қатынасхаттар мен сауалдар
• қаржылық есептер
• серіктестік

Ұзақ мерзімді ынтымақтастық
Қаржылық қызмет

Жанама әсер аймағы

Жергілікті 
қоғамдастықтар

Келіссөздер

• қаржылық емес есептер
• әлеуметтік серіктестік қағидалары 
негізіндегі ұжымдық келіссөздер
• интернет-сайт
• корпоративтік оқиғалар

Халықты жұмыспен қамту
Қоршаған орта мен халыққа 
ықпал ету

Бұқаралық ақпарат 
құралдары

Қатыстырылу

• интернет-сайт
• қаржылық емес есептер
• баспасөз хабарламасы
• корпоративтік оқиғалар
• баспасөз хабарламасы

Ашықтықты қамтамасыз ету
Ашықтық саясаты

Көлік-логистикалық 
компаниялар

Ынтымақтастық

• жасалған шарттар мен меморандумдар
• серіктестік
• бірлескен бастамалар
• интернет-сайт

Өнімді тасымалдау және өткізу

ҒЗИ, ЖОО Консультациялар

• сауалнамалар
• жасалған шарттар мен меморандумдар
• кездесулер
• көпшілікпен кездесулер, семинарлар
• консультациялық кеңестер

Зерттеулер өткізуге қатысу
Әдіснамалық қолдау
Кадрларды дамыту

Сауда-сату 
компаниялары (шикізат 
биржалары)

Қатыстырылу

• көп тарапты форумдар
• консультациялық панельдер
• фокус-топтар
• интернет-сайт

Тауарлық өнімді өткізу

Қоғамдық ұйымдар Келіссөздер

• әлеуметтік серіктестік қағидалары 
негізіндегі ұжымдық келіссөздер
• сауалнамалар
• жасалған шарттар мен меморандумдар
• кездесулер
• көпшілікпен кездесулер, семинарлар
• консультациялық кеңестер

Халықаралық және салалық 
іс-шараларға бірге қатысу

Қазақстан 
Республикасының 
халқы

Келіссөздер

• әлеуметтік серіктестік қағидалары 
негізіндегі ұжымдық келіссөздер
• сауалнамалар
• жасалған шарттар мен меморандумдар
• кездесулер
• көпшілікпен кездесулер, семинарлар
• консультациялық кеңестер

Экологиялық жауапкершілік
Жұмыс орындарын құру

Бәсекелестер Келіссөздер • салалық ұйымдар арқылы әрекеттесу
Адал бәсекелестік
Саланы дамыту

Стейкхолдерлермен тиімді әрекет-
тесу келесі мүмкіндіктер береді:

 ■ мәселелерді шешіп, мақсатқа 
қол жеткізу үшін, ресурстарды 
(білім, кадр, ақша және техноло-
гиялар) біріктіру;

 ■ сыртқы ортаны, соның ішінде 
нарықтардың дамуын бағалау, 
сондай-ақ жаңа стратегиялық 
мүмкіндіктерді белгілеу;

 ■ бизнес-процестерді жетілдіру;

 ■ қызметінің ашықтылық және 
анықтылық саясатын жүргізу.

ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
экономикалық дамуы Компанияның 
өзі үшін де, жалпы мемлекет эко-
номикасы үшін де маңызды стра-
тегиялық мәнге ие. Инвестициялық 
жобаларды іске асыра отырып, Ком-
пания ірі жұмыс беруші болып табы-

лады, сонысымен өзі жұмыс істейтін 
өңірлерге әлеуметтік-экономикалық 
әсерін тигізеді. Компания өзі жұмыс 
істейтін барлық өңірлерде жергілікті 
қоғамдастықтардың мүдделерін 
ескере отырып барынша оң әсер 
тигізуге тырысады.

Компанияның Бизнес-жоспары 
(Даму жоспары) Директорлар 
кеңесімен бекітіледі және оның 
орындалуына тоқсан сайын монито-
ринг өткізіліп тұрады.

GRI ашылу талаптарына сәйкес құрылған және үлестірілген тікелей экономикалық құны, мың теңге

№ Көрсеткіш 2018 жыл 2017 жыл Өзгеріс

Құрылған экономикалық құны

1. Табыстар 267 909 576 210 335 326 27 %

Үлестірілген экономикалық құны

2. Операциялық шығындар 4 206 614 2 447 890 72 %

3.
Еңбекақы және басқа төлемдер және 
қызметкерлерге арналған жеңілдіктер 3 465 837 3 167 060 9 %

4. Салықтар 110 662 35 319 213 %

5. КТС 295 589 55 353 434 %

6. Капитал жеткізушілерге төлемдер 60 496 928 6 185 650 878 %

7.
Жергілікті қоғамдастықтарға инвести-
циялар – –

Үлестірілмеген экономикалық құны

199 333 947 198 444 054 0 %

Ақпарат Компанияның 2018 жылға арналған аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігі-
нен алынған.
Компанияның 2018 жылғы қыз-
метінің қаржы-экономикалық нәти-
желері туралы толығырақ ақпарат 

аудиттелген шоғырландырылған 
қаржы есептілігінің 2-қосымшасын-
да, сондай-ақ Компанияның кор-

поративтік сайтындағы «Инвестор-
ларға» бөлімінде орналастырылған.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ өз қыз-
метінің ауқымдарын кеңейте отырып, 
табиғатты ұтымды пайдалану страте-
гиясын зор жауапкершілікпен құрады. 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ өз 
қызметінің қоршаған ортаға жағымсыз 

әсерін барынша азайту шараларына 
басты назар аударады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
бекітілген корпоративтік экологиялық 
саясаты Компанияның және оның 
еншілес ұйымдарының орналасқан 

өңірлердегі қолайлы қоршаған ортаны 
сақтаудағы рөлі мен міндеттеріне 
қатысты ұстанымын білдіреді.

Өзінің экологиялық қызметін жоспар-
лау және іске асыру барысында Ком-
пания мынадай негізгі қағидаларды 
ұстанады:

 ■ Қазақстан Республикасының 
табиғат қорғау заңнамасымен бел-
гіленген талаптар мен нормаларға 
сәйкестікті қамтамасыз ету;

 ■ Қоршаған ортаны ластау және 
оған кез келген басқа түрде залал 
келтірудің алдын алу бойынша 
сақтандыру шараларының міндет-
тілігі;

 ■ Экологиялық қауіпсіздікті қамтама-
сыз ету үшін қолданыстағы техно-
логияларды үнемі жетілдіру және 
жаңа технологияларды енгізу;

 ■ Экологиялық қауіпсіздікті қамтама-
сыз ету және табиғат қорғау қыз-
метін жүргізу мәселелерін жүйелі 
және кешенді түрде шешу;

 ■ Экологиялық ақпараттың 
ашықтығы мен қолжетімдігі.
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Ластайтын заттардың атмосфера-
лық ауаға жиынтық шығарынды-
ларының жалпы көлемі 2018 жылы 
2017 жылмен салыстырғанда 
30 тоннаға азайды.

2018 жылы «Тау-Кен Алтын» ЖШС-
нің аффинаж зауыты дизельдік 
отыннан газбен жылытуға көшу 
жобасын іске асырды, бұл шығын-
дарды едәуір қысқартып, зауыт 

қазандығынан атмосфералық ауаға 
тасталатын шығарындылардың 
көлемін азайтуға мүмкіндік берді.

СУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Қазіргі кезде «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның объектілері өндірістік 
және шаруашылық-тұрмыстық қажет-
тіліктерін қанағаттандыру үшін жер 

асты сулары мен муниципалдық су-
мен жабдықтау жүйелерінен алына-
тын суды пайдаланады. Алынатын су 
көлемін есептеу барысында ҚР Ауыл 

шаруашылығы министрінің жылғы  
20 наурыздағы № 19/1-274 бұй-
рығымен бекітілген Судың бастапқы 
есебінің қағидалары пайдаланылды.

2018 жылы алынған су көлемдері, мың м3

Су көздері Көлем

жер асты көздерінен 370,381

муниципалдық және басқа да сумен жабдықтау жүйелерінен 11,625

Барлығы: 382,006

Шахталық және шаруашылық-тұр-
мыстық ағынды суларды қашыртқы-
лау 2018 жылы өкілетті органның 
бекітілген рұқсат қағаздарына 
сәйкес жүзеге асырылды. Сонымен 
қатар Қоғамның еншілес ұйымда-
рының объектілеріндегі ағынды 
суларға тұрақты негізде өндірістік 
экологиялық бақылау жүргізіледі.

Ағынды суларды жалпы қашыртқы-
лау көлемі 2018 жылы 1 930,654 м3 
құраған. Су қашыртқылау көлемінің 
2017 жылмен салыстырғандағы 
ұлғаюы Солтүстік Қатпар кен 
орнындағы карьерді құрғатумен 
байланысты.

Экологиялық қызметтің негізгі 
қағидаларын іске асыру үшін Ком-
пания өзіне келесі міндеттемелерді 
жүктейді:

 ■ Экологиялық қауіпсіздік және 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
қызметті қажетті қорлармен қамта-
масыз ету;

 ■ Экологиялық басымдықтарды 
ескере отырып, басқарушы және 

инвестициялық шешімдерді даму 
сценарийлерінің көп нұсқалығы 
негізінде қабылдау;

 ■ Инвестициялық жобаларды іске 
асырудың барлық кезеңдерінде 
қоршаған ортаға жағымсыз әсер 
ету тәуекелін барынша азайту;

 ■ Компания мен оның еншілес 
ұйымдарының өндірістік қызметіне 

тұрақты негізде экологиялық мони-
торинг және аудит жүргізу;

 ■ Компания мен оның еншілес 
ұйымдарының қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы қызметімен 
және сол салада қабылдайтын 
шешімдерімен байланысты 
экологиялық ақпараттың кең 
қолжетімдігін қамтамасыз ету.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІКТІ АРТТЫРУ

Энергиялық қорларды тұтыну

Есепті кезеңде «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның еншілес ұйымдары-
ның отын-энергетикалық қорларды 

тұтынуы 1 082 124,4 ГДж, соның 
ішінде электр энергиясын пайда-
лануы 1 031 232 ГДж құрады, бұл 
2017 жылғы деңгейден біраз төмен. 
Бұл ретте пайдаланылатын электр 

қуатының негізгі көлемі «Tau-Ken 
Temir» ЖШС-нің кремний зауытының 
үлесіне келетінін айта кету керек.

Энергия қорларын жалпы тұтыну, ГДж

Жалпы энергия тұтыну

2017 2018

Электр энергиясын тұтыну
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АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫ ҚОРҒАУ

Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру барысындағы негізгі экологиялық міндеттердің бірі – атмосфералық ауаны қорғау, бұл 
тұрғыдан өндірістік экологиялық бақылау жүргізіледі және ластайтын заттардың атмосфералық ауаға шығарылуын азайту 
бойынша шаралар қолданылады.

Ластайтын заттардың атмосфералық ауаға жалпы шығарындылары, тонна

2017 жыл 2018 жыл
Өндіру жобалары 165,492 180,119
Металлургиялық жобалар 227,438 182,321
БАРЛЫҒЫ 392,93 362,44

Ластайтын заттардың атмосфералық ауаға жалпы шығарындыларының құрылымы, 2018 жылы тоннамен

Қатты заттар
Nox шығарындылары

Sox шығарындылары

Органикалық ұшпа 
қоспалар (ОҰҚ)

197,827

29,533

15,044 9,065

2018 жылы Компания ішінде энергия тұтыну *

Жаңартылмайтын көздерден алынатын отынды (дизельдік отын, 
бензин, мазут) жалпы тұтыну

40722,3 Гдж

Жаңартылатын көздерден алынатын отынды жалпы тұтыну 0 ГДж

Электр энергиясын жалпы тұтыну
1 031 232 

ГДж

Жылытуға арналған энергияны жалпы тұтыну 10170,1 ГДж

Салқындатуға арналған энергияны жалпы тұтыну 0 ГДж

* Есептеу барысында халықаралық коэффициент қолданылды

Жылыжайлық газ шығарындылары

Біз жылыжайлық газ шығарындылары-
ның тікелей есебін жүргіземіз, тексеру 
және растаудан кейін есеп жыл сайын 
өкілетті органға тапсырылады.

Компанияның барлық еншілес ұй-
ымдарының жылыжайлық газ шыға-
рындыларының көлемдері, «Tau-Ken 
Temir» ЖШС-нің кремний зауытын 
есептемегенде, жылына 20 мың тон-
надан аспайды. «Tau-Ken Temir» ЖШС 
2018–2020 жылдарға арналған Ұлттық 
квоталар бөлу жоспарына кіреді.

Жылыжайлық газдардың эмиссиясы 
келесі бекітілген әдістемелердің негізін-
де есептеледі:

 ■ Қоршаған ортаны қорғау бойын-
ша нормативтік құжаттар жүйесі. 
Басқарушы нормативтік құжат. 
Жылу электр станциялары мен 
қазандықтардың жылыжайлық газ 
шығарындыларын есептеу бойын-
ша әдістемелік нұсқаулар. РНД. 
Астана 2010 ж.

 ■ Жылыжайлық газдарды ұлттық 
инвентаризациялаудың жетекші 
қағидалары МГЭИК, 2006 ж.

 «Tau-Ken Temir» ЖШС үшін қондырғы-
лар бойынша жылыжайлық газ шыға-
рындыларына квоталарды бөлу үлестік 
коэффициенттерді қолдану негізінде, 
жылыжайлық газ шығарындыларын 
шектеу және (немесе) қысқарту бой-

ынша міндеттемелердің ескерілуімен 
жүзеге асырылады.

Қазақстанда жылыжайлық газ 
шығарындыларын мемлекеттік реттеу 
көмірқышқыл газ (СО2) шығарындыла-
рының көлемі бойынша орындалады. 
«Tau-Ken Temir» ЖШС-нің көмірқышқыл 
газ шығарындыларының жалпы көлемі 
2018 жылы 83 802,4 тонна құраған.
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Ағынды суларды жалпы қашыртқылау көлемі, мың м3 
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Орналасу түрі мен тәсілі бойынша қалдықтардың жалпы салмағы

Қауіпті және қауіпсіз қалдықтардың жалпы салмағы, тонна 3 671 471

қайта пайдалану, тонна 2 548 001

полигонда орналастыру, тонна 99

кәсіпорын алаңында сақтау, тонна 1 116 489

жоюдың басқа әдісі, тонна 6 882

МАҢЫЗДЫ АЙЫППҰЛДАРДЫҢ АҚШАЛАЙ МӘНІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС САНКЦИЯЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ

ҚР табиғат қорғау заңнамасы-
на сәйкес мемлекет тарапынан 
жоспарлы және жоспардан тыс 
инспекторлық тексерулер қарасты-
рылған, соның нәтижесі бойынша 

заңнама талаптарын бұзғаны үшін 
айыппұл тағайындалуы мүмкін. 
2018 жылы өкілетті орган тарапынан 
тексерулердің қорытындысы бойын-
ша белгіленген айыппұлдар сомасы 

1 903 607 теңге құрады. Сонымен 
қатар қадағалаушы органдардан 
бізге 11 ұйғарым табысталды. 
Барлық нұсқамалар мерзімінде 
орындалды.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

Компанияның кадрлық ресурсы 
қойылған міндеттерді тиімді шешуге 
және мақсаттарға қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін кадрлық ресурс 
Компанияның негізгі стратегиялық 
капиталы және басты құндылығы 
болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еңбекті 
қорғау және қызметкерлердің ден-
саулығын сақтау қызметінің сөзсіз 
басым тұсы болып табылатынын 
ұғынады. Қауіпсіз жұмыс ортасын 
қамтамасыз ету мақсатында, Компа-
ния қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласында өзіне мынадай міндетте-
мелерді жүктеді:

 ■ еңбек қауіпсіздігі және ден-
саулықты қорғау қауіпсіздігін 
басқару әдістері мен құралда-
рын үздіксіз жақсарту;

 ■ адамдар мен жабдықтарға 
теріс әсер етуі мүмкін техно-
логиялық бұзушылықтардың 
апатсыздығына және мүлдем 
болмауына талпыну;

 ■ Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын 
және Компанияның еңбек қа-
уіпсіздігі мен денсаулық қорғау 
саласындағы талаптарын 
сақтау.

Кадрлық саясат

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да 
басқару жүйесін, сондай-ақ адам 
ресурстарын басқаратын негізгі 
бағыттар мен жолдарды белгілейтін 
Кадрлық саясат бекітілді. Аталған 
саясат ережелері Компанияның 
барлық еншілес ұйымдарына қатыс-
ты қолданылады.

Кадрлық саясаттың мақсаты – Ком-
панияның сұранысына, қолданыс-
тағы заңнама талаптарына және 
қолданыстағы заңнама мен еңбек 
нарығы жағдайының талаптарына 
сәйкес жаңғырту процестерінің 
оңтайлы теңгерімін қамтамасыз ету 
және Компанияның дамуындағы 
қызметкерлердің сандық және 
сапалық құрамын сақтау.

Кадрлық саясаттың табыстылығы 
көбінесе Компанияның стратегия-
лық әлеуетінің маңызды құрамда-
сы ретінде адам ресурстарының 
жоғарғы экономикалық маңыз-
дылығын басқарудың барлық саты-
ларында танылуына байланысты.

2018 жылы су қашыртқылау және қабылдаушы объектінің жалпы көлемі, мың м3

Қабылдаушы объект Көлем

Жинағыш-тоған 1 651, 829

Үстіртін сулар 267,2

Үшінші тараптарға табыстау 11,625

2018 жылы «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ кен 
орнында құрылыс-монтаждық жұмыстар 
аяқталды және Кен байыту кешенінің 
шаруашылық-тұрмыстық ағынды 
суларын модульдік тазарту қондыр-
ғысы қолданысқа енгізілді. Жобаның 
құны 500 миллион теңге. Бұл жоба 
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ кенішінің ша-
руашылық-тұрмыстық ағынды суларын 
тазарту мақсатында іске асырылды.

Негізгі тазарту жабдығы — бұл өнімділігі 
400 м3 құрайтын ЛОС-Р 400 шару-
ашылық-тұрмыстық ағынды суларды 
модульдік тазарту қондырғысы. Та-
зартудан кейін ағынды сулар құбыр 
бойымен жинағыш-тоғанға ағызылады. 
Жинағыш-тоған екі картадан құралады. 
Сүзуге қарсы экран ретінде геомем-
браналық үлдір қолданылады. Тазарту 
құрылғыларында қалыптасатын лайлы 
тұнбаны арнайы полигонға орналасты-
ру үшін арнайы ұйым сыртқа шығарып 
әкетеді.

Қалдықтардың қалыптасуы, тонна
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ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

2018 жылы қалыптасқан қалдықтар 
көлемі «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, 
«Алайғыр» БК» ЖШС, «Silicon 
Mining» ЖШС, сондай-ақ «Tau-Ken 
Temir» ЖШС мен «Тау-Кен Алтын» 
ЖШС қызметінен құралады.

Қалдықтардың негізгі көлемін 
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Алайғыр» 
БК» ЖШС және «Silicon Mining» 
ЖШС компанияларының аршу 

және өндіру жұмыстары барысында 
қалыптасатын бос таужыныстар 
құрайды. Бос таужыныс негізінен 
карьер ішіндегі жолдардың құрылы-
сында қайта пайдаланылады, ал 
қалдығы жекеменшік таужыныс 
үйінділерінде орналастырылады.
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Кадрлық саясаттың негізгі бағыттары:

Қызметкерлердің іспен тиімді 
қамтылуы

Компанияда қызметкерлерді бос орынға конкурстық іріктеу және жалдау принциптері ен-
дірілді. Қызметкерлерді іріктеу ережелері үміткерлердің кәсіптік білімін, жеке және іскерлік 
қасиеттерін тестілеу процесін реттейді.

Корпоративтік мәдениетті 
жетілдіру

2018 жылы Компанияның стратегиялық мақсаттарына сәйкес келетін корпоративтік мәдениет 
пен құндылықтарды анықтау үшін «Корпоративтік мәдениетті диагностикалау және дамыту» 
шарасы қайта өткізілді.

Қызметкерлерді оқыту және 
дамыту

Компанияның 2018 жылға арналған қызметкерлерді кәсіптік оқыту және кәсіптік дамыту 
күнтізбелік жоспарына сәйкес Компанияның қызметкерлері мен басқарушы құрамын оқыту 
бойынша 52 шара ұйымдастырылды, соның ішінде: міндетті оқыту – 10, кәсіби сертификаттау 
бағдарламасы бойынша – 12, корпоративтік оқыту –5, қызметкерлерді кәсіби оқыту – 25.

Қызметкерлерді бағалау

Қызметкерлерді бағалау жүйесі қызметкерлердің жұмысының тиімділігін жан-жақты объек-
тивті бағалауға және ұтымды басқаруға бағдарланған. Компания жыл сайын мақсаттарға қол-
жетімді тәсілмен жету үшін белгілі индикаторлар бойынша қызметтік жүріс-тұрыс құзыретін 
бағалауды (аттестаттауды) өткізеді. Қорытындылар бойынша қызметкердің әрі қарай дамуы 
туралы шешімдер қабылданады (кадрлық резервке алу, оқуға жіберу, лауазымын көтеру).

Қызметкерлерді ынталан-
дыру

Компания қызметкерлерін ынталандыру мақсатында атқарылған жұмыс қорытындысы 
бойынша материалдық және бейматериалдық ынталандыру жүйесін қарастырып отыр. 
Сондай-ақ Компания қызметкерлерді әртүрлі оқу, тренинг, семинарлардан тұратын жеке 
даму жоспарларымен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Компания қызметкерлерді әртүрлі 
мемлекеттік наградалармен, мерейтойлық медальдермен, құрмет грамоталарымен ынталан-
дырады.

Осылайша Металлургтер күні құрметіне «Самұрық Қазына» АҚ құрмет грамоталарымен және 
алғыс хаттарымен 20 қызметкер, сондай-ақ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ құрмет грамота-
ларымен және алғыс хаттарымен 40 қызметкер, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күніне орай жұмыста қол жеткізген жетістіктері үшін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның 
еншілес ұйымдарының қызметкерлері «Самұрық Қазына» АҚ құрмет грамотасымен 5 қызмет-
кер, «ІІІ дәрежелі Еңбегі сіңген тау-кенші» құрмет белгісімен 7 қызметкер, «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның құрмет грамоталарымен және алғыс хаттарымен 33 қызметкер, «Тау-Кен Ал-
тын» ЖШС-нің 5-жылдығына орай «Самұрық Қазына» АҚ және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-
ның құрмет грамоталарымен және алғыс хаттарымен 11 қызметкер марапатталды. Сонымен 
қатар келесі мемлекеттік наградалармен: «Ерен Еңбегі үшін» медалімен 5 қызметкер және 
Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен 4 қызметкер марапатталды.

Қызметкерлерді әлеуметтік 
қолдау

Компания ана/әке болуға байланысты демалыспен, жұмысқа қабілетсіздігі бойынша матери-
алдық көмекпен және өтемақымен қамтамасыз ете отырып қызметкерлерге жәрдемақылар 
мен жеңілдіктер беріп отырады.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік

Компанияда және оның еншілес 
ұйымдарында, ҚР Еңбек кодексінің 
талаптарына сәйкес еңбек мәсе-
лелері мен дауларын шешуге 
арналған келісімдеу комиссиялары 
құрылды, қызметкерлер арасынан 
қызметкерлердің жалпы дауыс 
беруімен комиссия мүшелері таңдап 

алынады. Ауыр сырқаттануға 
байланысты қоғамдастық қызмет-
керлеріне, олардың туыстарына 
немесе мүшелеріне көмек көрсету 
Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасының аясында жүзеге 
асырылады.

Компанияның еншілес ұйымда-
ры сипаты мен қызметі бойынша 
аумағында қауіпті өндірістік объ-
ектілер, соның ішінде кен орында-
ры, карьерлер, металлургиялық 
пештер, жанар-жағар материал-
дар қоймалары, қатты әсері бар 
улы заттарды қорғау қоймалары, 
жарылғыш заттар қоймалары, 
гидротехникалық құрылғылар, сон-
дай-ақ қауіпті техникалық құрылғы-
лар – жүк көтергіш механизмдер, 
қысыммен жұмыс жасайтын ыдыс-
тар, сондай-ақ қазандықтар мен 
лифттер өндірістік кәсіпорындар бо-
лып табылады. Өз кезегінде қауіпті 
өндірістік объектілер және қауіпті 
техникалық объектілер қауіпті әрі 
зиянды факторлардың көзі болып 
табылады.

Әртүрлі жарақат оқиғаларына жол 
бермеу мақсатында тұрақты негізде 
қаупсіздік және еңбекті қорғау са-
ласындағы көрсеткіштерге бақылау, 
мониторинг және талдау жүргізіліп 
отырады. Осы уақытқа дейін Ком-
паниялар Тобында жарақат алу 
және кәсіптік аурулар тіркелген жоқ. 

Жарақаттар мен кәсіптік аурулар-
дың алдын алу үшін жыл сайынғы 
негізде еңбек талаптарын жақсарту 
бойынша кешенді жоспар әзір-
ленуде, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау талаптарының 

сақталуына өндірістік ішкі бақылау 
жүргізіледі.

Сонымен қатар, Компанияда Еңбек 
пен қоршаған ортаны қорғау, өнер-
кәсіптік, экономикалық, ақпараттық 

және дене қауіпсіздігі мен «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның еншілес 
ұйымдарында терроризмге қарсы 
қорғаныс мәселелері бойынша 
2018–2019 жж. арналған кешенді 
бағдарлама бекітілді.

2014–2018 жж. аралығында қолданылған ЕҰ-дағы травматизм және кәсіби аурулардың деңгейі

«Алайғыр» БК» 
ЖШС

«ШалқияЦинк 
ЛТД» АҚ

«Таu-Кеn Теміr» 
ЖШС

«Тау-Кен 
Алтын» ЖШС

«Silicon Mining» 
ЖШС

Топтық жазатайым оқиғалар 0 0 1 0 0

Өлімге алып келген жазатай-
ым оқиғалар

0 0 0 0 0

Жұмыс уақытынан айырған 
жазатайым оқиғалар

0 3 1 0 0

Кәсіби аурулар 0 0 0 0 0

Пайдаланылатын еншілес ұйымдар-
дағы жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері жол қозғалысы, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және ең-
бекті қорғау ережелерінің талапта-
рын орындамау болып табылады. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек-
ті қорғау жағдайын жақсарту үшін 
еңбек және экология қауіпсіздігін 
бірыңғай басқару жүйесі әзірлену-
де. Жүйе үздік әлемдік тәжірибе-
лерді қолдана отырып, еңбек және 
экология қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету саласындағы рәсімдер мен 
басқарушы құжаттарды жүйелен-
діру және ендіруден құралады.

ЕҰ-ның өндірістегі жазатайым 
оқиғаларды болдырмау үшін қол-
данатын шаралары

Пайдаланылатын еншілес ұйымдар-
дағы жазатайым оқиғалардың 
алдын алу үшін келесі іс-шаралар 
орындалады:

 ■ Еңбек жағдайын жақсарту 
бойынша кешенді жоспарлар 
әзірленеді;

 ■ Өнеркәсіптік қауіпсіздік және 
техникалық қауіпсіздік талапта-
рының орындалуына өндірістік 
бақылау жүргізіледі;

 ■ Травматизм қауіпі бар өн-
дірістік-техникалық сәйкессіздік-
терді анықтау және дер кезінде 
жою мақсатында, жабдық, 
ғимарат, құрылыстарды аралау 
және тексеру тұрақты негізде 
жүргізіледі;

 ■ Белгіленген заңнама-
лық-құқықтық нормативтік 
құжаттарға сәйкес жұмысшы, 
инженерлік-техникалық және 
әкімшілік-техникалық қызмет-
керлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
қауіпсіздік техникасы, өрт 
қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі 

мәселелері бойынша техникалық 
оқыту жүзеге асырылады;

 ■ Өндірістік персонал орында-
латын жұмыс сипатына қарай, 
қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың ескерілуімен, жұ-
мыс беруші тарапынан арнайы 
киіммен, арнайы аяқ киіммен 
және басқа жеке қорғаныс 
құралдарымен қамтамасыз 
етіледі.

Қызметкерлерге, олардың отбасы 
мүшелеріне және халық өкілдеріне 
ауыр сырқаттарға қатысты көмек 
көрсетуге арналған қолданыстағы 
білім, оқу, кеңес беру, алдын алу 
және тәуекелді бақылау бағдарла-
малары.

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
еншілес ұйымдары қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау мәселелері 
бойынша кіріспе, жоспарлы, 
жоспардан тыс және мақсатты 
нұсқамалық беру, сондай-ақ 
заңнамамен белгіленген көлемде 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
мәселелері бойынша оқыту ая-
сында өз қызметкерлерін қауіпті 
әрі зиянды өндірістік факторлар 
және олардан қорғану туралы 
ақпараттандырады, оқытады 
және кеңес береді;

 ■ Пайдаланылатын еншілес 
ұйымдарда мердігерлік ұй-
ымдармен жұмыс бойынша 
рәсімдер әзірленген, онда ЕҰ 
аумағы мен активтерінде жұмыс 
істейтін мердігердің қызметкер-
лері үшін біліктілік, құзыреттілік 
және тәртіп бойынша талаптар 
қойылған.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
еншілес ұйымдарының өндірістік 
объектілері қауіпті болғандықтан, 

апатты жою жоспары (бұдан әрі – 
АЖЖ) әзірленді.

АЖЖ-ның әзірлену мақсаты:
 ■ жағдайдың әртүрлі даму кезеңін-

де ҚӨО қызметкерлері мен ма-
мандандырылған қызметтердің 
іс-әрекетін жоспарлау;

 ■ ұйымның ҚӨО-дегі апатты оқшау-
лауға және жоюға дайындығын 
анықтау;

 ■ объектідегі апаттардың алдын 
алу бойынша қабылданған ша-
ралардың жеткіліктілігін анықтау;

 ■ ҚӨО-дегі апатты оқшаулау 
және жою бойынша іс-шаралар 
әзірлеу.

Компания активтерінің қатысты-
рылуымен халықтың жарақаттануы 
мен өлім жағдайлары, соның ішінде 
сот шешімдері, реттеулері және 
ауру жағдайларына қатысты сот 
қарауындағы сот істері жоқ.

Жарақаттар мен кәсіптік аурулар-
дың алдын алу үшін жыл сайынғы 
негізде еңбек талаптарын жақсарту 
бойынша кешенді жоспар әзір-
ленуде, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау талаптарының 

сақталуына өндірістік ішкі бақылау 
жүргізіледі.

Сонымен қатар, Компанияда Еңбек 
пен қоршаған ортаны қорғау, өнер-
кәсіптік, экономикалық, ақпараттық 

және дене қауіпсіздігі мен «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның еншілес 
ұйымдарында терроризмге қарсы 
қорғаныс мәселелері бойынша 
2018–2019 жж. арналған кешенді 
бағдарлама бекітілді.

2014–2018 жж. аралығында қолданылған ЕҰ-дағы травматизм және кәсіби аурулардың деңгейі

«Алайғыр» БК» 
ЖШС

«ШалқияЦинк 
ЛТД» АҚ

«Таu-Кеn Теміr» 
ЖШС

«Тау-Кен 
Алтын» ЖШС

«Silicon Mining» 
ЖШС

Топтық жазатайым оқиғалар 0 0 1 0 0

Өлімге алып келген жазатай-
ым оқиғалар

0 0 0 0 0

Жұмыс уақытынан айырған 
жазатайым оқиғалар

0 3 1 0 0

Кәсіби аурулар 0 0 0 0 0

Пайдаланылатын еншілес ұйымдар-
дағы жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері жол қозғалысы, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және ең-
бекті қорғау ережелерінің талапта-
рын орындамау болып табылады. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек-
ті қорғау жағдайын жақсарту үшін 
еңбек және экология қауіпсіздігін 
бірыңғай басқару жүйесі әзірлену-
де. Жүйе үздік әлемдік тәжірибе-
лерді қолдана отырып, еңбек және 
экология қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету саласындағы рәсімдер мен 
басқарушы құжаттарды жүйелен-
діру және ендіруден құралады.

ЕҰ-ның өндірістегі жазатайым 
оқиғаларды болдырмау үшін қол-
данатын шаралары

Пайдаланылатын еншілес ұйымдар-
дағы жазатайым оқиғалардың 
алдын алу үшін келесі іс-шаралар 
орындалады:

 ■ Еңбек жағдайын жақсарту 
бойынша кешенді жоспарлар 
әзірленеді;

 ■ Өнеркәсіптік қауіпсіздік және 
техникалық қауіпсіздік талапта-
рының орындалуына өндірістік 
бақылау жүргізіледі;

 ■ Травматизм қауіпі бар өн-
дірістік-техникалық сәйкессіздік-
терді анықтау және дер кезінде 
жою мақсатында, жабдық, 
ғимарат, құрылыстарды аралау 
және тексеру тұрақты негізде 
жүргізіледі;

 ■ Белгіленген заңнама-
лық-құқықтық нормативтік 
құжаттарға сәйкес жұмысшы, 
инженерлік-техникалық және 
әкімшілік-техникалық қызмет-
керлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
қауіпсіздік техникасы, өрт 
қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі 

мәселелері бойынша техникалық 
оқыту жүзеге асырылады;

 ■ Өндірістік персонал орында-
латын жұмыс сипатына қарай, 
қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың ескерілуімен, жұ-
мыс беруші тарапынан арнайы 
киіммен, арнайы аяқ киіммен 
және басқа жеке қорғаныс 
құралдарымен қамтамасыз 
етіледі.

Қызметкерлерге, олардың отбасы 
мүшелеріне және халық өкілдеріне 
ауыр сырқаттарға қатысты көмек 
көрсетуге арналған қолданыстағы 
білім, оқу, кеңес беру, алдын алу 
және тәуекелді бақылау бағдарла-
малары.

 ■ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
еншілес ұйымдары қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау мәселелері 
бойынша кіріспе, жоспарлы, 
жоспардан тыс және мақсатты 
нұсқамалық беру, сондай-ақ 
заңнамамен белгіленген көлемде 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
мәселелері бойынша оқыту ая-
сында өз қызметкерлерін қауіпті 
әрі зиянды өндірістік факторлар 
және олардан қорғану туралы 
ақпараттандырады, оқытады 
және кеңес береді;

 ■ Пайдаланылатын еншілес 
ұйымдарда мердігерлік ұй-
ымдармен жұмыс бойынша 
рәсімдер әзірленген, онда ЕҰ 
аумағы мен активтерінде жұмыс 
істейтін мердігердің қызметкер-
лері үшін біліктілік, құзыреттілік 
және тәртіп бойынша талаптар 
қойылған.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 
еншілес ұйымдарының өндірістік 
объектілері қауіпті болғандықтан, 

апатты жою жоспары (бұдан әрі – 
АЖЖ) әзірленді.

АЖЖ-ның әзірлену мақсаты:
 ■ жағдайдың әртүрлі даму кезеңін-

де ҚӨО қызметкерлері мен ма-
мандандырылған қызметтердің 
іс-әрекетін жоспарлау;

 ■ ұйымның ҚӨО-дегі апатты оқшау-
лауға және жоюға дайындығын 
анықтау;

 ■ объектідегі апаттардың алдын 
алу бойынша қабылданған ша-
ралардың жеткіліктілігін анықтау;

 ■ ҚӨО-дегі апатты оқшаулау 
және жою бойынша іс-шаралар 
әзірлеу.

Компания активтерінің қатысты-
рылуымен халықтың жарақаттануы 
мен өлім жағдайлары, соның ішінде 
сот шешімдері, реттеулері және 
ауру жағдайларына қатысты сот 
қарауындағы сот істері жоқ.

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
9594 Тұрақты даму туралы есеп



Қызметкерлердің сапалық 
құрамы туралы есеп

Еншілес ұйымдарды есепке ала 
отырып, Компанияның орташа 

тізімдік жалпы саны 1 389 адамды 
құрайды, бұл өткен жылғы көрсет-
кіштен 156 адамға артық. Қызмет-
керлердің 19,5 %-ын әйелдер құрай-
ды – 271 адам, соның ішінде – 26 

басшы (20 % басшылықта). Орташа 
еңбек өтілі – 19 жыл. Орташа жасы – 
қызметкерлер арасында 37 жас, 
басшылар арасында 39 жас.

Қызметкерлердің өңір бойынша және жынысына қарай бөлінген орташа тізімдік саны

Өңір Орташа тізімдік саны барлығы, адам Ерлер Әйелдер

Астана 200 123 77

Қарағанды облысы 473 373 100

Қызылорда облысы 716 610 106

Барлығы 1 389 1 106 283

Қызметкерлердің санаттар бойынша құрылымы

Көрсеткіш Қызметкерлер Үлесі Басқарушы қызметтер Үлесі

Есепті кезеңнің соңына қарай 
тізімдік саны, адам

1 389 1 253 100 % 136 100 %

Гендерлік құрылым
Ерлер 1008 80 % 110 81 %

Әйелдер 245 20 % 26 19 %

Жас топтары

30 жасқа дейін 566 45 % 32 24 %

30-дан 50 жасқа дейін 477 38 % 83 61 %

50 жастан жоғары 210 17 % 21 15 %

Компания қызметкерлерінің ұлттарға бөлінген орташа тізімдік саны

Қазақтар 1 105 Поляктар 2

Орыстар 157 Молдавандар 2

Украиндер 16 Башқұрттар 2

Немістер 16 Мордвиндер 1

Татарлар 11 Литвалықтар 1

Кәрістер 12 Эстондықтар 1

Белорустар 4 Чуваштар 1

Өзбектер 5 Дұнғандар 1

Армяндар 2 Ұйғырлар 1

Еңбек қатынастары тәжіри-
бесі

Адамдар Компанияның ең маңызды 
және құнды активі болып табылады, 
сөйтіп Компания өз қызметкер-
лерінің лауазымының өсуіне, сон-
дай-ақ тиімділік дәрежесіне сәйкес 
еңбекті ынталандыру идеясына көп 
мән береді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ елдің 
ең үздік жұмыс берушілері қатарын-
да қалуға талпынады және ең үздік 
қызметкерлерді тарту, жұмылдыру 
және ұстау үшін нысаналы жұмыс-
тар атқарып келеді. Еңбек заңна-
масына және еңбек шартының 
талаптарына сәйкес қызметкерлер-
ге айтарлықтай әсер ететін шару-
ашылық қызметтегі айтарлықтай 
өзгерістерді жүзеге асыру туралы 

минималды алдын ала хабарлау 
мерзімі 2 аптадан бастап белгілен-
ген. Қызметкерлерге ұсынылатын 
жеңілдіктер мен жәрдемақылар 
қызметкерлерді тартудың маңызды 
факторларының бірі болып табы-
лады. Төменде компания мен оның 
қызметкері арасындағы әлеуметтік 
жауапкершілік саласындағы еңбек 
қатынастарының тәжірибесі туралы 
ақпарат ұсынылды.

Ұсынылатын жеңілдіктер Толық, толық емес және уақытша жұмыспен қамтылу негізінде қызмет ететін жұмысшылар

Өмірді сақтандыру АҚЖ міндетті сақтандыру

Еңбекке жарамсыздық бойынша 
өтемақы

Еңбекке жарамсыздық бойынша өтемақы

Ана/әке болуға байланысты 
демалыс

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес

Зейнетақы ұсыну ҚР заңнамасына сәйкес

Материалдық көмек

1) бала туу/асырап алуға байланысты – 1 МДО мөлшерінде, бірақ 100 АЕК-нен артық 
емес;
2) қызметкердің қайтыс болуына байланысты – 1 МДО, мөлшерінде, бірақ 200 АЕК-ден 
аспауы керек; зайыбы/және, балалары, қызметкердің ата-анасы – 1 МДО мөлшерінде, 
бірақ 100 АЕК-ден артық емес;
3) сырқаттанған жағдайда қызметкердің емделуіне.

Еңбек заңнамасы мен еңбек қатынас-
тарын реттеу жөніндегі ішкі норма-
тивтік құжаттардың талаптарын сақтау 

мақсатында Компаниялар тобында ана 
немесе әке болуға байланысты дема-
лыс практикасы қолданылады. Ком-

пания ана мен әке болуға байланыс ты 
демалысқа ерлер мен әйелдерге тең 
құқықпен ынталандырылады.

Компания мен оның еншілес ұйымдарының деректері бойынша 2018 жылы:

Ана/әке болуға байланысты демалыс
Соның ішінде 
барлығы

Ерлер Әйелдер

Ана/әке болуға байланысты демалыс алу құқығы бар қызметкерлердің 
жалпы саны (2018 жылы балалы болғандар)

104 92 12

Ана/әке болуға байланысты демалыс алған қызметкерлердің жалпы 
саны

12 1 11

Ана/әке болуға байланысты демалысы аяқталғаннан соң жұмысқа 
кіріскен және жұмысқа оралғаннан кейін 12 ай өткен соң жұмысын 
жалғастырған қызметкерлердің жалпы саны

1 0 1

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бос 
орындарға конкурстық іріктеуді 
және жалдауды ұйымдастыру мақ-
сатында корпоративті www.hr.tks.kz 
HR-сайтын құрды. Бұл сайт қоғам-
ның Компаниялар тобы бойынша 
қолда бар бос орындар туралы 

шұғыл және объективті ақпарат-
тандыруға арналған шешім болып 
табылады және өткізілген конкурс 
қорытындылары туралы ашылатын 
ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бұл 
сайтта мүдделі тұлғалар қажет 

болған жағдайда қызметкерлерді 
іріктеудің және байланысудың бар-
лық кезеңдерімен таныса алады. 
Сөйтіп, есеп беру кезеңінде бұл 
сайтта 23 бос орын орналастырыл-
ды және жабық бос орындар бойын-
ша қорытындылар жарияланды.

Компаниялар тобындағы кадрлардың тұрақтамауы бойынша ақпарат

Кезең Корпоративтік орталық Компаниялар тобы бойынша, соның ішінде Корпоративтік орталық

2015 18,3 % 21 %

2016 15,1 % 22,7 %

2017 14,27 % 19,12 %

2018 25,53 % 22,87 %

Жаңадан жалданған қызметкерлердің жасына қарай жалпы мөлшері

2018 жылы қабылданған қызметкерлердің саны - Ерлер

24 жасқа дейін

24-тен 34 жасқа дейін

35-тен 44 жасқа дейін

45-тен 54 жасқа дейін

55 жастан жоғары

2018 жылы қабылданған қызметкерлердің саны - Əйелдер

17 3

538

2482

19105

427

2018 жылы жұмыстан шығарылған қызметкерлердің саны 

Жұмыстан шығарылған қызметкерлердің саны - Ерлер

24 жасқа дейін

24-тен 34 жасқа дейін

35-тен 44 жасқа дейін

45-тен 54 жасқа дейін

55 жастан жоғары

Жұмыстан шығарылған қызметкерлердің саны - Əйелдер

28 4

732

1654

2578

38

Есеп беру кезеңінде барлығы Компания 
жұмысқа 324 адамды қабылдады, оның 
ішінде 135 адам «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ 
қызметкерлері болып табылады. Жалпы 
жұмыстан шыққан қызметкерлер саны 
255 адамды құрады, соның ішінде 200 
қызметкер – ер азамат, 55 – әйел адам.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ гендерлік 
теңдік принципіне негізделген, сондықтан 
Компаниялар тобында ерлер мен әйел-
дер арасындағы жалақы айырмашылығы 
жоқ. Қазақстан Республикасындағы 
бастапқы кезеңнің стандартты жалақы 
төлемінің кәсіпорынның негізгі өндірісі 
шоғырланған маңызды қызмет аймақта-
рындағы белгіленген минималды жалақы 
төлеміне қатынасы төменде көрсетілген.

Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8
9796 Тұрақты даму туралы есеп



2018 жылы Компаниялар тобында маңызды қызмет аймақтарындағы белгіленген орташа ең төменгі жалақы мөл-
шері, теңге

2018 жылы Қазақстандағы ең төменгі 
жалақы мөлшері

2018 жылы Қазақстандағы ең төменгі 
күнкөріс мөлшері

Компанияның маңызды қызмет 
аймақтарындағы орташа ең төменгі 
жалақы

28 284 29 146 92 766

Даярлау және біліктілікті 
арттыру

Жалпы және жеке Компания үшін тау- 
кен өндірісі және металлургия секто-
ры үшін қажетті адами ресурстарды 
қалыптастыру – дереу іс-қимылдарды 
және айтарлықтай уақытты талап 
ететін мәселе.

Қажетті білімі, біліктілігі мен дағдыла-
ры бар қызметкерлердің тапшылығы 
өндірісті дамыту шектеулеріне, сон-

дай-ақ еңбек шығындарының ұлғаюы 
түріндегі айтарлықтай экономикалық 
шығындарға әкеп соғады. Сондықтан, 
қызметкерлердің кәсіптік дамуының 
тиімді жүйесін құру аса маңызды ба-
сымдылықтардың бірі болып табыла-
ды. Осы мақсатта «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ бүкіл компаниялар тобында 
қызметкерлердің өмір бойы жұмыспен 
қамтылу қабілетін сақтайтын дағдыла-
ры мен білімін дамыту бағдарламасы 
қарастырылған. Компания тұрақты 

негізде қызметкерлерді, соның ішінде 
Компания басшылығын олардың 
біліктілігі мен кәсіптік білімін арттыру 
бойынша әртүрлі тренингтермен, 
семинарлармен қамтамасыз етеді, 
оқыту стратегиялық даму талаптары 
мен келешегін есепке ала отырып 
жүзеге асырылады. Қызметкерлерді 
оқытуға жұмсалған шығындар адам 
ресурстарын дамытуға бағытталған 
ұзақ мерзімді инвестициялар болып 
табылады.

2018 жылы бір қызметкерді оқыту сағаттарының орташа жылдық мөлшері

Қызметкер санаты Ерлер Әйелдер

ӘБҚ, соның ішінде 897,9 543,5

басшылар (бірінші басшыдан бастап бөлім бастығына дейін) 271,1 352,2

мамандар 876,0 335,8

Өндірістік қызметкерлер, соның ішінде 1 027,0 186,5

ИТҚ 536,0 177,0

Жұмысшылар 440,3 94,7

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кор-
поративтік орталығының қызмет-
керлерін кәсіби оқыту және кәсіби 
дамытудың 2018 жылға арналған 
күнтізбелік жоспарына сәйкес, 
Компанияның қызметкерлері мен 
басқарушы құрамын оқыту бойынша 
52 іс-шара ұйымдастырылды, оның 
ішінде: міндетті оқыту – 10, кәсіби 
сертификаттау бағдарламасы бой-

ынша – 12, корпоративтік оқыту – 5, 
қызметкерлерді оқыту – 25.

Компаниядағы іскерлік әдеп
Компанияда Іскерлік әдеп кодексі 
қолданылады, оның негізгі мақса-
ты – Компаниядағы корпоративтік 
мәдениетті дамыту және іскерлік 
мінез-құлық тәжірибесін қолдану 

арқылы мүдделі тұлғалармен өзара 
тиімді әрекеттесуді қалыптастыру.

Кодекс Қазақстан Республикасы 
заңнамасының ережелеріне сәйкес, 
Халықаралық еңбек ұйымының, 
Жарғының, Корпоративтік басқару 
кодексінің және Компанияның басқа 
ішкі құжаттарының талаптарын еске-
ре отырып әзірленген. Директорлар 
кеңесі Кодекс ережелерін мерзімді 
түрде қайта қарап, жетілдіріп отыра-
ды, олардың іс жүзінде қалай жүзеге 
асырылатынын бақылайды, және 
қажет болса, өзгертулер және/неме-
се толықтырулар енгізеді.

Компания Кодексті қабылдайды және 
Компанияның лауазымды тұлғала-
ры мен қызметкерлері күнделікті 
кезігетін жағдайларда және страте-
гиялық маңызы бар корпоративтік 
шешімдерді қабылдау барысында, 
Жалғыз акционермен, Компания-
ның лауазымды тұлғаларымен және 
қызметкерлерімен, басқа мүдделі 
тұлғалармен және жалпы қоғаммен 
өзара қарым-қатынастарда оның 
талаптарын орындайды.

Меритократия, құрмет, адалдық, 
ашықтық, командалық рух және 
сенім сияқты құндылықтар Компания 
қызметкерлерінің мемлекеттік меке-
мелерді қоса есептегенде, барлық 
іскерлік серіктестерімен, әріптес-
терімен өзара әрекеттесуі барысын-
дағы мінез-құлқын белгілеуі тиіс.

Кодекске сәйкес, Компанияның 
қызметкерлері келесі ережелер мен 
қағидаларды басшылыққа алады:

 ■ Компанияның лауазымды тұлға-
лары мен қызметкерлері ақпа-
раттың құпиялығына қатысты 
ішкі құжаттармен міндетті түрде 
танысып, оның Компаниядан тыс 
кез келген үшінші тұлғаларға 
жарияланбауын қамтамасыз 
етеді, сондай-ақ мәліметтердің 
жойылуына немесе басқа шығын-
дарға жол бермеуге ерекше мән 
береді.

 ■ Мүдделердің қақтығысына жол 
бермеу Компанияның, оның 
қызметкерлерінің және Жалғыз 
акционердің мүдделерінің 
қорғалуын қамтамасыз ету үшін 
маңызды шарт болып табылады. 
Барлық қызметкерлер мүдделер 
қақтығысы болмайтын ашық, 
уақытылы және барабар шешім-
дердің қабылдануы үшін жауап-
кершілік атқарады.

 ■ Мүдделі тұлғалардың, сон-
дай-ақ Компанияның лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлері 
тарапынан қисынсыз пайда көру 
және дүние-мүлік алу немесе 
сақтау мақсатында, сыбайлас 
жемқорлықпен байланысты және 
басқа да заңсыз іс-әрекеттерге 
жол бермеу.

 ■ Компанияның лауазымды тұлға-
лары мен қызметкерлері Кодекс 
талаптарын ұғыну, басқа әріп-
тестерімен іскерлік әдеп қағи-
далары, іскерлік мінез-құлыққа 
қатысты қабылданған ереже-
лер саласындағы өз білімімен 
бөлісу, іскерлік әдеп талаптарын 
орындау және бұзушылықтардың 
алдын алу арқылы Компанияның 
корпоративтік мәдениетін дамы-
туға үлес қосады.

 ■ Қауіпсіздік, еңбек және қоршаған 
ортаны қорғау бойынша талап-
тарды осы саладағы заңнама 
талаптарына сәйкес орын-
дау. Компанияның лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлері өз 
іс-әрекеттерін қоршаған ортаға 
әсер ету тұрғысынан бағалауға 
және осы әсерді барынша азай-
туға тырысады.

 ■ Жұртшылықпен және БАҚ-мен 
қарым-қатынаста жоғары әдептік 

стандарттарды сақтау. Жалған 
ақпараттың таралуына, басшы 
қызметкерлердің көпшілік алдын-
да айтылатын сөзі барысында, 
өз ақпараттық-жарнамалық 
материалдарында немесе басқа 
қоғамдық іс-шараларда дерек-
тердің жасырылуына және/не-
месе бұрмалануына жол бермеу. 
Компанияның жеке корпоративтік 
сайты жұмыс істейді: www.tks.kz.

 ■ Бақылау шараларына сәйкес, ла-
уазымды тұлғалар мен Компания 
қызметкерлері Кодекс талап-
тарын қатал ұстанып, оның кез 
келген бұзылуы туралы хабарлап 
отырады. Компанияда ақпарат-
тандыру каналдары реттелген, 
атап айтқанда «Deloitte» ЖШС 
тәуелсіз операторының әкімшілі-
гімен жүзеге асырылатын «жедел 
желі» арқылы.

Компанияда комплаенс функциясы 
құрылған, ол барлық қызметкерлер 
арасында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәселелер бойынша міндетті 
реттеу талаптары мен үздік халықа-
ралық тәжірибенің орындалуын 
қамтамасыз етуді болжайды және 
бизнестің халықаралық стандарт-
тарға, ішкі саясаттарға және ҚР 
заңнамасына сәйкес жүргізілуі үшін 
жағдай жасайды.

Компанияда комплаенс функциясы 
2018 жылдың екінші жартысында 
құрылуына байланысты, 2019 жылы 
жемқорлық тәуекелдерін бағалау 
келесі салаларда өткізілді:

 ■ сатып алулар саласындағы 
жемқорлық тәуекелдері;

 ■ қызметкерлерді жұмысқа қабыл-
дау, бағалау, қызметін жоға-
рылату және жұмыстан босату 
кезіндегі жемқорлық тәуекелдері,

 ■ сыйлық, қонақжайлылықтың 
өзге де материалдық белгілерін 

алу (сыйлау) тәуекелдері, өкілдік 
шығындарын мақсатқа сай пай-
даланбау, соның ішінде мемле-
кеттік органдардың өкілдері мен 
басқа да тұлғаларға ықпал ету 
мақсатында пайдалану тәуекел-
дері;

 ■ өндірілетін тауар, жұмыс және 
қызметтерді өткізу барысында 
жемқорлық және/немесе ала-
яқтық тәуекелдері;

 ■ қосылу және жұтылу бойынша 
мәмілелер жасалған кезде, 
бейінді емес активтерді өткізу, 
инвестициялық жобаларды жү-
зеге асыру барысында болатын 
жемқорлық тәуекелдері;

 ■ демеушілік немесе қайырым-
дылық көмек көрсету кезіндегі 
жемқорлық тәуекелдері;

 ■ мемлекеттік органдармен әрекет-
тесу барысындағы жемқорлық 
тәуекелдері;

 ■ компания қызметкерлерінің неме-
се үшінші тұлғалардың шетелдік 
лауазымды тұлғаларды параға 
жығу тәуекелдері;

 ■ бақылау-тексеру бөлімшелері 
қызметкерлерінің тексерілетін ен-
шілес және тәуелді ұйымдармен 
сөз байласу тәуекелдері.

Компанияның қызметі бойынша 
2018 жылы «жедел желі» арқылы 
7 жүгіну болған, соның ішінде:

 ■ екі жүгіну еңбек заңнамасын 
орындамау бойынша, оның 
біреуі расталды, анықталған 
бұзушылықтарды жою бойынша 
шара қолданылды;

 ■ бір жүгіну сатып алулар өткізу 
саласындағы бұзушылықтар бой-
ынша, дерек расталған жоқ;

 ■ бір жүгіну бухгалтерлік есеп са-
ласындағы бұзушылықтар бойын-
ша, дерек расталған жоқ.

 ■ екі жүгіну басшының әдепсіз 
мінез-құлқы, іс-әрекеті бой-
ынша, бір жүгіну бойынша 
дерек расталды, анықталған 
бұзушылықтарды жою бойынша 
шара қолданылды;

 ■ бір жүгіну жемқорлық іс-әрекет-
тері бойынша (қызметкерлерді 
жұмысқа қабылдау барысында 
заңсыз сыйақы алу), дерек 
расталған жоқ.

2018 жылдың қорытындысы бойынша 
расталған жемқорлық жағдайлары 
болмаған.

2018 жылғы 27 қыркүйекте «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның барлық 
қызметкерлері үшін Астана қаласы 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
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тігінің Департамент Басшысымен, 
Әдеп жөніндегі кеңестің Төрайы-
мымен, «Астана – адалдық алаңы» 
жобасының басшысы Ж.Ж. Жылқы-
шиевамен кездесу ұйымдастырылды. 
Ұсынылған тақырып: «Қазақстанның 

қазіргі жемқорлыққа қарсы сая-
саты». «Астана – адалдық алаңы» 
жобасын іске асыру туралы.

2018 жылдың қыркүйек-желтоқсан 
айларының аралығында Компания мен 

Еншілес компаниялардың қызмет-
керлері үшін комплаенс саясатымен, 
Іскерлік әдеп кодексімен, корпоративтік 
қағида, құндылықтармен таныстыру 
рәсімдері өткізілді:

Астана қ. Қарағанды қ.
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, 
Шалқия кеніші

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС «ШалқияЦинк» ЛТД» АҚ

«Тау-Кен Алтын» ЖШС «Солтүстік Қатпар» ЖШС

«Масал КБК» ЖШС «Silicon Mining» ЖШС

«Тау-Кен Жоба» ЖШС «Алайғыр» БК» ЖШС

Әрбір қызметкер өз мінез-құлқы 
шегінде әдептілік нормаларды 
орындауы үшін жауап береді. 
Кодекс нормаларының орындалуы 

Компанияның барлық лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлері үшін 
міндетті болып табылады. Кодекс 
нормаларының бұзылуы белгілен-

ген тәртіпте тәртіптік жазаға алып 
келеді.

СЫРТҚЫ АУДИТОР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Сыртқы аудит саясаты

Аудиторлық ұйымдардың қызметін 
қатыстырған кезде, Компания 
Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 
2 шілдедегі шешімімен бекітіл-
ген (№ 06/15 хаттамасы) «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ аудиторлық ұй-
ымдардың қызметін қатыстыру са-
ласындағы саясатын басшылыққа 
алады. Саясатпен көзделген негізгі 
ережелер Компанияға аудитордың 
объективтілігіне немесе тәуел-
сіздігіне нұқсан келтірместен және 
мүдделердің қақтығысуына жол 
берместен, нақты аудиторлық және 

аудиторлық емес қызмет түрлерін 
көрсету үшін аудиторларды қатыс-
тыру мүмкіндігін береді.

Аудиторды таңдау

Жылдық қаржы есептілігі мен ара-
лық қаржы есептілігінің аудитін жыл 
ішінде есепті кезеңдегі қызметінің 
нәтижелері бойынша аудиторлық 
шолуымен қоса қамтамасыз етіп, 
кейінгі іс-шараларды Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, 
«Самұрық-Қазына» АҚ әзірлеген 
Аудиторды таңдау тәртібіне, ішкі 
құжаттарға сәйкес, Компанияның 

аудиторды таңдауы белгіленген 
тәртіпте жүзеге асырылады. Ау-
дитордың таңдалуын белгілейтін 
негізгі критерийлер:

1) аудитор қызметінің сапасы, ол 
келесі факторлармен белгіленеді:

 ■ мамандардың біліктілік деңгейі;
 ■ қазақстандық және халықа-

ралық нарықтардағы жұмыс 
тәжірибесі;

 ■ қызмет ұсынудағы жеделділік;
 ■ сала бизнесін білу;

2) қызмет бағасы.

Жоба бойынша серіктесті ауыстыру

Компанияда сыртқы аудиторды 
және/немесе аудиторлық есепті 
әзірлеу үшін жауапты жоба бойын-
ша серіктесті ауыстыру мерзімді 
түрде жүзеге асырылып тұрады. 
Компанияның сыртқы аудиторын 
ауыстыру мерзімі (яғни аяқталған 

сәтінде Компания сыртқы ауди-
торды ауыстыруы керек болатын 
мерзім) бірізді 5 жылдан аспай-
ды. Осы нәтижеге жету бойынша 
сабақтастық жоспары аудитор-
мен дайындалып, Аудит жөніндегі 
комитеттің қарауына ауыстыру 

өткізілетін мерзімнен кемінде бір 
жыл бұрын ұсынылуы тиіс. Есепті 
кезеңде аудиторлық ұйым аудитор-
лық емес қызметтер көрсетпеген. 
«Grant Thornton» ЖШС Компанияға 
2016 жылдан бері аудиторлық қыз-
мет көрсетіп келеді.

Кезең Қызмет атауы Сыйақы көлемі, ҚҚС қоса есептелген, теңге

2018 ж.
Жылдық дара және шоғырландырылған қаржы есептілігіне 
аудит және жарты жылдық дара және шоғырландырылған 
қаржы есептілігіне шолу
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Байланыс ақпараты

№ 1-қосымша

№
Корпоративтік басқару кодексінің 
қағидалары

Сәйкестік 
деңгейі: сәйкес/
ішінара сәйкес/
сәйкес емес

Кодекс қағидаларының орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат

1-тарау. Үкімет Қордың акционері ретінде
1.1. Ұйымның негізгі стратегиялық 

тапсырмасы – құнның ұзақ мерзімді өсуі 
және ұйымның тұрақты дамуы, бұл Даму 
стартегиясында көрсетілген. Барлық 
қолданылатын шешімдер мен әрекеттер 
Даму стратегиясына сәйкес келуі тиіс. 
Органдар, лауазымды тұлғалар Даму 
стратегиясына және Жарғыға сәйкес 
әрекет етуі тиіс және шешімдер қабылдауы 
тиіс. Даму стратегиясы қызметтің 
көрінісін, миссиясын, мақсаттарын, 
тапсырмаларын, стратегиялық 
бағыттарын және өзекті көрсеткіштерін 
он жыл мерзіміне белгілейтін ұзақ мерзімді 
құжат болып табылады. Компаниялар 
Қордың Даму стратегиясының негізінде 
он жыл мерзіміне шақталған Даму 
стратегиясын бекітеді.

сәйкес 2018 жылы Директорлар кеңесінің шешімімен, жоғары сапалы қоржынды 
қалыптастыруды және жобаларға стратегиялық серіктестерді тартуды 
ескере отырып, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018–2028 жылдарға 
арналған Даму стратегиясы өзектендірілді. Органдар, лауазымды 
тұлғалар Даму стратегиясына және Жарғыға сәйкес әрекет етеді 
және шешімдер қабылдайды. Даму стратегиясында қызметтің көрінісі, 
миссиясы, мақсаттары, тапсырмалары, стратегиялық бағыттары және 
өзекті көрсеткіштері келтірілді. Даму стратегиясы келешекті жобаларға 
шоғырланған, даму мақсаттары, тапсырмалары және бағыттары барлық 
топ үшін бірыңғай болып табылады.

1.2. Даму стратегиясының аясында 
Директорлар кеңесі ұзақ мерзімді 
мақсаттарды белгілейді, олар мы-
надай критерийлерге сәйкес келуі 
тиіс: нақты, өлшенетін, қолжетімді, 
өзекті, белгілі мерзімде орындалатын 
болуы тиіс. Стратегиялық мақсат-
тарға жетудің бағасы ұзақ мерзімді 
ПӘК арқылы анықталады. Қызмет-
тің жекелеген бағыттары (мысалы, 
инвес тициялық, инновациялық, 
ақпараттық технологиялар, адам 
ресурстарын басқару) Даму страте-
гиясына енгізілгені жөн.

сәйкес Бекітілген Даму стратегиясына сәйкес, Директорлар кеңесі ұзақ мерзімді 
нақты, өлшенетін, қолжетімді, өзекті, белгілі мерзімде орындалатын 
мақсаттарды белгіледі, олар:
1. Активтердің жоғары сапалы қоржынын қалыптастыру;
1.1. Инвестициялық тартымдылығы төмен және өзекті емес 
инвестициялық жобалардан шығу;
1.2. Геологиялық барлау жобаларын оңтайландыру;
1.3. Құрылысты уақтылы аяқтау және өзекті инвестициялық жобалар 
бойынша жобалық параметрлерге жету;
1.4. Саланың жекелеген маңызды секторларында жаңа жобаларды 
іздеу, бағалау және іске асыру.
2. Өзекті жобаларды іске асыру үшін стратегиялық серіктестерді тарту
2.1. Активтердің операциялық тиімділігін арттыру;
2.2. Инвестициялық тиімділікті арттыру;
2.3. Цифрлендіру бағдарламасы;
2.4. Тең құқықтық пен өзара пайда алудың негізінде инвесторлар үшін 
икемді жағдайлар жасау;
2.5. Корпоративтік басқару деңгейін арттыру;
2.6. Адам капиталын дамыту;
2.7. Тұрақты даму бастамалары.
Ұзақ мерзімді ПӘК Қоғамның бизнес-жоспарында белгіленген, 
оны Директорлар кеңесі 5 жылдық кезеңге бекітті. Бекітілген Даму 
стратегиясында дамудың жекелеген бағыттары бойынша тапсырмалар 
белгіленді, соның ішінде инвестициялық, инновациялық, ақпараттық 
технологиялар, адам ресурстарын басқару бойынша тапсырмалар 
белгіленді.
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№
Корпоративтік басқару кодексінің 
қағидалары

Сәйкестік 
деңгейі: сәйкес/
ішінара сәйкес/
сәйкес емес

Кодекс қағидаларының орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат

1.3. Ұйымдар үшін активтердің оңтайлы 
құрылымын қамтамасыз етуге кеңес 
беріледі. Холдингтік компанияда иегер 
компания акционерлік қоғам нысанында 
құрыла алады. Қалған ұйымдарды 
жауапкершілігі шектеулі серіктес 
нысанында құруға кеңес беріледі. 
Акционерлік қоғам нысанында құрылған 
ұйымдарда экономикалық, құқықтық және 
өзге аспектілерді ескере отырып және 
Қор тобының мүдделерін қамтамасыз ету 
үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
нысанына қайта құру мүмкіндігін 
қарастыруға кеңес беріледі.

сәйкес Компанияда еншілес және тәуелді ұйымдарды құру жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік нысанында іске асырылады. Ерекшелік болып 
Қоғам 2014 жылы сатып алған «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ акцияларының 
100% табылады.

1.4. Үкімет Ұйымдарға толық операциялық 
дербестікті ұсынады және Ұйымның 
жедел (ағымдағы) және инвестициялық 
қызметіне Үкімет пен мемлекеттік 
органдардың араласуына жол 
бермейді, заңдарда, актілерде және 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмаларында қарастырылған 
жағдайларды ескермегенде.

сәйкес Компанияға жедел дербестік берілген, жедел және инвестициялық 
қызметке Үкімет пен мемлекеттік органдардың араласуы 2018 жылы 
анықталған жоқ. Әсер ету заңнамада қарастырылған мемлекеттік 
реттеу атқарымдарын орындау арқылы іске асырылады.

1.5. Үкімет мүшелері мен өзге мемлекеттік 
қызметкерлер (мемлекеттік органдардың 
өкілдері) ұйымның Директорлар кеңесінің 
құрамына кірмейді.

сәйкес Қазіргі таңда Компанияның Директорлар кеңесінің құрамында Үкімет 
мүшелері мен өзге мемлекеттік қызметкерлер жоқ.

1.6. Ұйымның Директорлар кеңестерін 
ұйым акционерлерінің жалпы жиналысы 
(Жалғыз қатысушы) сайлайды.

сәйкес Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер 
сайлайды.

1.7. Ұйымның инвестициялық қызметі 
ұйымның Стратегиясына сәйкес нарықтық 
қағидалардың негізінде іске асырылады 
және активтердің құнын өсіруге және 
оңтайлы құрылымына бағытталған.

сәйкес Компанияның инвестициялық қызметі Директорлар кеңесі бекіткен 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Даму стратегиясына сәйкес нарықтық 
қағидаларға негізделіп іске асырылады және активтердің жоғары 
сапалы портфелін қалыптастыру арқылы активтердің құнын өсіруге 
және оңтайлы құрылымына бағытталған. Стратегия Компанияның 
миссиясын орындау үшін іске асырылатын инвестициялық жобалардың 
қоржынынан тұрады. Компанияның инвестициялық қызметі туралы 
ақпарат жылдық есептерде және корпоративтік веб-сайтта жан-жақты 
баяндалады.

1.8. Ұйымның рентабельдігі төмен және 
әлеуметтік маңызды жобаларды іске 
асыру жағдайлары осындай жобаларды 
қаржыландыру көздерін көрсету арқылы 
ұйымның жылдық есебінде ашылуы тиіс.

сәйкес Компанияның инвестициялық қоржынында төмен рентабельді және 
әлеуметтік маңызды жобалар жоқ. Компания Қор немесе Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бастамалаған жобаларды өз бетінше 
іске асырады, бұл ретте бұл жобалар талап етілетін табыстылықты 
қамтамасыз етуі тиіс. Осы жобалар іске асырылған жағдайда «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ жылдық есепті дайындауға қатысты Ақпаратты ашу 
регламентінде аталған жобаларды қаржыландыру көздерін көрсету 
арқылы ұйымның жылдық есебінде ашылуы тиіс.

1.9. Ұйымдар жоғары әдептік стандарттарды 
ұстануы тиіс және осы стандарттарды 
ұйымдардың барлық жұмыскерлері 
тұрақты қолдануын қамтамасыз ету үшін 
қажет рәсімдерді енгізуі тиіс.

сәйкес Компанияда Халықаралық еңбек ұйымының, Жарғының, Корпоративтік 
басқару кодексінің және Компанияның өзге ішкі құжаттарын талаптарын 
ескере отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидаларына 
сәйкес әзірленген Іскерлік әдеп кодексі бекітілді және барлық 
жұмыскерлер басшылыққа алатын ережелер мен қағидалардың 
жиынтығы болып табылады. Іскерлік әдеп кодексінің нормалары 
бұзылған жағдайлар 2018 жылы Компанияда анықталған жоқ.

№
Корпоративтік басқару кодексінің 
қағидалары

Сәйкестік 
деңгейі: сәйкес/
ішінара сәйкес/
сәйкес емес

Кодекс қағидаларының орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат

1.10. Болжалды бұзылымдар туралы 
хабарламалар ұйымның ІАҚ немесе 
Директорлар кеңесіне тікелей бағытталуы 
тиіс.
Атқарушы орган мен оның барлық 
құрылымдық бөлімшелері, соның ішінде 
қауіпсіздік қызметі болжалды бұзылымдар 
туралы хабарламалардың ұйымның 
ІАҚ немесе Директорлар кеңесіне 
табысталуына тосқауыл болмауы тиіс.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі Бастамалық 
ақпараттандыру саясатын бекітті, сондай-ақ комплаенс атқарымын 
іске асырады, ол барлық қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет етуі мәселелері бойынша міндетті реттеуші талаптарды 
және ең үздік халықаралық тәжірибені ұстануды қамтамасыз етеді 
және бизнесті халықаралық стандарттарға, ішкі саясаттарға және 
ҚР заңнамасына сәйкес жүргізу үшін жағдай жасайды. Сыбайлас 
жемқорлықа қарсы әрекет ету, ҚР заңнамасының бұзылу фактілері, 
әдепсіз мінез-құлық немесе кемсітушілік мәселелері бойынша 
мазасыздықты білдіруге арналған ішкі арналардан басқа, Бастамалық 
ақпараттандыру саясатының аясында тәуелсіз оператор («Делойт» 
ЖШС) әкімшілендіретін бастамалық ақпараттандырудың сыртқы 
орталық желісі енгізілді. Тәуелсіз оператордың міндеттеріне кіреді:
- телефон, веб сайт немесе электрондық пошта бойынша келген барлық 
кіріс хабаламаларды алу және өңдеу;
- мазасыздық танытқан тұлғалармен байланыс орнату және барынша 
релевантты ақпаратты ұсынуға ықпал ету;
- барлық хабарламаларды жіктеу және оларды бұзылымдарды 
тексеретін тұлғаларға жолдау;
- келіп түскен арыздар бойынша есептерді дайындау және одан әрі 
Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитетге ұсыну.
Басқарма болжалды бұзылымдары туралы хабарламаларды 
Комплаенсқа немесе Директорлар кеңесіне ұсынуға тосқауыл 
болмайды.

1.11. Іскерлік әдеп қағидаларын ұстану және 
ұйымдарда туындайтын әлеуметтік-еңбек 
дауларын оңтайлы реттеу мақсатында 
Омбудсмен тағайындалады.

сәйкес емес Бекітілген Іскерлік әдеп кодексінің аясында Омбудсмен институты 
қарастырылған. Омбудсменнің құқықтары мен міндеттері:
1) Омбудсменді Директорлар кеңесі екі жылда 1 рет тағайындайды;
2) Омбудсменнің негізгі атқарымдары болып Кодекс қағидаларын 
қадағалау мәліметтерін жинау, Кодекстің қағидалары бойынша 
жұмыскерлерге, лауазымды тұлғаларға консультация беру, Кодекс 
қағидаларының бұзылуы бойынша дауаларды қарастыруды бастамалау 
және оған қатысу табылады. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар 
кеңесінің 03.05.18 ж. № 03/18 шешімімен Ж.С. Нуралинаның Омбудсмен 
ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылды. Еңбек заңнамасын ұстанбауға 
қатысты өтініштер Комплаенс-офицерге келіп түсуде.

1.12. Ұйымдардың Директорлар кеңесі 
Омбудсмен қызметінің нәтижелерін 
қамтамасыз етеді және Омбудсмен 
лауазымын атқаратын тұлғаның өкілеттігін 
ұзарту немесе тоқтату туралы шешім 
қабылдайды.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына сәйкес Омбудсменді сайлау 
және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Компанияның Директорлар 
кеңесінің құзыретіне кіреді.

2-тарау. Қор мен ұйымдардың өзара әрекеттесуі. Қордың ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі.
2.1. Ұйымдардағы корпоративтік басқару 

жүйесі қызметті тиісті түрде басқару 
мен бақылауды қамтамасыз етеді 
және ұзақ мерзімді құнның өсуіне 
және тұрақты дамуға бағытталған. Қор 
ұлттық басқарушы холдинг ретінде өз 
компанияларына қатысты стратегиялық 
холдингтің рөлін атқарады. Корпоративтік 
басқарудың негізінде тиімділік, жеделділік 
және айқындық болуы тиіс.

сәйкес Жалғыз акционер Компанияның Төрағасына болжал-хатты жолдайды, 
ол Директорлар кеңесіне жеткізіледі. Компанияның Жарғысына сәйкес, 
Директорлар кеңесі Компания қызметінің бағыттарын белгілейді, Даму 
стратегиясы мен 5 жылға шақталған Бизнес-жоспарды бекітеді, бұл 
ретте Жалғыз акционердің болжалдарын ескереді. Компанияның 
Басқармасы Стратегияның, Бизнес-жоспардың іске асырылуын және 
бекітілген стратегиялық ПӘК жетуді қамтамасыз етеді, Директорлар 
кеңесінің алдында жүйелі түрде есеп береді.

2.2. Ұйымның корпоративтік басқару 
жүйесі ұйымдардың қызметін басқару 
мен бақылауды қамтамасыз ететін 
үдерістердің жиынтығын, сондай-ақ 
Атқарушы орган, Директорлар кеңесі, 
акционерлер және мүдделі тараптар 
арасындағы өзара әрекеттесу жүйесін 
білдіреді. Органдардың құзыреттері 
мен шешімдер қабылдау тәртібі нақты 
белгіленуі тиіс және Жарғыда бекітілуі 
тиіс.

сәйкес Компанияның Жарғысында Жалғыз акционердің, Директорлар 
кеңесінің, Атқарушы органның, Ішкі аудит қызметінің, Компанияның 
филиалдары мен өкілдіктерінің, Компанияның лауазымды тұлғаларының 
құқықтарын, міндеттері мен құзыреттерін нақты бөлу келтірілген.
Компанияның еншілес ұйымдарының Жарғыларында еншілес 
ұйымдардың Жалғыз қатысушысының, Атқарушы органының, Басқарма 
Төрағасының және т. б. құқықтарын, міндеттері мен құзыреттерін бөлу 
келтірілген. Компанияның органдарының мәселелерді қарастыру және 
шешімдер қабылдауының бағыныш сатысы, Компанияның органдары 
мен лауазымды тұлғалары арасында өкілеттіктер мен жауапкершілікті 
ажырату Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес келеді. Құрылымдық 
бөлімшелер туралы қағидалар мен лауазымдық нұсқаулықтар барлық 
жұмыскерлер мен бөлімшелер үшін бекітілген. Сондай-ақ әртүрлі 
органдар (Директорлар кеңесі, Басқарма, Директорлар кеңесі 
жанындағы комитеттер, Басқарма жанындағы консультациялық-кеңесші 
органда) туралы Қағидалар әрекет етеді.
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2.3. Қор акционердің / қатысушының 
атқарымдарын іске асыру арқылы, 
сондай-ақ Директорлар кеңесі арқылы, 
Компанияның Жарғысында және 
осы Кодексте белгіленген тәртіпте 
Компанияларды басқаруға қатысады.

сәйкес Қор Компанияны басқаруды акционердің атқарымдарын орындау 
арқылы және Директорлар кеңесі арқылы іске асырады. «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысында Жалғыз акционердің, Директорлар 
кеңесінің және Атқарушы органның міндеттері мен өкілеттіктері 
келтірілген.

2.4. Қор Директорлар кеңесінің Төрағасына 
және ұйымның Директорлар кеңесіндегі 
Қордың өкілдеріне акционердің алдаңы 
қаржылық жылдағы болжалдарын жыл 
сайын жолдайды.

сәйкес Қор Директорлар кеңесінің Төрағасына және ұйымның Директорлар 
кеңесіндегі Қордың өкілдеріне акционердің алдаңы қаржылық 
жылдағы болжалдарын жыл сайын жолдайды. «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Жалғыз қатысушысының 2018 жылға арналған болжалдарын 
Директорлар кеңесі 08.11.17 ж. қарастырды (№ 11/17 хаттама).

2.5. Ұйымның Директорлар кеңесі 
компанияның Жарғысында белгіленген 
өз құзыреті аяында шешімдерді қабылдау 
кезінде толық дербестікті иеленеді.

сәйкес Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі өзінің айрықша 
құзыреттеріне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауда толық 
дербестікті иеленеді.

2.6. Ұйымдармен арада жүргізілген 
талқылауларды ескере отырып, Қор 
компаниялар үшін бірыңғай саясаттарды 
қалыптастырады, ұйымдар үшін 
әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік 
стандарттарды бекітеді.

сәйкес Компания Қордың әдістемелік ұсынымдарына және корпоративтік 
стандарттарына сәйкес өз құжаттарын әзірлейді және өз қызметін іске 
асырады. Мысалы:
- Компанияның Даму стратегиясы Қордың стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі ұсынымдарына сәйкес әзірленген;
- Компанияның ЕТҰ басқару жөніндегі регламенті;
- Даму жоспары мен бюджетті әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау 
және орындалуына мониторинг жүргізу ережелері.
Компанияда Ішкі бақылау жүйесі туралы қағида әрекет етеді (Қордың 
ІБҚ туралы қағидасының негізінде әзірленді). Ішкі аудитті ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулық, Ішкі аудит туралы қағида, аудитті жүргізудің 
жекелеген әдістемелері бекітілді. Регламенттеуші мақсаттарды Қордың 
корпоративтік стандарттары мен әдістемелік нұсқаулықтарының 
негізінде Директорлар кеңесі бекітті.

2.7. Компаниялардың Директорлар кеңесіне 
бекіту үшін жолданатын Компанияның 
Даму жоспарларының өршілдігі мен 
шынайылығын, сондай-ақ олардың 
Қордың Стратегиясына және Даму 
жоспарына сәйкестігін қамтамасыз ету 
үшін Қордың және ұйымдардың Атқарушы 
органдары ынтыматастық рухында өзара 
әрекеттесуі тиіс.

сәйкес Компанияның Басқармасы мен Қордың Басқармасы ынтымақтастық 
рухында өзара әрекеттеседі және Даму жоспарының өршілдігі 
мен шынайылығы бойынша және олардың Қордың жоспарлау 
құжаттарына сәйкестігі бойынша бейресми консультациялар береді. 
Компанияның 2018 жылға арналған Даму жоспарын орындау бойынша 
есеп Компанияның Директорлар кеңесінде 2019 жылғы 26 наурызда 
қабылданды (№ 02/19 хаттама). «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы 
және Қордың Басқармасы Даму жоспары мен Стратегияның өзара 
әрекеттесуі мәселелері бойынша бейресми диалогты қолдайды, 
осындай өзара әрекеттесуге консультациялық сипат тән. Жедел 
басқару үшін жауапкершілік Команияның Басқармасына жүктеледі.

2.8. Акционер ретінде Қордың пайдасына 
таза табысты бөлу ресмилендірілген және 
айқын дивидендтік саясаттың негізінде 
дивидендтер нысанында іске асырылады.

сәйкес Тоқсанның немесе жарты жылдың қорытындылары бойынша қарапайым 
акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді «Самұрық-
Қазына» АҚ-ның еншілес ұйымдарға қатысты Дивидендтік саясатына 
сәйкес Жалғыз акционер қабылдайды. Дивидендтердің мөлшері аудит 
жүргізілген бір жылдық қаржылық есептілікте көрсетілген Компанияның 
таза табысының сомасына негізделе отырып есептеледі. Дивидендтерді 
төлеу туралы шешім қабылдау тәртібі Компания Жарғысының 
талаптарына сәйкес келеді. Дивидендтер Жалғыз акционер белгілеген 
мерзімде төленеді.

2.9. Ұйымдар мен оның лауазымды тұлғалары 
ұзақ мерзімді құнның өсуі мен ұйымның 
тұрақты дамуы үшін, сәйкесінше, 
қабылданатын шешімдер мен әрекеттер 
/ әрекетсіздіктер үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және 
ішкі құжаттарда белгіленген тәртіпте 
жауапкершілік тартады. Ұйымның, 
Атқарушы органның қызметінің тиімділігін 
бағалаудың негізгі элементі болып ПӘК 
жүйесі табылады. ПӘК жету мақсатында 
Компаниялар тиісті Даму жоспарларын 
әзірлейді, олар Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітіледі.

сәйкес Компания мен оның лауазымды тұлғалары Компания мен акционердің 
мүдделері үшін қызметті іске асыру үшін заңнамаға, Жарғыға, Органдар 
туралы қағидаға сәйкес жауапкершілік тартады. ПӘК Директорлар кеңесі 
Даму жоспарының құрамында бекітеді. Қордың өкілдері Директорлар 
кеңесінде акционердің болжалдарын ескере отырып, ПӘК және 
мақсатты мәндерін талқылау мен белгілеуге белсенді қатысады. Даму 
жоспарын орындау жөніндегі есепті қарастыру кезінде Компанияның 
ПӘК жету жыл сайын бағаланады. Бекітілген Жетекші қызметкерлердің 
қызметін бағалау ережелеріне сәйкес Басқарма мүшелерінің ПӘК жетуі 
жыл сайын бағаланады. ПӘК жету сыйақыға тікелей әсер етеді және 
кадрлық шешімдерді қабылдау үшін негіздеме болуы мүмкін.

№
Корпоративтік басқару кодексінің 
қағидалары

Сәйкестік 
деңгейі: сәйкес/
ішінара сәйкес/
сәйкес емес

Кодекс қағидаларының орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат

2.10. Холдингтік компанияның Директорлар 
кеңесі оның тобына кіретін барлық 
заңды тұлғаларды басқару тиімділігін, 
ұзақ мерзімді құнның өсуін және тұрақты 
дамуды қамтамасыз етуі тиіс. Холдингтік 
компанияның тобында тиімді басқару 
нәтижелері болып жедел тиімділікті 
арттыру, есептіліктің сапасын арттыру, 
корпоративтік мәдениет пен әдептің 
жақсартылған стандарттары, үлкен 
ашықтық пен айқындық, тәуекелдердің 
төмендеуі, тиісті ішкі бақылау жүйесі 
болуы тиіс.

сәйкес Холдингтік компания ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес 
ұйымдарды басқару жүйесін енгізеді, қолдайды және жақсартады. 
Сонымен, Директорлар кеңесінің 29.11.18 ж. № 10/18 шешімімен «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару 
жөніндегі регламенті бекітілді. Компанияның Директорлар кеңесінің 
еншілес компанияларды басқару жөніндегі құзыреті «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Жарғысында қарастырылған. Компанияның Директорлар кеңесі 
еншілес ұйымдарға қатысты мәселелерді қарастырады. Компанияның 
еншілес ұйымдарының атқарушы органдарының қызметіне бақылау 
жүргізу мақсатында «Алайғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, 
«Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» ЖШС 
компанияларында қадағалау ұйымдары құрылды.

3-тарау. Тұрақты даму
3.1. Ұйымдар ұзақ мерзімді құнның өсуіне 

ұмтылуы тиіс, бұл ретте өзінің тұрақты 
дамуын қамтамасыз етуі тиіс және мүдделі 
тараптардың мүдделерінің теңгерімін 
ұстануы тиіс. Тұрақты даму саласындағы 
қызмет үздік халықаралық стандарттарға 
сәйкес келуі тиіс.
Өз қызметін іске асыру барысында 
ұйымдар мүдделі тараптарға әсер етеді 
немесе олардың әсерін сезінеді. Мүдделі 
тараптар ұйымның қызметіне, атап 
айтсақ, құнның өсуіне, тұрақты дамуға, 
беделі мен имиджіне оң және теріс әсер 
ете алады, тәуекелдерді жасай алады 
немесе төмендете алады. Ұйымдарға 
мүдделі тараптармен тиісті түрде өзара 
әрекеттесуге маңызды назар аудару 
қажет. Мүдделі тараптарды анықтаған 
кезде және олармен өзара әрекеттескен 
кезде ұйымдарға мүдделі тараптарды 
анықтау және олармен әрекеттесу 
жөніндегі халықаралық стандарттарды 
пайдалануға кеңес беріледі.

сәйкес Компанияда Стейкхолдерлердің шоғырланған картасы әзірленді және 
бекітілді, оған GRI (GlobalReportingInitiative) мүдделі тараптарды анықтау 
және олармен өзара әрекеттесу жөніндегі халықаралық стандартарды 
ескере отырып, мүдделі тараптардың тізілімі және олармен әрекеттесу 
кіреді. Стейкхолдерлер картасында өзара әрекеттесу құралдары мен 
бағыттары келтіріледі, ынтымақтастықты тиісті түрде ретке келтіру іс 
жүзінде жүргізіледі. Сонымен, Стейкхолдерлер картасының аясында 
мынадай өзара әрекеттесулер орындалады:
- Корпоративтік веб-сайтта компанияның қызметі туралы ақпарат тұрақты 
түрде ашылады және компанияның қызмет туралы есеп жарияланады, 
барлық мүдделі тұлғалар үшін «Сұрақ-жауап» тарауы жүргізіледі;
- Қызметкерлерді бағалау аясында Компанияның қызметкерлерімен 
сұхбат жүргізілді;
- GRI талаптарына сәйкес жылдық есепті әзірлеу барысында негізгі 
мүдделі тараптар арасында сауалнама жүргізілді;
- Бірлесіп жұмыс жасау үшін әлеуетті серіктестермен, инвесторармен, 
мердігерлермен іскерлік кездесулер өткізілді;
- Жетекші өндіріс нысандарына жұмыс жұмыс барысымен келді;
- Көрмелерге (AMM) қатысты;
- Форумдарға қатысты (Астана экономикалық форумы, АММ, Silicon Mar-
ket Forun 2018 халықаралық кремний көрмесі (Лиссабон, Португалия);
- Дүниежүзілік тау-кен конгрессі.
Сонымен қатар, Шоғырландырылған жоспар мен Мүдделі тараптармен 
өзара әрекеттесу әдістері және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу 
үшін маңызды тәуекелдердің негізгі топтары әзірленді (тиісті тәуекелдерді 
ескере отырып және олар өзара әрекеттесу дәрежесі (тура немесе 
жанама) бойынша жіктелді).

3.2. Ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты дамуды 
қамтамасыз ету үшін ұйымдар өздерінің 
экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік идеяларының келістілігін 
қамтамасыз етуі тиіс, оған сонымен қатар 
акционерлер мен инвесторлар үшін ұзақ 
мерзімді құнның өсуі кіреді. Ұйымдарда 
тұрақты даму мынадай үш құрамдастан 
тұрады: экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік.

сәйкес Компанияда Директорлар кеңесі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
2018–2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын, Компанияның 
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясатын, 
Компанияның Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
саясатын, Компанияның Экологиялық саясатын, Компанияның 2018–
2028 жылдарға арналған Кадрлық саясатын, Компанияның 2018–
2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекітті.
Даму стратегиясына сәйкес стратегиялық мақсаттарды орындауға 
бағытталған қағидалар, стратегиялық мақсаттар мен тапсырмалар 
анықталды.
Компанияның Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы 
саясатына сәйкес корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы 
қағидалар, стратегиялық мақсаттар анықталды, тиімділігі бағаланды.
Компанияның Экологиялық саясаты Компания мен оның еншілес 
және тәуелді ұйымдары қатысатын өңірлерде қолайлы қоршаған 
ортаны сақтаудағы Компанияның рөлі мен міндеттеріне қатысты оның 
жайғасымын айқындайды, қоршаған ортаны қорғау бойынша орташа 
мерзімді корпоративтік экологиялық мақсаттарды тағайындау үшін 
негіз болып табылады, Компанияның келешекті даму бағдарламаларын 
әзірлеген кезде ескеріледі.
Компанияның Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
саясаты Компания мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары қатысатын 
өңірлерде Компания жұмыскерлерінің денсаулығын қорғау және еңбек 
қауіпсіздігі бойынша Компанияның рөлі мен міндеттеріне қатысты оның 
жайғасымын айқындайды, жұмыскерлерінің денсаулығын қорғау және 
еңбек қауіпсіздігі бойынша орташа мерзімді корпоративтік экологиялық 
мақсаттарды тағайындау үшін негіз болып табылады, Компанияның 
келешекті даму бағдарламаларын әзірлеген кезде ескеріледі.
Компанияның Кадрлық саясатына сәйкес адам ресурстарын басқару 
саласындағы қағидалар, мақсаттар мен тәсілдемелер, оны дамыту және 
әлеуметтік қолдау көрсету әдістері анықталды.
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3.3. Ұйымдар өз қызметіне және тәуекелдеріне 
үш аспект бойынша талдау жүргізуі тиіс, 
сондай-ақ өз қызметінің нәтижелері 
мүдделері тараптарға әсер етуіне жол 
бермеуге немесе әсерін азайтуға ұмтылуы 
тиіс.

ішінара сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да Тәуекелдерді басқару ережелері 
бекітілген, оның аясында Компания тәуекелдерді сәйкестендіреді, 
оның нәтижелері Тәуекелдер тіркелімінде көрсетіледі. Тәуекелдер 
тіркелімі стратегиялық, операциялық, инвестициялық, құқықтық 
және қаржылық тәуекелдерден тұрады. Сонымен қатар, Тәуекелдер 
тіркеліміне экономикалық нәтижелілік тәуекелдері, әлеуметтік 
тәуекелдер, экологиялық тәуекелдер кіреді. Директорлар кеңесінің 
шешімімен Компанияның 2018 жылға арналған Тәуекелдер тіркелімі 
бекітілді. Тәуекелдер тіркелімінің аясында тәуекелдерді бағалау 
тоқсан сайын жүргізіледі.
Алдағы жылға арналған Сыни тәуекелдерді басқару жоспары 
жыл сайын әзірленеді. Осы жоспарды әзірлеу мақсаты болып 
сыни тәуекелдерді басқару табылады. Компания ҚР экологиялық 
заңнамасының орындалуына жүйелі ішкі тексерістерді жүргізу 
бойынша және эклогиялық және өзге рұқсаттардың шарттары бар 
өндірістік экологиялық бақылау нәтижелерін салыстыру бойынша 
шараларды орындайды. Қызметін жоспарлаған кезде, инвестициялық 
жобаларды әзірлеген кезде Компания экологиялық тәуекелдерді 
жүйелі түрде бағалайтынына қатысты куәліктер жоқ.

3.4. Тұрақты даму саласындағы қағидалар 
болып ашықтық, есеп берушілік, 
айқындық, әдептік мінез-құлық, мүдделі 
тараптардың мүдделерін сыйлау, 
заңдылық, адам құқықтарын ұстану, 
сыбайлыс жемқорлыққа төзбеушілік, 
мүдделер шиеленісі жол бермеу, үлгі болу 
табылады.

сәйкес 1) Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесін қамтамасыз ету 
мақсатында Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ң Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі 
саласындағы саясаты бекітілді, онда Компания мынадай салаларда 
ұстанатын қағидалар баяндалды:
 – адам құқықтарын ұстану;  
– еңбек қатынастары;  
– қоршаған ортаны қорғау;  
– әлеуметтік қолдау көрсету;  
– қоғаммен өзара әрекеттесу;  
– айқындық, инвесторлар мен клиенттердің құқықтарын қорғау.
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы 
қызметінің негізгі бағыттары болып табылады:
 – еңбек қатынастары;  
– денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі;  
– қоршаған ортаны қорғау;  
– істерді адал жүргізу.
2) Компания мен оның еншілес ұйымдары өз қызметімен саланың 
ғана емес, сондай-ақ жалпы экономиканың дамуына, сондай-ақ 
өңірлердің әлеуметтік саласына айтарлықтай әсер етеді. Әсер ету 
аспектілерінің арасынан мыналарды атап өтуге болады:
- жұмыс орындарын ашу;
- салықтық аударымдар арқылы елдің бюджетін толықтыру;
- әрекет етуші кәсіпорынның операциялық қызметін және өндірістік 
қуаттылығын арттыру арқылы саланың ТКМК дамуына үлес енгізу;
- экологиялық төлемдердің және қалдықтарды басқарудың оңтайлы 
жүйесінің көмегімен қоршаған ортаға қамқорлық көрсету;
- қазақстандық өндірушілерге қолдау көрсету үшін жергілікті қамтуы 
жоғары сатып алуларды жүргізу;
- стратегиялық инвесторларды және несиелік мекемелерді 
(банктерді) тарту;
- білім беру мекемелеріне қолдау көрсету;
- саланың ТКМК дамыту мақсатында, ақпаратпен және үздік 
ағымдағы салалық тәжірибелермен алмасу мақсатында инвестор-
лармен және сарапшылармен форумдар және кездесулер өткізу;
- өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін аударымдар жасау;
- әлеуметтік пакет (материалдық жәрдем, медициналық сақтанды-
ру) қарастырылған.
3) Компания әлеуметтік жауапкершілік қағидаларын ескере 
отырып, тұрақты дамуға ұмтылады. Бос лауазымды орындарға 
конкурстық іріктеу ережелерінің негізінде айқын конкурстық үш 
кезеңдік іріктеу әрекет етеді. Кәсіптік даму және кәсіптік оқу ере-
желерінің негізінде даму және оқу жүйесі әрекет етеді, кадрлық 
резерв жұмыс жасайды.
Компанияда комплаенс-офицер қызмет етеді, ол барлық қыз-
меткерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету 
мәселелері бойынша міндетті реттеуші талаптарды және үздік ха-
лықаралық тәжірибені ұстануды қамтамасыз етеді және бизнесті 
халықаралық стандарттарға, ішкі құжаттарға және ҚР заңнамасы-
на сәйкес жүргізу үшін жағдай жасайды. GRI талаптарына сәйкес 
тұрақты даму саласындағы есеп жыл сайын беріледі.
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3.4. Ұйымда тұрақты даму саласындағы жүйе 
құрылуы тиіс. Оған мынадай элементтер 
кіреді және олармен шектелмейді:
1) Директорлар кеңесінің, Атқарушы 
органның және жұмыскерлердің 
деңгейінде тұрақты дамуды ұстану;

сәйкес Жалғыз акционердің Басқармасы Корпоративтік басқару кодексі 
бекітілді. Директорлар кеңесі ішкі нормативтік құжаттарды бекітті, олар 
тұрақты даму қағидаларын регламенттейді:
Компанияның 2018–2028 жылдарға арналған Даму стратегиясы, 
Компанияның Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы 
саясаты, Компанияның Экологиялық саясаты, Компанияның Еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясаты, Компанияның 
Кадрлық саясаты.
Компанияның Жарғысында Директорлар кеңесінің және Атқарушы 
органның Компанияның тұрақты дамуын Кодекске сәйкес 
қамтамасыздандыру және бақылауға қатысты міндеттері қарастырылған.
Директорлар кеңесі Компанияның Корпоративтік басқару кодексінде 
қарастырылған қағидалар мен ережелерді ұстану / ұстанбау туралы 
есепті бекітеді.

2) ішкі және сыртқы ахуалды үш құрамдас 
(экономика, экология, әлеуметтік 
мәселелер) бойынша талдау;

ішінара сәйкес Қазіргі сәтте талдаудың тиісті түрлері Даму стратегиясын, Даму 
жоспарын (Бизнес-жоспарды) орындау жөніндегі есептіліктің аясында 
жүргізіледі. Сондай-ақ ішкі ахуал Тұрақты даму саласындағы есепті 
дайындау барысында талданады.

3) әлеуметтік, экономикалық және 
экологиялық салаларда тұрақты дамуға 
қатысты тәуекелдерді анықтау;

сәйкес Компанияда Тәуекелдерді басқару ережелері әрекет етеді, осы 
құжаттың аясында Комания тәуекелдерді сәйкестендіреді, оның 
нәтижелері Тәуекелдер тіркелімінде көрсетіледі. Тәуекелдер тіркелімі 
стратегиялық, операциялық, инвестициялық, құқықтық және қаржылық 
тәуекелдерден тұрады. Сонымен қатар, Тәуекелдер тіркеліміне 
экономикалық нәтижелілік тәуекелдері, әлеуметтік тәуекелдер, 
экологиялық тәуекелдер кіреді

4) мүдделі тараптардың карталарын 
құру;

сәйкес Компания Стейкхолдерлердің шоғырландырылған картасын әзірледі 
және бекітті.

5) тұрақты даму саласындағы мақсаттар 
мен ПӘК анықтау, іс-шаралар жоспарын 
әзірлеу және жауапты тұлғаларды 
белгілеу;
тұрақты даму саласындағы іс-шараларға 
жүйелі мониторинг жүргізу және бағалау, 
мақсаттарға және ПӘК жетуді бағалау, 
түзету шараларын қабылдау, тұрақты 
жақсартулар мәдениетін енгізу.

сәйкес Директорлар кеңесі Компанияның Тұрақты даму жөніндегі есебін 
Шоғырландырылған жылдық есептің құрамында қарастырады. 
2018 жылы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кешенді қауіпсіздік жөніндегі 
басқару директорының ПӘК-не мынадай көрсеткіштер енгізілді:
- өндірістік жарақаттану жағдайлары азайды (2018 жылы «Тau-Кеn 
Теmir» ЖШС, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ өндірістік жарақаттану жағдайлары 
азайды);
- өткен жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 2018 жылы еншілес 
ұйымдарда қоршаған ортаға қатысты төленетін нормативтен тыс 
төлемдердің сомалары қысқарды («Тau-Кеn Теmir» ЖШС, «ШалқияЦинк 
ЛТД» АҚ, «Алайғыр» БК» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік 
Қатпар» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС); – Қоғамда кешенді қауіпсіздік 
жүйесін құру (Қоғамның еншілес ұйымдарында еңбекті және қоршаған 
ортаны қорғау, өнеркәсіптік, экономикалық, ақпараттық, дене қауіпсіздігі 
және лаңкестікке қарсы қорғаныс бойынша Кешенді бағдарлама 
әзірленді және бекітілді).
Директорлар кеңесі Компанияның және Басқарма мүшелерінің 
қызметінің нәтижелері туралы есептерді жыл сайын талдайды, оларда 
тұрақты даму саласында ПӘК жету туралы ақпарат келтіріледі. 
Директорлар кеңесі мақсатты көрсеткіштерден ауытқуларға ерекше 
назар аударады. Қажет болса, Директорлар кеңесі Атқарушы органнан 
теріс ауытқымалардың негізгі себептерін нақтылауды талап етеді және 
көрсеткіштерді нормаға келтіру үшін қажет әрекеттерді ұсынады.

6) тұрақты дамуды өзекті үдерістермен 
интеграциялау, соның ішінде тәуекелдерді 
басқару, жоспарлау, адам ресурстарын 
басқару, инвестициялар, есептілік, 
операциялық қызмет және басқалары, 
сондай-ақ Даму стратегиясымен және 
шешімдер қабылдау үдерістерімен 
интеграциялау;

сәйкес Компанияның 2018–2028 жылдарға арналған Даму стратегиясына 
және Стратегияны орындау бойынша Жол картасына тұрақы дамуды 
өрбіту бойынша бастамалар кіреді. Тұрақты даму қағидалары өзекті 
үдерістерге енгізіледі, соның ішінде тәуекелдерді басқару, жоспарлау, 
есеп беру, адам ресурстарын басқару, инвестициялау және есеп беру 
үдерістеріне енгізіледі.
Компания еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмыскерлердің 
денсаулығын қорғау оның қызметінің мінсіз артықшылығы екенін 
түсінеді.
Қоршаған ортаны қорғау және ресурстарды оңтайлы пайдалану 
Компания мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қызметінде 
маңызды рөл атқарады. Жобаларды іске асырған кезде Компания 
анағұрлым экологиялық, энергия мен материалды үнемдейтін 
технологияларды таңдауға ұмтылады.
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7) Тұрақты даму саласында лауазымды 
тұлғалар мен жұмыскерлердің біліктілігін 
арттыру;

сәйкес Компания өз қызметкерлерінің Тұрақты даму саласында оқуын 
ұйымдастырады (экология және қауіпсіздік техникасы, қаржы, 
қызметкерлерді басқару, Тұрақты даму салаларындағы тренингтер мен 
семинарлар).
Компания өзінің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлеріне Тұрақты 
даму саласында әдістемелік қолдау көрсетеді. 2018 жылы Корпоративтік 
басқару қызметінің жұмыскерлері «Есептілік және Тұрақты дамуды 
басқару саласындағы үздік тәжірибелер. GRI стандарттары» тақырыбы 
бойынша PWC академиясы ұйымдастырған оқудан өтті.

3.5. Ұйым мүдделі тараптар үшін өз 
қызметінің айқындығы мен ашықтығын 
қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптарға 
ақпаратты ашу әдістері болып БАҚ 
(жарияланымдар, сұхбаттар), ғаламтор- 
ресурсын пайдалану, коммуникация 
құралдары арқылы кері байланысты 
орнату, консультациялық комитеттер мен 
кеңестер, сауалдарға жауаптар беру 
және басқалары пайдаланылады.

сәйкес Компания веб-сайттағы ақпаратты жүйелі түрде жаңарту, жылдық 
есептерді және тұрақты даму саласындағы есептерді шығару, БАҚ-мен 
өзара әрекеттесу, сауалдарға жауап беру арқылы мүдделі тараптар 
үшін өз қызметінің айқындығын қамтамасыз етеді.
ДК мүшелері қарастыру үшін Компанияның мүдделі тараптарға 
ақпаратты веб-сайтта, ДФО және БАҚ арқылы ҚР заңдарының, КБК 
және Ақпараттық саясаттың талаптарына сәйкес ашу айқындығы мен 
тиімділігі бойынша есепті жарты жылдық негізде қалыптастырады.
Ақпаратты ашу үшін ұсынылған ақпараттық материалдар үш тілде 
жарияланады. Есептік кезеңнің қорытындылары бойынша бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдерімен жұмыс жүргізілді. Компания 
өзінің корпоративтік сайтында тиісті сауалнаманы жариялау арқылы 
Компанияның қызметі туралы жылдық есепке қатысты мүдделі 
таоаптардан кері байланысты алады және қарастырады.
Халықаралық стандарттарға сай болу мақсатында Директорлар кеңесі 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметі туралы шоғырландырылған жыл 
сайынғы есепті шығарады және бекітеді, бұл есепке GRI халықаралық 
стандарттарының талаптарына сәйкес Тұрақты даму жөніндегі есеп 
кіреді.

3.6. Ұйымдарға Тұрақты даму қағидалары 
мен стандарттарын серіктестермен 
арадағы келісім шарттарға (келісімдерге, 
шарттарға) енгізуді және ұстануды 
талқылаған жөн. Тұрақты даму қағидалары 
мен стандарттарын енгізу жөніндегі 
кешенді шараларды серіктестермен 
бірге қабылдауға кеңес беріледі. 
Серіктес Тұрақты даму қағидалары мен 
стандарттарын қабылдамаған немесе 
тиісті түрде орындамаған жағдайда бұл 
серіктес ұйым үшін қаншалықты маңызды 
екенін және оған әсер ету шаралары мен 
оны ауыстыру мүмкіндігі бар ма екенін 
назарға алған жөн.

сәйкес емес Сәйкессіздікті жою мақсатында Корпоративтік басқаруды жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарында тиісті іс-шаралар қарастырылған.

4-тарау. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарас
4.1. Акционерлердің (қатысушылардың) 

құқықтарын ұстану ұйымға 
инвестицияларды тартудың өзекті шарты 
болып табылады. Ұйым акционерлердің 
(қатысушылардың) құқықтарын іске 
асыруды қамтамасыз етуі тиіс. Ұйымда 
бірнеше акционер (қатысушы) болған 
кезде олардың әрқайсысына әділ 
көзқарас қамтамасыз етілуі тиіс. 
Акционердің (қатысушының) тиісті 
шешім қабылдауы үшін қажет ұйым 
туралы ақпарат алу мүмкіндігі болуы 
тиіс, бұл ретте ұйымның ақпаратының 
құпиялылығына және ақпаратты ашуға 
қойылатын талаптар ескерілуі керек.

сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акционері болып 
табылады. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін қажет Компания 
туралы ақпаратты сұратқан сәттен бастап 10 күн ішінде алуға құқылы. 
Тиісті құқық Жарғыда белгіленген. Іс жүзінде «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасы шешімдер қабылдау аясында сұратқан қосымша ақпарат 
қысқа мерзім ішінде беріледі. Қор Басқармасының және Компанияның 
ДК отырысына дайындық кезінде Компания Қордың ЕТҰ басқару 
жөніндегі регламенттің, сондай-ақ Қызметтік және коммерциялық 
құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың 
талаптарын басшылыққа алады.
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4.2. Ұйым акционерлердің (қатысушылардың) 
мүдделеріне қатысты өз қызметі 
туралы ақпаратты өз акционерлеріне 
(қатысушыларына) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында, 
Жарғыда, сондай-ақ ұйымның ішкі 
құжаттарында белгіленген тәртіпте 
хабарлайды. Акционерлерге 
(қатысушыларға) ақпаратты ашу тәртібі 
мен арналары ақпараттық саясатта 
немесе ұйым туралы ақпаратты ашу 
мәселелерін регламенттейтін өзге 
құжатта белгіленуі тиіс. Акциялары қор 
биржасында бағаланатын ұйымдар 
ақпаратты Лизингтік ережелерге сәйкес 
қосымша ашады.

сәйкес Компания өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз қатысушыға заңнамаға, 
Жарғыға, Ақпараттық саясатқа, Ақпаратты ашу регламентіне сәйкес 
хабарлайды. Компанияның Ақпараттық саясатында Жалғыз акционерге 
және өзге мүдделі тұлғаларға Компания туралы ақпаратты ашу 
мақсаттары, қағидалары, тізілімі, тәртібі, мерзімдері мен нысандары 
жазылған. Ақпаратты ашу айқындығы мен тиімділігі жөніндегі есеп 
жарты жылда бір рет жасалады.

4.3. Акционерлердің (қатысушылардың) 
жалпы жиналысын өткізу тәртібі барлық 
акционерлердің (қатысушылардың) 
жалпы жиналысына қатысудың тең 
құқығын барлық акционерлерге 
(қатысушыларға) қамтамасыз етеді. 
Акционер (қатысушы) акционерлердің 
(қатысушылардың) көзбе-көз тәртіпте 
өткізілетін жалпы жиналысында жеке 
өзі немесе қатыспай (өз пайымдамасы 
бойынша акционерлер (қатысушылар) өз 
өкіліне берген сенімхат бойынша) дауыс 
бере алады. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына немесе Шартқа сәйкес 
акционердің атынан сенімхатсыз әрекет 
етуге немесе оның мүдделерін білдруге 
құқылы тұлға үшін акционерлердің 
(қатысушылардың) жалпы жиналысына 
қатысуға және қарастырылатын мәселе 
бойынша сенімхат беру талап етілмейді.

қолданылмай-
ды

«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акционері болып 
табылады.

4.4. Ұйымда Акционерлердің/ қатысушы-
лардың жалпы жиналысы (Жалғыз 
акционер /(Жалғыз қатысушы) бекіт-
кен Директорлар кеңесін (Қадағалау 
кеңесін және/немесе Атқарушы ор-
ганды) сайлаудың және сыйақы бел-
гілеудің айқын тәртібі белгіленуі тиіс. 
Директорлар кеңесінің (Қадағалау 
кеңесінің және/немесе Атқарушы ор-
ганның) құрамын сайлау Қазақстан 
Республикасының заңнамасында, 
Жарғыда және ұйымның ішкі құжат-
тары мен осы Кодексте белгіленген 
тәртіпте іске асырылады.

сәйкес Компанияда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесіне 
Кандидаттарды іріктеу саясаты бекітілді. Директорлар кеңесінің 
(Қадағалау кеңесінің және/немесе Атқарушы органның) 
құрамын сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында, 
Жарғыда және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген 
тәртіпте іске асырылады. Сондай-ақ Қор Басқармасының 
26.09.16 ж. шешімімен (№ 35/17 хаттама) бекітілген Портфельдік 
компаниялардың Директорлар кеңесінің құрамын ресмилендіру 
ережелері іс жүзінде қолданылады.

4.5. Ұйымда бірнеше акционер (қаты-
сушы), соның ішінде миноритарлық 
акционерлер (қатысушылар) болған 
жағдайда корпоративтік басқару 
жүйесі барлық акционерлерге (қа-
тысушыларға) әділ қатынасты және 
олардың құқықтарын іске асыруды 
қамтамасыз етуі тиіс, бұл ұйымның 
Жарғысында белгіленуі керек.

қолданылмай-
ды

«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акционері болып 
табылады.
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5-тарау. Директорлар кеңесінің жәнеАтқарушы органның тиімділігі
5.1. Директорлар кеңесіне ұйымды басқару 

үшін және Атқарушы органның қызметін 
бақылау үшін жеткілікті өкілеттіктер 
берілуі тиіс.
Директорлар кеңесі өз атқарымдарын 
Жарғыға сәйкес орындайды және 
мынадай мәселелерге ерекше назар 
аударады: 1) даму стратегияларын 
(бағыттары мен нәтижелерін) белгілеу;
2) Даму жоспарында қызметтің өзекті 
көрсеткіштерін белгілеу және мониторинг 
жүргізу;
3) тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүргізу жүйесінің тиімді әрекет 
етуін ұйымдастыру және қадағалау; 
4) Директорлар кеңесінің құзыреттері 
аясында ірі инвестициялық жобаларды 
және өзге өзекті стратегиялық 
жобаларды тиімді іске асыруды бекіту 
және мониторинг жүргізу;
5) Атқарушы органның жетекшісі 
мен мүшелерін сайлау, сыйақы беру, 
мирасқорлығын жоспарлау және 
қызметін қадағалау;
6) корпоративтік басқару және әдеп; 
7) ұйымда осы Кодекстің қағидаларын 
Қордың іскерлік әдеп саласындағы 
корпоративтік стандарттарының (Іскерлік 
әдеп кодексі) қағидаларын ұстану.

сәйкес Директорлар кеңесінің осы атқарымдары «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Жарғысында, Директорлар кеңесі туралы қағидада бекітілген және іс 
жүзінде орындалады.

5.2. Директорлар кеңесінің мүшелері өз 
міндеттерін тиісті түрде орындауы тиіс, 
ұзақ мерзімді құнды және ұйымның 
тұрақты дамуын қамтамасыз етуі 
тиіс. Ұйымның Директорлар кеңесі 
акционерлерге есеп береді. Осындай 
есеп берушілік акционерлердің жалпы 
жиналысының механизмі арқылы іске 
асырылады. Директорлар кеңесінің 
мүшелері өзінің атқарымдық міндеттерін 
орындауы тиіс және өз қызметінде тиісті 
қағидаларды ұстануы тиіс.

сәйкес Компанияның Директорлар кеңесі өз міндеттерін ұзақ мерзімді құнды 
және тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін орындайды, бұл Компанияның 
Даму стратегиясында қарастырылған. Директорлар кеңесінің мүшелері 
Жарғыда белгіленген өкілеттіктері шегінде шешімдер қабылдайды және 
әрекет етеді. Компанияның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп 
жыл сайын дайындалады, ол Компанияның қызметі туралы Шоғырланған 
жылдық есепке енгізіледі.

5.3. Директорлар кеңесінде және оның 
комитеттерінде ұйымның мүдделері үшін 
тәуелсіз, әділ және тиімді шешімдер 
қабылдауды қамтамасыз ететін, барлық 
акционерлерге әділ қатынасты және 
тұрақты даму қағидаларын ескеретін 
дағдылардың, тәжірибенің және білімнің 
теңгерімі қамтамасыз етілуі тиіс.

сәйкес Бұл атқарым Директорлар кеңесі туралы қағидада белгіленген. 
2018 жылы Директорлар кеңесінің құрамында Жалғыз акционердің 
екі өкілі және үш тәуелсіз директор болды, бұл Директорлар кеңесінің 
мүшелерінің жалпы санының 50 % астамын құрады.

5.4. Директорлар кеңесінің құрамында 
тәжірибе, жеке сипаттамалары және 
гендерлік құрам бойынша әртүрлілікті 
қамтамасыз ету қажет. Директорлар 
кеңесінің құрамына қабылданатын 
шешімдердің тәуелсіздігін және 
барлық акционерлерге әділ қатынасты 
қамтамасыз ететін мөлшерде тәуелсіз 
директорлар кіруі тиіс. Компанияның 
Директорлар кеңесінің құрамында 
тәуелсіз директорлардың ұсынылатын 
саны Директорлар кеңесінің мүшелерінің 
жалпы санынан елу пайызға дейін 
құрайды.

сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі 
шешімімен (№ 13/18 хаттама) Компанияның Директорлар кеңесінің  
6 (алты) адамнан тұратын құрамы белгіленді.
2018 жылы нақты саны 7 (жеті) адамды құрады. Тұтқышев Ержан 
Бексұлтанұлы –Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы, Жалғыз 
акционердің өкілі.
Адырбек Икрам Адырбекұлы – Компанияның Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі.
Қасымбек Ардақ Махмудұлы -Жалғыз акционердің өкілі, Директорлар 
кеңесінің мүшесі.
Құдайберген Қанат Жақыпұлы – Компанияның Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Компания Басқармасының төрағасы.
Арсланова Зарина Фуатовқызы – Компанияның Директорлар кеңесінің 
мүшесі, аға тәуелсіз директор.
Каландадзе Димитрий Нугзарович – Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Нарбаева Айсұлу Жармұхаметқызы. 
Директорлар кеңесінің құрамы салалық тәжірибе, дағдылар, 
халықаралық байланыста және тәуелсіздік тұрғысынан теңгерімделген.
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5.5. Акционерлердің жалпы жиналысы 
Директорлар кеңесінің мүшелерін 
кандидаттардың құзыретін, дағдыларын, 
жетістіктерін, іскерлік беделін және кәсіби 
тәжірибесін ескере отырып, айқын және 
түсінікті рәсімдердің негізінде сайлайды. 
Директорлар кеңесінің жеке мүшелерін 
немесе толық құрамын жаңа мерзімге 
қайта сайлаған кезде Директорлар 
кеңесінің ұйымның қызметінің тиімділігіне 
енгізген үлесіне назар аударылады.

сәйкес Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін кандидаттардың 
құзыретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделін және кәсіби 
тәжірибесін ескере отырып, айқын және түсінікті рәсімдердің негізінде 
сайлайды.

5.6. Директорлар кеңесі Директорлар 
кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері 
үшін лауазымға кіріспе бағдарламасын 
және Директорлар кеңесінің әр мүшесі 
үшін кәсіптік даму бағдарламасын бекітеді. 
Корпоративтік хатшы осы бағдарламаның 
іске асырылуын қамтамасыз етеді.

сәйкес Компанияда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері 
үшін лауазымға кіріспе саясаты әрекет етеді. Бұл ретте Корпоративтік 
хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің Қордың 
және Ұйымның қызметінің өзекті аспектілерімен, соның ішінде анағұрлым 
үлкен тәуекелдермен байланысты қызметтерімен және құжаттарымен 
танысу үдерісін іске асырады.

5.7. Директорлар кеңесінің төрағасы 
Директорлар кеңесіне жалпы жетекшілік 
жасау үшін жауап береді, Директорлар 
кеңесі оның негізгі атқарымдарын толық 
және тиімді іске асыруын, Директорлар 
кеңесінің мүшелері, ірі акционерлер және 
Атқарушы орган арасында құрылымдық 
диалог құруды қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесінің төрағасының және 
Атқарушы органның жетекшісінің рөлі мен 
атқарымдары нақты шектелуі тиіс және 
ұйымның Жарғысында, Директорлар 
кеңесі туралы және Атқарушы орган 
туралы қағидаларда бекітілуі тиіс.

сәйкес Бұл талаптар Жарғыға, Директорлар кеңесі туралы қағидаға және «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы туралы қағидаға сәйкес орындалады. 
Іс жүзінде Директорлар кеңесінің Төрағасы ұзақ мерзімді құнның өсуіне 
және Компанияның тұрақты дамуына бағдарланған кәсіпқойлардың 
бірыңғай командасын құруға ұмтылады. Директорлар кеңесінің бірқатар 
дағдылары бар, соның ішінде көшбасшылық, ынталандыра білу, әртүрлі 
пікірлер мен тәсілдемелерді түсіну, шиеленіскен жағдайларды шешу 
дағдылары сияқты қасиеттерді атап өтуге болады. Директорлар кеңесі 
мен Басқарма арасында, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Басқарма 
Төрағасының арасында өкілеттіктерді бөлу Компанияның Жарғысымен 
белгіленген. Компанияның Директорлар кеңесі туралы қағидаға өзекті 
атқарымдар бойынша өзгерістер енгізілді және іс жүзінде орындалуда.

5.8. Директорлар кеңесінің мүшелері-
не сыйақы беру деңгейі ұйымды 
табысты басқару үшін талап етілетін 
осындай деңгейдегі Директорлар 
кеңесінің осындай әр мүшесін 
жұмысқа тарту, ұстап қалу және 
ынталандыру үшін жеткілікті болуы 
тиіс. Ұйымның Директорлар кеңесінің 
мүшесіне сыйақы белгілеу Қор әзір-
лейтін әдіснамаға сәйкес іске асыры-
лады, бұл ретте осы тұлғаның Дирек-
торлар кеңесінің құрамына кіруінің 
нәтижесінде Ұйым үшін күтілетін оң 
әсерге назар аударған жөн. Бірнеше 
акционер бар ұйымдарда Директор-
лар кеңесінің мүшелеріне сыйақы 
берудің тиісті ережелері Қордың 
әдіснамасының негізінде әзірленеді 
және оны акционерлердің жалпы 
жиналысы бекітеді.

Ұйымның Директорлар кеңесінің 
Лауазымға тағайындау және сыйақы 
беру жөніндегі комитеті кандидат-
тарға берілетін сыйақының мөлшері 
бойынша тәуелсіз директорға ұсы-
ныстар жасайды.

сәйкес Тәуелсіз директорлар үшін сыйақы Қор Басқармасының 
2009 жылғы 22 мамырдағы шешімімен, 2012 жылғы 24 мамыр-
дағы № 23/12 өзгерістерімен бекітілген Қордың компаниялары-
ның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығындарын 
өтеу ережелеріне сәйкес тағайындалады. Қордың өкілдеріне 
сыйақы Қор Басқармасының шешімінің негізінде белгіленеді. 
Сыйақының мөлшерін белгілеген кезде Директорлар кеңесі 
мүшелерінің міндеттері, Ұйым қызметінің ауқымы, Даму страте-
гиясында белгіленген ұзақ мерзімді мақсаттар мен тапсырма-
лар, Директорлар кеңесі қарастыратын мәселелердің күрделілі-
гі, басқа ұқсас компанияларда берілетін сыйақының деңгейі 
назарға алынады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне тия-
нақталған жылдық сыйақы белгіленеді, Директорлар кеңесінің 
комитеттеріне қатысқаны және өкілдік еткені үшін қосымша 
сыйақы белгіленеді.
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5.9. Директорлар кеңесінің комитеттері 
Директорлар кеңесінің құзыретіне 
кіретін мәселелерді терең әрі мұқият 
қарастыруға және қабылданатын 
шешімдердің сапасына ықпал етеді, 
әсіресе аудит, тәуекелдерді басқару, 
Ұйымның тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді сатып алу ережелерін тиісті 
түрде және тиімді қолдану, Директорлар 
кеңесінің және Атқарушы органның 
мүшелерін тағайындау және сыйақы 
беру, тұрақты даму, соның ішінде 
еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, 
еңбек қауіпсіздігі сияқты бағыттардың 
сапасына ықпал етеді. Комитеттердің 
болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін 
Директорлар кеңесінің құзыреті 
аясында қабылданған шешімдер 
үшін жауапкершіліктен босатпайды. 
Директорлар кеңесі комитеттерді құру 
туралы шешім қабылдайды, комитеттердің 
құрамын, әрекет ету мерзімі мен 
өкілеттіктерін белгілейді.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысында белгіленген 
құзыреттіліктерге сәйкес Директорлар кеңесі комитеттерді құру 
туралы шешім қабылдайды, комитеттердің құрамын, әрекет ету мерзімі 
мен өкілеттіктерін белгілейді. Аудит, стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар, лауазымға тағайындау және сыйақылар белгілеу 
жөніндегі комитеттер Директорлар кеңесінде қарастырғанға дейін 
анағұрлым маңызды мәселелердің ауқымы бойынша егжей-тегжейлі 
талдау жасау үшін және ұсынымдар жасау үшін құрылды. Комитеттер 
қарастыратын мәселелер бойынша кесімді шешімді Директорлар кеңесі 
қабылдайды.

5.10. Директорлар кеңесінің отырыстарын 
дайындау және өткізу оның қызметінің 
барынша нәтижелілігіне ықпал етуі тиіс. 
Өз міндеттерін орындау үшін Директорлар 
кеңесі мүшелерінің толық, өзекті және 
уақтылы ақпаратқа қолжетімдігі болуы 
тиіс.

сәйкес Бұл талаптар Директорлар кеңесі туралы қағидаларда бекітілді. 
Директорлар кеңесі бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі түрде 
отырыстар өткізеді. 2018 жылы Директорлар кеңесінің 11 отырысы 
өткізілді, соның ішінде сырттай дауыс беру түрінде 1 отырыс өткізілді, 
комитеттердің отырыстары көзбе-көз тәртіпте ғана өткізіледі.
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидасына 
сәйкес аса маңызды, өзекті, стратегиялық мәселелерді қарастыру және 
олар бойынша шешім қабылдау көзбе-көз дауыс берілетін отырыстарға 
ғана қабылданады, сондай-ақ талқылау қорытындылары мен 
қабылданған шешімдерді көрсету арқылы хаттамаланады. Отырыстар 
қарастырылатын мәселелердің тізілімінен және отырыстарды өткізу 
графигінен тұратын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар 
кеңесі Жарғыда, Компанияның директорлар кеңесі туралы қағидада, 
Комитеттер туралы қағидада белгіленген отырыстарды дайындау және 
өткізу жөніндегі рәсімдерді ұстанады.

5.11. Директорлар кеңесі, комитеттер 
және Директорлар кеңесінің мүшелері 
ұйымның Директорлар кеңесі бекіткен 
құрылымданған үдерістің аясында 
жыл сайын бағалануы тиіс. Бұл үдеріс 
Қордың әдіснамасына сәйкес келуі 
тиіс. Бұл ретте кем дегенде үш жылда 
бір рет тәуелсіз кәсіптік ұйымды тарту 
арқылы бағалау жүргізіледі. Бағалау 
Директорлар кеңесінің және оның әр 
мүшесінің ұзақ мерзім құнның өсуіне 
және ұйымның тұрақты дамуына 
енгізген үлесін анықтауға, сондай-ақ 
жақсарту үшін бағыттарды анықтауға 
және шараларды ұсынуға мүмкіндік 
береді. Бағалау нәтижелері Директорлар 
кеңесінің мүшелері қайта сайланған кезде 
немесе өкілеттіктері мерзімінен бұрын 
тоқтатылған кезде назарға алынады.

ішінара сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 
(22.05.18 ж. № 04/18) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің, «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы қағида 
бекітілді. Директорлар кеңесі Комитетінің 2017 жылғы – 2018 жылдың  
I тоқсанындағы қызметін бағалау PWC корпоративтік басқаруды тәуелсіз 
диагностикалау аясында іске асырылды.
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5.12. Директорлар кеңесінің қызметін 
тиімді ұйымдастыру мақсатында және 
Директорлар кеңесінің, Атқарушы 
органның акционерлермен өзара 
әрекеттесуі үшін Директорлар кеңесі 
Корпоративтік хатшыны сайлайды.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің 
құзыретіне Корпоративтік хатшыны тағайындау кіреді. Компанияның 
Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 5/12 шешімімен 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысы болып Нуралина 
Жанара Серикжановна сайланды. 2018 жылы Директорлар кеңесінің 
шешімімен, өкілеттігінің мерзімі аяқталуына байланысты Нуралина Ж.С. 
3 жыл мерзіміне қайта сайланды. Корпоративтік хатшы Компанияның 
Директорлар кеңесіне есеп береді және Компанияның Атқарушы 
органына тәуелденбейді.
Корпоративтік хатшы туралы қағидаға сәйкес, Корпоративтік хатшының 
міндеттеріне Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің тарапынан 
корпоративтік шешімдердің уақтылы және сапалы қабылдануына, 
Директорлар кеңесінің қызметінің барлық мәселелері бойынша 
оның мүшелері үшін кеңесшінің рөлін орындау және осы Кодекстің 
қағидаларын қолдану, сондай-ақ осы Кодекстің іске асырылуына 
мониторинг жүргізу және Қордағы және Ұйымдағы корпоративтік 
басқаруды жетілдіруге қатысу кіреді. Кодекске сәйкес, Корпоративтік 
хатшы Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларының орындалуы 
жөнінегі есепті Қоғамның жылдық есебіне қосу үшін жыл сайын 
дайындайды. Корпоративтік хатшының қызметі туралы есептер 
Директорлар кеңесінің отырыстарында тоқсан сайын қарастырылады.

5.13. Компанияларда алқалық атқарушы 
орган құрылады, қалған ұйымдарда, 
сондай-ақ компания бірлескен кәсіпорын 
құрған жағдайда ол акционерлердің 
(қатысушылардың) пайымдамасы 
бойынша алқалық немесе жекеше болуы 
мүмкін. Жетекші мен Атқарушы органның 
мүшелеріне жоғары кәсіптік және жеке 
қасиеттер тән болуы тиіс, сондай-ақ мінсіз 
іскерлік беделі болуы тиіс және жоғары 
әдептік стандарттары ұстануы тиіс. 
Атқарушы орган Директорлар кеңесіне 
есеп береді және ұйымның күнделікті 
қызметіне жетекшілік етеді, Стратегияның, 
Даму жоспарының, Директорлар кеңесі 
мен акционерлердің жалпы жиналысы 
қабылдаған шешімдердің іске асырылуы 
үшін жауапкершілік тартады.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысының негізінде Басқарма –
Компанияның алқалық органы құрылды. Компанияның Басқармасы 
ағымдағы қызметті басшылыққа алады, өзіне жүктелген тапсырмалардың 
орындалуы үшін Директорлар кеңесінің алдында жауапкершілік 
атқарады, Компанияның Даму стратегиясын, Даму жоспарын іске 
асырады.

5.14. Директорлар кеңесі Атқарушы органның 
жетекшісі мен мүшелерін сайлайды, 
өкілеттігінің мерзімдерін, лауазымдық 
еңбекақысының мөлшерін, еңбекақы 
төлеу шарттарын белгілейді. Атқарушы 
органның құрамына кандидаттарды 
іздеу мен іріктеу, оларға сыйақы беруді 
белгілеу үдерісінде өзекті рөлді Ұйымның 
Директорлар кеңесінің Лауазымға 
тағайындау және сыйақы беру жөніндегі 
комитеті атқарады.

сәйкес Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарма төрағасы мен 
мүшелерін сайлайды, олардың өкілеттігінің мерзімдерін, лауазымдық 
еңбекақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын белгілейді. 
Лауазымға тағайындау және сыйақы беру жөніндегі комитет туралы 
қағидаға сәйкес, Лауазымға тағайындау және сыйақы беру жөніндегі 
комитетінің құзыреттеріне Басқарманың құрамына кандидаттарды іздеу 
мен іріктеу, оларға сыйақы беруді белгілеу кіреді.

Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 % 
Қорға тиесілі компанияларда Атқарушы 
органның жетекшісі лауазымына 
кандидатураны Қордың Басқармасы 
алдын-ала келісімдейді.

Лауазымға тағайындау және сыйақы беру жөніндегі комитет туралы 
қағидаға сәйкес Компания Басқармасының құрамына ұсынылатын 
кандидаттар бойынша ұсынымдарды бағалау және дайындау 
жүргізіледі. Жарғыға сәйкес, Қор Басқарма Төрағасының лауазымына 
кандидатураны келіседі. Лауазымға тағайындау және сыйақы беру 
жөніндегі комитетінің және Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 
сәуірдегі шешімімен Құдайберген Қанат Жақыпұлының кандидатурасы 
Компания Басқармасының Төрағасына лауазымына тағайындау үшін 
мақұлданды. Жарғыға сәйкес, Жалғыз акционердің құзыретін Басқарма 
Төрағасын дауазымға тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтату кіреді. Жалғыз акционердің 16.11.18 ж. № 34/18 шешімімен 
Компанияның Жарғысына Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне 
қатысты Компания Басқармасының Төрағасын лауазымға тағайындау 
және өкілеттігін тоқтату енгізілді.
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5.15. Ұзақ мерзімді құнын арттыру және 
ұйымның тұрақты дамуы мақсатында 
Атқарушы орган ұйымды күнделікті 
негізде басқаруды (жедел басқаруды) 
қамтамасыз етеді.
Атқарушы орган акционерлерге және 
Директорлар кеңесіне есеп береді. 
Директорлар кеңесінің жетекшілігімен 
Атқарушы орган ұйымның Даму 
стратегиясын әзірлейді. Атқарушы 
органмыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
- қызметін Қазақстан Республикасы 
заңнамасының нормаларына, Жарғыға 
және ұйымның ішкі құжаттарына, 
акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімдеріне, Директорлар кеңесінің 
жиналысының шешіміне сәйкес іске 
асыру;
- тәуекелдерді тиісті түрде басқару және 
ішкі бақылау;
- акционерлердің жалпы жиналысының 
(жалғыз акционердің), Директорлар 
кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін 
ресурстар бөлу;
- Ұйым жұмыскерлерінің еңбегінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Ұйым жұмыскерлерінің қызығушылығы 
мен бейілділігі атмосферасын жасау.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына сәйкес, Компанияның 
Басқармасы ағымдағы қызметке жетекшілік етеді, өзіне жүктелген 
тапсырмалардың орындалуы үшін Директорлар кеңесі мен 
акционерлердің алдында жауапкершілік тартады, Директорлар 
кеңесінің Даму стратегиясын қарастыруға шығарады және мақұлдайды. 
Директорлар кеңесінің 19.12.18 ж. № 11/18 шешімімен бекітілген «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы туралы қағидаға Басқарманың 
мынадай атқарымдарын бекітуге қатысты өзгерістер енгізілді:
- тәуекелдерді тиісті түрде басқару және ішкі бақылау;
- акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің), 
Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлу;
- Ұйым жұмыскерлерінің еңбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Ұйым жұмыскерлерінің қызығушылығы мен бейілділігі атмосферасын 
жасау.

5.16. Директорлар кеңесі ұйымның Атқарушы 
органының қызметіне бақылау 
жүргізеді. Бақылау Атқарушы органның 
Директорлар кеңесіне жүйелі түрде 
есеп беруі және орташа жедел даму 
жоспарлары мен жеткен нәтижелер 
туралы есептерді кем дегенде бір тоқсанда 
бір рет тыңдау арқылы іске асырылуы 
мүмкін. Атқарушы органның жұмысының 
қанағаттандырылмайтын нәтижелері 
алынған жағдайда Директорлар кеңесі 
Атқарушы органның және/немесе оның 
мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтата алады.

сәйкес Директорлар кеңесі әртүрлі бағыттар бойынша жүйелі түрде есеп 
алу арқылы Басқарманың қызметіне бақылау жүргізеді, соның ішінде 
Басқарма Бизнес-жоспарды орындау мәселелері бойынша, тәуекелдер 
бойынша есептерді және жобалар бойынша мониторингтік есептерді 
тоқсан сайынғы негізде тыңдайды. Директорлар кеңесі Басқарма 
мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтата алады.

5.17. Атқарушы органның жетекшісі мен 
мүшелерінде өз атқарымдарын орындау 
үшін білімі, дағдылары мен тәжірибесі 
жеткілікті болуы тиіс, сондай-ақ мінсіз 
іскерлік және жеке беделі болуы тиіс.
Осы тармақта белгіленген талаптардан 
басқа, Атқарушы органның жетекшісінің 
күшті көшбасшылық қасиеттері болуы 
тиіс, қызығушылық және мүдделілік 
атмосферасын жасауы тиіс, жоғары 
ұйымдастырушылық қабілеті болуы 
тиіс, белсенді өзара әрекеттесуі тиіс, 
акционерлермен, Директорлар кеңесімен, 
жұмыскерлермен және өзге мүдделі 
тараптармен құрылымдық диалогты құра 
алатындай жұмыс жасауы тиіс.

сәйкес Компания Басқармасының мүшелері Компания қызметінің күрделілігіне, 
ерекшелігіне сәйкес тау-кен, энергетикалық, машина жасау, қаржы 
және өзге салаларда қажетті білімі, тәжірибесі, біліктілігі және дағдылары 
болуы тиіс, сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке беделі болуы тиіс. 
Компания Басқармасының Төрағасы күшті көшбасшылық қасиеттері 
бар, қызығушылық және мүдделілік атмосферасын жасай алады, 
жоғары ұйымдастырушылық қабілеті бар, белсенді өзара әрекеттесе 
алады, акционерлермен, Директорлар кеңесімен, жұмыскерлермен 
және өзге мүдделі тараптармен құрылымдық диалог құра алады.
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5.18. Ұйымда лауазымға тағайындаудың және 
сыйақы берудің айқындығын арттыру 
үшін Директорлар кеңесі лауазымға 
тағайындау, сыйақы беру, бағалау және 
мирасқорлық жөніндегі ережелерді қатаң 
ұстануы тиіс.

сәйкес Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен 
(№ 01/18 хаттама) 2019 жылғы 26 наурыздағы өзгертулермен 
және толықтырулармен (№ 02/19 хаттама) бекітілген Компанияның 
жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру ережелерімен 
Компанияның жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін әзірлеудің 
жалпы тәртібі белгіленді және ол мынадай қағидалардан тұрады:
- ішкі әділдік және сыртқы бәсекеге қабілеттік;
- еңбекақы төлеу шарттары жұмыскерлері тиімді қызмет етуге 
ынталандыратындай етіп тағайындалуы тиіс және біліктілігі жоғары 
мамандарды жұмысқа тарту үшін бәсекеге абілетті болуы тиіс;
- еңбекақы төлеу жүйесі айын және түсінікті болуы тиіс;
- еңбекақы төлеу деңгейі Компанияның және жекелеген жұмыскерлердің 
мақсаттарға және тапсырмаларға қатысты жалпы жетістіктеріне тәуелді 
болады;
- лауазымның күрделілігін ескеретін еңбекақы төлеу құрылымына 
сыйақы мөлшерінің тәуелділігі, еңбекақылар нарығында еңбекақы төлеу 
деңгейі және Компанияның қаржылық-экономикалық мүмкіндіктері.
Жұмыстың (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) қорытындылары 
бойынша сыйақылар жеткен жетістіктер үшін материалдық көтермелеу 
және жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында қызметтің тиімділігін 
бағалау нәтижелері бойынша төленеді.
Жұмыстың қорытындылары бойынша сыйақылар төлеудің негізгі шарты 
болып сыйақылар төлеу үшін жоспарланған соманы ескере отырып 
есептелген, есептік кезең ішіндегі шоғыланған қорытынды пайданың 
болуы табылады.
Жетекші қызметкерлер, ІАҚ жетекшісі мен жұмыскерлері, Компанияның 
Корпоративтік хатшысы үшін лауазымдық еңбекақы төлеу сызбасын 
Компанияның Директорлар кеңесі бекітеді, ал басқарушылық және 
әкімшілік қызметкерлер үшін Компанияның Басқармасы бекітеді.

5.19. Атқарушы органның жетекшісі мен 
мүшелерін Директорлар кеңесі 
бағалайды. Бағалаудың негізгі критерийі 
болып көзделген ПӘК жету табылады.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жетешілік және басқарушылық 
қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру ережелеріне 
сәйкес, еңбекақы төлеу тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады, олар 
ПӘК жеткеннен кейін төленеді. Лауазымдық еңбекақыны тағайындаған 
кезде орындалатын тапсырмалардың күрделілігі, жұмыскердің дербес 
құзыреті және оның нарықтағы бәсекеге қабілеттігі, Компанияның 
дамуына енгізген үлесі, басқа ұқсас компанияларда төленетін 
еңбекақының деңгейі, Компаниядағы экономикалық ахуал ескеріледі. 
ПӘК жобасын Лауазымға тағайындау және сыйақы белгілеу жөніндегі 
комитет әзірлейді және Компанияның Директорлар кеңесіне бекіту үшін 
ұсынады. Бағалау нәтижелері сыйақының мөлшеріне, көтермелеуге, 
қайта сайлауға (тағайындауға) немесе өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатуға әсер етеді.

5.20. Атқарушы органның мүшелері 
тарапынан Іскерлік әдеп кодексінің 
нормалары бұзылу жағдайлары 
туралы Атқарушы органның жетекшісі 
Директорлар кеңесіне хабарлайды. 
Іскерлік әдеп кодексінің нормаларын 
бұзуға жол берген Атқарушы органның 
мүшесі кез-келген басқа ұйымның 
Атқарушы органының мүшесі болы 
алмайды.

сәйкес Бекітілген Іскерлік әдепке сәйкес лауазымдық тұлғалардың Кодекс 
қағидаларын бұзуы Директорлар кеңесіне хабарлануы тиіс. Атқарушы 
органның мүшелері тарапынан Іскерлік кодекс әдеп нормаларының 
бұзылу жағдайлары 2018 жылы тіркелген жоқ.

5.21. Корпоративтік шиеленіскен жағдайлар 
орын алған кезде қатысушылар ұйымның 
және мүдделі тараптардың мүдделерін 
қорғау мақсатында келіссөздер жүргізу 
арқылы оларды шешу жолдарын іздейді. 
Корпоративтік хатшының ықпал етуімен 
корпоративтік шиеленістерді Ұйымның 
Директорлар кеңесінің Төрағасы 
қарастырады. Директорлар кеңесінің 
Төрағасы корпоративтік шиеленіске 
қатысты болған жағдайда мұндай 
шиеленістерді Лауазымға тағайыдау 
және сыйақы белгілеу жөніндегі комитет 
қарастырады.

сәйкес Корпоративтік шиеленістерді реттеу тәртібі туралы ережелер 
Директорлар кеңесі Төрағасының құзыреттілігіне және Лауазымға 
тағайындау және сыйақы беру жөніндегі комитеттің рөліне қатысты 
бекітілді. Директорлар кеңесінің Төрағасы корпоративтік шиеленістерге 
қатысты жағдайлар орын алған жоқ.
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6-тарау. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит
6.1. Ұйымда өзінің стратегиялық және 

жедел мақсаттарына жету үшін оңтайлы 
сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталған, 
төменде көрсетілген мақсаттарға 
жету үшін Директорлар кеңесі мен 
Атқарушы орган жасайтын ұйымдық 
саясаттардың, рәсімдердің, нормалар 
мен іс-әрекеттердің, басқару әдістері мен 
механизмдерінің үйлесімдігін білдіретін, 
тиімді әрекет ететін тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау жүйесі жасалды:
-ұйымның құнын арттыру, пайдалылық 
және олардың тәуекелдерін 
сүйемелдейтін оңтайлы теңгерім;
- қаржылық-шаруашылық қызметтің 
тиімділігі және компанияның қаржылық 
тұрақтылығына жету;
- активтерді сақтау және компанияның 
ресурстарын тиімді пайдалану;
- қаржылық және басқарушылық 
есептіліктің толықтығы, сенімділігі және 
шынайылығы;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының 
және ішкі құжаттарының талаптарын 
орындау;
- алаяқтыққа жол бермеу үшін, негізгі 
және қосалқы бизнес-үдерістердің 
әрекет етуіне тиімді қолдау көрсету үшін, 
қызмет нәтижелерін талдау үшін тиісті ішкі 
бақылауды жүргізу.

ішінара сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да Директорлар кеңесі тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесін (ТБКЖ) ұйымдастыру үшін жауапты 
болып табылады. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді 
жүйесін ұйымдастыру үдерісі Ішкі бақылау жүйесі туралы қағидаға және 
Тәуекелдерді басқару ережелеріне сәйкес қалыптасқан. Сондай-ақ 
тәуекелдерді барынша азайту үшін және тәуекелдерді иеленушілердің 
жауапкершілігін арттыру үшін мақсаттарды Компанияның Тәуекелдер 
тіркелімінде келтірілген тәуекелмен байланыстыру енгізілген.
Тәуелсіз бағалауға сәйкес, тәуекелдерді талдау бюджеттеу және 
жоспарлау үдерісіне толық шамада біріктірілмеген.

6.2. Қордың және Ұйымның Директорлар 
кеңесі тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру 
қағидалары мен тәсілдемелерін 
анықтауы тиіс, бұл үшін осы жүйенің 
тапсырмаларын негізге алуы тиіс және 
Қордың тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау саласындағы жұмысының үздік 
тәжірибелерін ескеруі тиіс.

сәйкес Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарында 
Компания қойған мақсаттарға жетуге әсер ете алатын тәуекелдерді 
қарастыруға назар аударылады, есептеулерді, талдауларды, 
технологиялық жобалардың нұсқаларын пысықтау/нақтылау, жобаны 
іске асырудан бас тарту және ескертпелі шаралар ұсынылады.
Компанияда Ішкі бақылау жүйесі туралы қағида, Тәуекелдерді басқару 
ережелері әрекет етеді, олар тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
қағидалары мен тәсілдемелерін сипаттайды. Құжаттама Қордың 
әдіснамасына негізделген. Тәуекелдерді басқару аясында Компанияның 
және оның еншілес ұйымдарының қызметінің мақсаттары Тредвей 
комиссиясының (COSO ERM) демеуші-ұйымдарының комитеті негізгі 
төрт санатта белгілеген Тәуекелдерді басқарудың біріктірілген моделіне 
сәйкес анықталады, олар:
- стратегиялық мақсаттар (strategic);
- жедел мақсаттар (operations);
- есептілікті дайындау саласындағы мақсаттар (reporting);
- заңнаманы ұстану саласындағы мақсаттар (compliance).
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6.3. Ұйымның Атқарушы органы тәуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылаудың тиімді 
жүйесін жасау мен әрекет етуін қолдауды 
қамтамасыз етуі тиіс. Тәуекелдерді 
басқару үдерісі жоспарлау (Стратегия 
мен Даму жоспары) және ұйым қызметінің 
нәтижелерін бағалау (басқарушылық 
есептілік) үдерістерімен біріктірілуі тиіс.

ішінара сәйкес Компания тәуекелдерді басқару бойынша негізгі құжаттарды әзірледі, 
сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі жоспарларды бекітті, ІБЖ және 
ТБКЖ бағалау нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарына тоқсан 
сайын мониторинг жүргізіледі. Компанияда Басқарманың Төрағасы 
жетекшілік ететін Тәуекелдер жөніндегі комитет әрекет етеді. Отырыстың 
аясында тәуекелдерді басқару жөніндегі мәселелер қарастырылады. 
Компанияның инвестициялық жобаларына, жылдық бюджеттеріне 
қатысты сараптамалық қорытындылар, Компания мен оның еншілес 
ұйымдарының бюджетіне түзетулер ұсыну бойынша тұрақты негізде 
жұмыс жүргізіледі. Іске асырылған тәуекелдер бойынша база жүргізіледі 
және талданады. Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында және 
Компанияның тәуекелдерін басқару ережелерінде (Корпоративный 
стандартта) тәуекелдерді басқару әдістері мен тәсілдері бойынша 
ұсыныстарды қалыптастыру, РБІБЖ-де тәуекелдерді барынша азайту 
жөніндегі іс-шараларды орындау барысы мен нәтижелілігі туралы жүйелі 
есептілікті ұсыну, шығындар мен оқыс оқиғалардың деректер базасын 
жүргізу міндеттері келтіріледі.
Ішкі бақылау рәсімдерін іске асыру, жүргізілген тексерістердің 
қорытындылары бойынша есептілікті дайындау және берілген 
ұсынымдардың орындалуына мониторинг жүргізу, артық бақылау 
рәсімдерін уақыты анықтау және жою бойынша ішкі бақылау жүйесінің 
әрекет етуі үшін жауапты Компанияның құрылымдық бөлімшесінің өз 
атқарымдарын орындауы іс жүзінде 2017 жылы басталды. Тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жөніндегі регламенттер 2004 жылғы COSO 
ERM моделін ескере отырып құрылды. PWC тәуелсіз бағалауға сәйкес 
тәуекелдерді талдау бюджеттеу және жоспарлау үдерісіне толық 
шамада біріктірілмеген.

6.4. Ұйымның тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйесі Атқарушы орган 
жүргізетін тәуекел-менеджменттің 
жоғары мәдениетіне негізделуі тиіс, ол 
қолданыстағы барлық тәуекелдерді 
сәйкестендіру, бағалау және мониторинг 
жүргізу рәсімдерінің міндеттілігін, 
сондай-ақ Компанияның стратегиялық 
мақсаттарына жетуіне, жедел 
тапсырмаларды орындауына және 
беделіне теріс әсер етуі мүмкін уақтылы 
және барабар шараларды қабылдауды 
қарастырады.

ішінара сәйкес Компанияда Ішкі бақылау жүйесі туралы қағида, Ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару қызметінің қағидасы, тәуелсіз бағалау 
қорытындылары бойынша PWC ұсынымдарын орындау аясында РБІБЖ 
тәуекелдерін басқару ережелері әрекет етеді. Корпоративтік басқаруды 
жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарында 2019 жылы Қоғамның 
тәуекел-менеджментін бағалау үшін оның қызметкерлері арасында 
сауалнама жүргізу, сондай-ақ нәтижелердің негізінде Іс-шаралар 
жоспарын әзірлеу және бекіту жоспарлануда. Компанияның тәуекел-
менеджментіне қатысты мәселелерді талқылау және оны жақсарту мен 
жетілдіру бойынша Компанияның болжалдарын Директорлар кеңесі 
2018 жылы қарастыруы бойынша куәліктер жоқ.

6.5. Ұйымдарда үш өзекті сала бойынша 
бақылау рәсімдерін әзірлеу, бекіту, 
ресмилендіру және құжаттандыру іске 
асырылуы тиіс, олар: жедел қызмет, 
қаржылық есептілікті дайындау және 
Қазақстан Республикасының заңнамасы 
мен ішкі құжаттарының талаптарын 
ұстану.

сәйкес Компанияда барлық мәселелер үшін, соның ішінде жедел қызмет 
саласындағы (бухгалтерлік және салықтық есеп, сатып алу, Қазақстан 
Республикасы заңнамасының және ішкі рәсімдердің талаптарын 
орындау) мәселелер үшін егжей-тегжейлі рәсімдер әзірленді.

6.6. Ұйымдарда тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау саласындағы 
айқын қағидалар мен тәсілдемелер, 
жұмыскерлер мен лауазымды тұлғаларды 
тәуекелдерді басқару жүйесін оқыту 
тәжірибесі, сондай-ақ қажетті ақпаратты 
құжаттандыру және лауазымды 
тұлғаларға уақтылы хабарлау үдерісі 
енгізілуі тиіс.

сәйкес 2018 жылы Корпоративтік орталықтағы және Еншілес ұйымдардағы 
тәуекелдерді иеленушілер үшін оқыту сессиясы өткізілді.

6.7. Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жөніндегі қолданыстағы жүйе 
Директорлар кеңесі белгілеген қағидалар 
мен тәсілдемелерге сәйкес келетініне 
және тиімді әрекет ететініне көз жеткізу 
үшін ұйымның Директорлар кеңесіне тиісті 
шараларды қабылдау қажет. Тәуекелдер 
бойынша есептер Директорлар кеңесінің 
отырысына кем дегенде бір тоқсанда бір 
рет шығарылуы тиіс және толық көлемде 
тиісті түрде талқылануы тиіс.

сәйкес Компанияда Тәуекелдерді басқару ережелері әрекет етеді, осы 
Ережелердің аясында Директорлар кеңесінің отырысына тәуекелдер 
бойынша есеп тоқсан сайын шығарылады. Компанияның Директорлар 
кеңесі тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін қадағалауда 
өзекті рөл атқарады. Команияның Директорлар кеңесі Компанияның 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша 
шаралар қабылдайды және оның тиімділігін жүйелі түрде бағалайды. 
Тәуекелдерді, соның ішінде анағұрлым маңызды тәуекелдерді анықтау, 
бағалау және талдау бойынша барлық талқылаулар Директорлар 
кеңесінің және Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарында, барлық 
мүдделі тұлғалардың қатысуымен талқыланады.
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6.8. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің және корпоративтік басқару 
тәжірибесінің сенімділігі мен тиімділігін 
жүйелі түрде тәуелсіз бағалау үшін 
ұйымдарда ІАҚ құрылуы тиіс.

сәйкес Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің және корпоративтік 
басқару тәжірибесінің сенімділігі мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз 
бағалау үшін Компанияда жеке құрылымдық бөлімше – Ішкі аудит 
қызметі (ІАҚ) әрекет етеді.

Ұйымдарда ішкі аудит жеке құрылымдық 
бөлімшені – ІАҚ ұру арқылы іске 
асырылуы тиіс (жауапкершілігі шектеулі 
серіктестер нысанындағы ұйымдарда 
ішкі аудит атқарымдары Қадағалау 
кеңесіне есеп беретін тексеру 
комиссиясына / тексерушіге жүктелуі 
тиіс; бұл ретте тексеру комиссиясының / 
тексерушінің мақсаттары, атқарымдары 
мен тапсырмалары, ұйымның 
органдарымен өзара әрекеттесу тәртібі 
осы Кодексте ішкі аудитке қатысты 
баяндалған қағидаларды ескере отырып 
тағайындалуы тиіс). ІАҚ мақсаттары, 
өкілеттіктері мен жауапкершілігі, 
біліктілік талаптары (ішкі аудиторлардың 
кәсіпқойлылығына қойылатын талаптар) 
компанияның ішкі құжатында (ІАҚ 
туралы қағидада) анықталуы тиіс. ІАҚ 
туралы қағида Ішкі аудиттің халықаратық 
кәсіптік стандарттарының және Қордың 
ішкі аудит саласындағы корпоративтік 
стандарттарының талаптарын ескере 
отырып әзірленуі және бекітілуі тиіс.

ІАҚ туралы қағида Ішкі аудиттің халықаралық кәсіптік стандарттарының 
және Қордың ішкі аудит саласындағы корпоративтік стандарттарының 
талаптарын ескере отырып әзірленді және бекітілді.
ІАҚ туралы қағиданы Компанияның Директорлар кеңесі 2014 жылғы  
31 наурызда қарастырды және бекітті (№ 04/14 хаттама).
ІАҚ туралы қағидада белгіленді:
1) мақсаттар;
2) өкілеттіктер;
3) жауапкершілік;
4) біліктілік талаптары.

6.9. Ішкі аудиттің тәуелсіздігі мен әділдігін 
қамтамасыз ету үшін ІАҚ Директорлар 
кеңесіне ұйымдық және атқарымдық 
тұрғыда есеп беруі тиіс. Директорлар 
кеңесі ІАҚ қызметінің жоспарлары мен 
стратегиясын, ІАҚ бюджетін бекіту 
бойынша шешімдер қабылдауы тиіс, ІАҚ 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен 
сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын 
белгілеуі тиіс.

сәйкес Ішкі аудиттің тәуелсіздігі мен әділдігін қамтамасыз ету үшін ІАҚ 
Директорлар кеңесіне ұйымдық және атқарымдық тұрғыда есеп береді. 
Директорлар кеңесі ІАҚ қызметінің жоспарлары мен стратегиясын, ІАҚ 
бюджетін бекіту бойынша шешімдер қабылдайды, ІАҚ қызметкерлеріне 
еңбекақы төлеу мен сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын белгілейді.

6.10. Ұйымдардағы ІАҚ жетекшісі 
бөлімшелердің қызметін реттейтін 
ішкі құжаттарды Қордың ішкі 
аудит саласындағы корпоративтік 
стандарттарының негізінде әзірлеуі тиіс 
және оларды аудит жөніндегі комитет пен 
Директорлар кеңесінің қарастыру мен 
бекітуін қамтамасыз етуі тиіс.

сәйкес ІАҚ мынадай саясаттар мен рәсімдерді әзірледі: ішкі аудитті ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулық, тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің 
тиімділігін бағалау әдістемесі, ішкі бақылаудың корпоративтік жүйесінің 
тиімділігін бағалау әдістемесі, ІТ-аудитін жүргізу әдістемесі, ІАҚ мен 
оның жетекшісінің қызметін бағалау әдістемесі. Барлық рәсімдер ІАҚ 
туралы қағидамен келісілді, аудиттерді жүргізген кезде қолданылады, 
Аудит жөніндегі комитет пен Директорлар кеңесі алдында есептіліктік 
белгілі нысандарынан тұрады. ІАҚ қызметін регламенттейтін ішкі 
құжаттар ішкі аудит мақсаттары мен тапсырмаларын толық көлемде 
және стандарттардың талаптарына сәйкес орындауды қамтамасыз 
етеді. ІАҚ регламенттері ІАҚ қызметін ұйымдастыруда Халықаралық ішкі 
аудиторлар институты белгілеген Әдеп кодексін, сапа стандарттарын 
және ішкі аудитордың қызметінің стандарттарын басшылыққа алады.

6.11. Қордың ішкі аудит саласындағы 
корпоративтік стандарттары ұйымның 
ІАҚ қызметінің жекелеген мәселелерін 
регламенттемеген жағдайда тиісті 
саясаттар мен рәсімдер стандарттардың 
талаптарына сәйкес, сондай-ақ Қордың 
ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі 
ұсынымдарының негізінде әзірленуі тиіс.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу мен 
сыйақы берудің жаңа ережелері әзірленді және бекітілді, оларда 
ІАҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі 
ескеріледі. Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті ІАҚ 
барлық қызметкерлері бойынша 2018 жылға арналған Дербес даму 
жоспарларын бекітті.
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6.12. ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі 
бекіткен, тәуекелге бағдарланған жылдық 
аудиторлық жоспарының негізінде 
іске асырады. Аудиторлық есептердің 
нәтижелері мен өзекті анықтамалар 
Директорлар кеңесінің қарастыруына 
тоқсан сайын шығарылады. ІАҚ жетекшісі 
ұйымда қабылданған тәуекелдерді 
басқару тұжырымдамасына назар 
аударады, сондай-ақ Атқарушы органнан 
және Аудит жөніндегі комитеттен 
консультация алғаннан кейін қалыптасқан 
тәуекелдер туралы өз пайымдамасын 
қолданады.

сәйкес ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен, тәуекелге бағдарланған 
жылдық аудиторлық жоспарының негізінде іске асырады. Аудиторлық 
есептердің нәтижелері мен өзекті анықтамалар Директорлар кеңесінің 
қарастыруына жылына кем дегенде бір рет шығарылады. ІАҚ жетекшісі 
ұйымда қабылданған тәуекелдерді басқару тұжырымдамасына назар 
аударады, сондай-ақ Атқарушы органнан және Аудит жөніндегі 
комитеттен консультация алғаннан кейін қалыптасқан тәуекелдер 
туралы өз пайымдамасын қолданады.

6.13. Өз қызметін іске асырған кезде ІАҚ ішкі 
бақылау жүйесінің және тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігін бағалауы 
тиіс, ішкі аудит саласындағы қызметтің 
жалпы қабылданған стандарттары мен 
корпоративтік стандарттардың және 
Қордың корпоративтік басқаруды бағалау 
саласындағы ұсынымдарын қолдану 
арқылы копоративтік басқаруды бағалауы 
тиіс, ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігін бағалауы 
тиіс.

сәйкес Компанияның ішкі аудит қызметі әрбір аудиторлық отырыстың аясында 
тәуекелдерді бағалайды және тексерілетін үдерістерге ішкі бақылауды 
жүргізеді.

6.14. ІАҚ жетекшісі ішкі аудиттің барлық түрлерін 
қамтитын және ІАҚ қызметіне ішкі және 
сыртқы бағалау жүргізуді қарастыратын 
Ішкі аудиттің сапасын арттыру және 
кепілдік беру бағдарламасын әзірлеуі 
және қолдауы тиіс.

ішінара сәйкес ІАҚ қағидамен ІАҚ жетекшісінің ішкі аудиттің барлық түрлерін қамтитын 
және ІАҚ қызметіне ішкі және сыртқы бағалау жүргізуді қарастыратын 
Ішкі аудиттің сапасын арттыру және кепілдік беру бағдарламасын 
әзірлеу және іске асыру бойынша жауапкершілігі бекітілді. Компанияның 
Директорлар кеңесінің 25.11.2015 ж. шешімімен (№ 12/15 хаттама) 2015–
2017 жж. арналған Ішкі аудиттің сапасын арттыру және кепілдік беру 
бағдарламасы бекітілді. PWC тәуелсіз бағалауы жүргізілуіне байланысты 
және PWC бағалау нәтижелері мен олардан ІАҚ қызметін жақсарту 
бойынша ұсынымдарды күтуге байланысты 2018 жылы ІАҚ Ішкі аудиттің 
сапасын арттыру және кепілдік беру бағдарламасын жақсартқан жоқ.
PWC тәуелсіз бағалаудың негізінде Корпоративтік басқаруды жетілдіру 
жоспарына сәйкес 2019 жылдың ІІ тоқсанында 2019–2021 жж. арналған 
Ішкі аудиттің сапасын арттыру және кепілдік беру бағдарламасын 
әзірлеу және одан әрі орындау жоспарланған.

7-тарау. Айқындылық
7.1. Ұйым Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және ішкі құжаттарда 
қарастырылған ақпаратты уақтылы 
ашады. Ұйымда ақпаратты ашуға 
және қорғауға қатысты қағидалар мен 
тәсілдемелерді белгілейтін ішкі құжаттар, 
сондай-ақ мүдделі тараптарға ұсынылатын 
ақараттың тізілімі бекітілуі тиіс. Ұйымдар 
ақпаратты қолжетімдік санаттарына 
жатқызу тәртібін, ақпаратты сақтау және 
пайдалану шарттарын, соның ішінде 
коммерциялық және құпия ақпаратқа 
еркін қолжетімдік құқығы ұсынылатын 
тұлғаларды анықтайды, және ақпараттың 
құпиялығын қорғау шараларын 
қабылдайды.

сәйкес Компанияның қызметі туралы ақпаратты ашу заңнамаға, «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Ақпаратты ашу регалемнтіне сәйкес уақтылы 
жүргізіледі. Компанияның мүдделі тараптарға ақпаратты ашу айқындығы 
мен тиімділігі жөніндегі есеп ҚР заңдарының, Корпоративтік басқару 
кодексінің және Ақпараттық саясаттың талаптарына сәйкес сәйкес веб-
сайтта, қаржылық есептілік депозитарийінде және БАҚ құралдарында 
жарты жыл сайын қалыптасады.
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№
Корпоративтік басқару кодексінің 
қағидалары

Сәйкестік 
деңгейі: сәйкес/
ішінара сәйкес/
сәйкес емес

Кодекс қағидаларының орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат

7.2. Акциялары биржасында бағаланатын 
ұйымдарда акционерлермен және 
инвесторлармен байланыс орнату 
жөніндегі құрылымдық бөлімшені құруға 
(немесе осы атқарымды бір құрылымдық 
бөлімшеге бекітуге) кеңес беріледі, 
оның құзыретіне ұйымның Ғаламтор-
ресурсында жарияланатын ақпаратты 
жинау, талдау, дайындау кіретін болады. 
Аталған бөлімшенің жетекшісі ретінде 
қаржылық салада жұмыс жасау 
тәжірибесі бар, ұйым жұмыс жасайтын 
саланың ерекшелігін жақсы түсінетін 
тұлғаны тағайындаған жөн.

қолданылмай-
ды

Компанияның барлық акциялары Жалғыз акционерге тиесілі.

7.3. Бөгде тұлға ретінде мүдделі тараптарға 
қаржылық есептіліктің шынайылығы мен 
ХҚЕС талаптарына сәйкестігі туралы 
әділ пікірін білдіретін тәуелсіз және білікті 
аудиторды тарту арқылы Ұйым қаржылық 
есептілікке жылдық аудитті жүргізуі 
тиіс. Егер жылдық қаржылық аудитті 
жүргізу Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және/немесе ұйымның 
ішкі құжаттарында қарастырылса, онда 
жыл сайынғы аудитке қатысты нормалар 
қолданылады.

сәйкес Компания тәуелсіз және білікті аудиторды тарту арқылы есептіліктің 
ХҚЕС талаптарына сәйкестігін анықтау үшін жылдық қаржылық аудит 
жыл сайын өткізеді. Компанияның сыртқы аудиторы болып қажетті 
тәжірибесі мен жақсы беделі бар «Grant Thornton» ЖШС халықаралық 
аудиторлық ұйымы табылады. «Grant Thornton» ЖШС халықаралық 
аудит стандарттарын, Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет 
саласындағы заңнамасын, Халықаралық есепшілер федерациясының 
Кәсіптік есепшілердің әдебі кодексін ұстанады. Сыртқы аудиторды 
таңдау «Самұрық-қазына» АҚ үшін және 2016 жылғы 27 желтоқсандағы 
(№ 46/16 хаттама) жеке меншік немесе сенімді басқару құқығы негізінде 
дауыс беретін акциларының (қатысу үлестерінің) елу пайызының астамы 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар 
үшін бекітілген Аудиторлық ұйымды таңдау ережелеріне сәйкес іске 
асырылады.

7.4. Акциялары қор биржасында сатыла-
тын ұйымдар осы Кодестің қағидала-
рына және ақпаратты ашудың үздік 
тәжірибесіне сәйкес жылдық есепті 
дайындауы тиіс. Жылдық есепті 
Директорлар кеңесі бекітеді.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жылдық есебі «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның 2018 жылғы 28 желтоқсандағы (№ 60-18 хаттама) 
Ақпаратты ашу регламентіне сәйкес қалыптасады, корпора-
тивтік веб-сайтта үш тілде жарияланады, дизайнерлік безен-
діріледі. Компанияның жылдық есебі «Эксперт РА Қазақстан» 
рейтингтік агенттігі өткізетін жылдық есептер сайысына жыл 
сайын қатысады.

7.5. Ғаламтор-ресурс жақсы 
құрылымдастырылуы тиіс, навигация 
үшін ыңғайлы болуы тиіс және ұйымның 
қызметін түсіну үшін мүдделі тұлғаларға 
қажет ақпараттан тұруы тиіс.

сәйкес Тақырыптық тарауларға бөлінген www.tks.kz корпоративтік веб-сайты 
әрекет етеді. Сайт тарауларының тақырыбы Корпоративтік жаңарту 
кодексінің және қабылданған стандарттардың барлық талаптарына 
сәйкес келеді. Материалдар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 
жарияланады. Компанияның Ақпаратты ашу регламентінде Компанияның 
қызметіне қатысты сайтта жарияланатын ақпараттың толықтығы мен 
өзектілігі үшін жауапкершілік қарастырылған. Ақпарат жүйелі түрде 
жаңартылады, бекітілген бөлімдерге контентінің өзектендірілуне және 
жаңаруына қатысты мониторинг жүргізіледі.

3-қосымша: GRI элементтері құрамының көрсеткіші

GRI ИНДЕКСІ
GRI стандарты және 
оның жарияланған 
жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе URL Ерекшеліктер/Түсініктемелер

GRI 101: Есептілікті дайындау қағидаты (2016)
GRI 102: Жалпы 
ақпарат (2016)

Ұйымның бейіні

102-1 Ұйымның атауы «Компания туралы» бөлімі, бет. 4

102-2 Қызметінің бағыттары «Компания туралы» бөлімі, бет. 5

102-3 Бас кеңсенің орналасқан 
жері

«Байланыс ақпараты» бөлімі,  
бет. 177

102-4 Қызметінің географиясы «Біздің жобаларымыз» бөлімі, бет. 14

102-5 Меншік түрі «Компания туралы» бөлімі, бет. 4

102-6 Өткізу нарықтары «Компания туралы» бөлімі, бет. 5

102-7 Ұйымның ауқымы «Компания туралы» бөлімі, бет. 5

102-8 Қызметкерлер туралы 
ақпарат

«Қызметкерлердің сапалы құрамы 
туралы есеп» бөлімі, бет. 96

102-9 Жеткізілімдер тізбегі «Бизнес-үлгі» бөлімі, бет. 10

102-10 Компанияның жұмысын-
дағы маңызды өзгерістер

«Операциялық қызметке шолу» 
бөлімі, бет. 18

Компанияның негізгі қызметі 
өндірістік объектілер құрылысын 
жүргізу және іске қосу болып 
табылады, бұл Компания 
жұмысының ауқымына әсер 
етеді.

102-11 Сақтық ережелері
«Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау» бөлімі, бет. 76

102-12 Ішкі бастамаларды 
қолдау

«Басқарма Төрағасының тұрақты 
даму мәселелеріне қатысты жолда-
уы» бөлімі, бет. 84

102-13 Қауымдастықтарға 
мүшелік

«Компания туралы» бөлімі, бет. 5

Стратегия

102-14 Менеджмент мәлімдемесі
«Басқарма Төрағасының тұрақты 
даму мәселелеріне қатысты жолда-
уы» бөлімі, бет. 84

Әдеп және адалдық

102-16 Құндылықтар, қағидалар, 
стандарттар және мінез-құлық 
нормалары

«Компаниядағы іскерлік әдеп» 
бөлімі, бет. 98

102-17 Шағым түсіру тәртібі
«Компаниядағы іскерлік әдеп» 
бөлімі, бет. 98

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару құрылымы
«Корпоративтік басқару құрылы-
мы» бөлімі, бет. 60

102-23 Жоғарғы басқару орган-
дары

«Директорлар кеңесінің қызметі» 
бөлімі, бет. 61

102-24 Жоғарғы корпоративтік 
басқару органына мүшелікке 
кандидаттарды ұсыну және 
іріктеу тәртібі

«Директорлар кеңесінің қызметі» 
бөлімі, бет. 62

Мүдделі тараптармен әрекеттесу

102-40 Мүдделі тараптардың 
тізімі

«Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, бет. 86

102-41 Ұжымдық шарттар –
Компанияда ұжымдық шарттар 
жасасу тәжірибесі жоқ

102-42 Мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеу

«Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, бет. 86
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GRI стандарты және 
оның жарияланған 
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102-43 Әрекеттесу тәсілдері
«Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, бет. 87

102-44 Көтерілген негізгі тақы-
рыптар мен қауіптенулер

«Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, бет. 87

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырландыру негізі «Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-46 Есептің мазмұны мен 
шектерін белгілеу

«Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-47 Маңызды тақырыптар 
тізімі

«Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-48 Өткен кезеңдердің де-
ректерін қайта есептеу

«Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-49 Есептің мазмұнындағы 
өзгерістер

«Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, бет. 85

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-51 Соңғы жарияланған күні «Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-53 Есептің мазмұны бой-
ынша сұрақтарға арналған 
байланыс ақпараты

«Байланыс ақпараты» бөлімі,  
бет. 177

102-54 GRI стандарттарына 
сәйкестік деңгейі

«Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

102-55 GRI құрамының индексі «GRI индексі « бөлімі, бет. 121

102-56 Сыртқы растау «Есеп туралы» бөлімі, бет. 82

Маңызды тақырыптар

Экономика
Экономикалық нәтижелілік

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер
«Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, бет. 86

103-2 Басқару тәсілдері
«Тұрақты дамудың экономикалық 
аспектілері» бөлімі, бет. 89

103-3 Менеджмент бағалауы
«Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, бет. 68

GRI 201: Экономи-
калық нәтижелілік 
(2016)

201-1 Құрылған және үлестіріл-
ген тікелей экономикалық құн

«Тұрақты дамудың экономикалық 
аспектілері» бөлімі, бет. 89

Нарықтарға қатысу

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер
«Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, бет. 86

103-2 Басқару тәсілдері
«Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, бет. 96

103-3 Менеджмент бағалауы
«Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, бет. 68

GRI 202: На-
рықтарға қатысу 
(2016)

202-1 Стандартты еңбек ақы-
сының белгіленген ең төмен 
еңбекақыға қатынасы

«Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, бет. 96

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер
«Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, бет. 86

103-2 Басқару тәсілдері
«Компаниядағы іскерлік әдеп» 
бөлімі, бет. 98

103-3 Менеджмент бағалауы
«Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, бет. 68

GRI стандарты және 
оның жарияланған 
жылы
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GRI 205: Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
әрекет (2016)

205-1 Сыбайлас жемқорлықпен 
байланысты тәуекелдері баға-
ланған қызмет аялары

«Компаниядағы іскерлік әдеп» 
бөлімі, бет. 98

205-3 Расталған сыбайлас 
жемқорлық жағдайлары және 
қолданылған іс-әрекеттер

«Компаниядағы іскерлік әдеп» 
бөлімі, бет. 98

Экология
GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер
«Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, бет. 86

103-2 Басқару тәсілдері
«Экологиялық жауапкершілік» 
бөлімі, бет. 89

103-3 Менеджмент бағалауы
«Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, бет. 68

Энергия

GRI 302: Энергия 
(2016)

302-1 Ұйым ішінде энергияны 
тұтыну

«Энергияны тікелей пайдалану» 
бөлімі, бет. 90

Су

GRI 303: Су және 
Қашыртқы (2018)

303-4 Қашыртқы
«Су қорларын пайдалану» бөлімі, 
бет. 91

303-5 Суды тұтыну
«Су қорларын пайдалану» бөлімі, 
бет. 91

Тасталындылар

GRI 305: Тасталын-
дылар (2016)

305-2 Жылыжайлық газдардың 
жанама энергетикалық таста-
лындылары

«Жылыжайлық газ тасталындыла-
ры» бөлімі, бет. 90

305-7 Атмосфераға бөлінетін 
маңызды тасталындылар

«Атмосфералық ауаны қорғау» 
бөлімі, бет. 91

Қалдықтар

GRI 306: Қашыртқы 
мен қалдықтар 
(2016)

306-2 Орналастырылу түрі мен 
тәсілі бойынша қалдықтардың 
жалпы салмағы

«Қалдықтармен жұмыс» бөлімі, 
бет. 92

«Қауіпсіз» қалдықтар жалпы 
қалдық массасының ең аз бөлі-
гін құрайды, сондықтан бөлек 
санатқа бөлінбейді

Талаптарға сәйкестік

GRI 307: Талаптарды 
орындау (2016)

307-1 Экологиялық заңнама мен 
нормативтік талаптардың орын-
далмауы туралы ақпарат

«Экологиялық жауапкершілік» 
бөлімі, бет. 93

Қоғам
GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер
«Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, бет. 86

103-2 Басқару тәсілдері «Кадрлық саясат» бөлімі, бет. 93

Компания осы саладағы негізгі 
маңызды тақырыптарды қамти-
тын жалпы Кадрлық саясатты 
ұстанады

103-3 Менеджмент бағалауы
«Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, бет. 68

Жұмыспен қамтылу

GRI 401: Жұмыспен 
қамтылу (2016)

401-1 Жалданатын қызметкер-
лер және кадрлардың тұрақта-
мауы «Еңбек қатынастарының тәжіри-

бесі» бөлімі, бет. 96
401-3 Ана/әке болуға қатысты 
демалыс

Қызметкерлер мен басшылықтың қарымқатынасы

GRI 402: Қыз-
меткерлер мен 
басшылықтың 
қарым-қатынасы 
(2016)

402-1 Ұйым қызметіндегі маңыз-
ды өзгерістерге қатысты хабар-
ландырудың минималды кезеңі

«Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, бет. 96
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GRI стандарты және 
оның жарияланған 
жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе URL Ерекшеліктер/Түсініктемелер

Денсаулық және қауіпсіздік

GRI 403: Еңбекті 
қорғау (2016)

403-2 Травматизм көрсеткіштері
«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» 
бөлімі, бет. 94

Оқыту және білім беру

GRI 404: Оқыту 
және білім беру 
(2016)

404-1 Жылына оқыту сағаттары-
ның орташа жылдық саны

«Оқыту және біліктілігін арттыру» 
бөлімі, бет. 98

404-2 Дағды-машықтарды дамы-
ту бағдарламасы

404-3 Мансабын дамыту және 
нәтижелігіне мерзімді бағалау 
өткізіліп тұратын қызметкерлер 
үлесі

Тең мүмкіндіктер

GRI 405: Әртарап-
тандыру және тең 
мүмкіндіктер (2016)

405-1 Қызметкерлердің құрамы
«Қызметкерлердің сапалы құрамы 
туралы есеп» бөлімі, бет. 96

4-ҚОСЫМША: ГЛОССАРИЙ
АҚ Акционерлік қоғам

«Самұрық-Қазына» АҚ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«Тау-Кен-Самұрық» ҰТК» АҚ «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы

ТМК тау-кен-металлургиялық кешен

КБК кен-байыту комбинаты

ГБЖ геологиялық барлау жұмыстары

ҚНК қызметінің негізгі көрсеткіштері

Компания «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы

ЛКТ лицензиялық/келісімшарттық талаптар

ҚР ИИДМ Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

БФ байыту фабрикасы

Есеп
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018 жылға арналған қызметі туралы шоғырланды-
рылған жылдық есеп

ЖСҚ жобалық-сметалық құжаттама

АЭА арнайы экономикалық аймақ

ҚПҚ қатты пайдалы қазбалар

ТЭН техникалық-экономикалық негіздеме

GRI Global Reporting Initiative
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның акционері мен басшылығына

Пікір

Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-

ның (бұдан әрі – «Компания») және оның еншілес ұйымда-

рының (бұдан әрі бірге – «Топ») 2018 жылғы 31 желтоқ-

сандағы жағдай бойынша қаржылық жағдайы туралы 

шоғырландырылған есептен, пайда немесе залал және 

өзге де жиынтық табыс туралы есептен, капиталдағы 

өзгерістер туралы шоғырландырылған есептен және 

аталған күні аяқталған жыл бойынша ақшалай қара-

жаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есептен, 

сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық есептілікке 

қатысты ескертулерден, соның ішінде есеп саясатының 

негізгі ережелерін қысқаша шолудан тұратын шоғырлан-

дырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік.

Біздің пікірімізше, қоса тіркелген шоғырландырылған 

қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық 

жағдайын, сондай-ақ оның шоғырландырылған қаржылық 

нәтижелерін және аталған күні аяқталған жыл бойынша 

ақшалай қаражатының шоғырландырылған қозғалы-

сын Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

(«ХҚЕС») сәйкес барлық елеулі тұрғыда анық бейнелейді.

Пікірімізді білдіру үшін негіз

Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына (АХС) сәйкес 

аудит жүргіздік. Аталған стандарттарға сәйкес біздің 

жауапкершілігіміз одан әрі қорытындымыздың «Шоғыр-

ландырылған қаржылық есептілік аудитіне аудитордың 

жауапкершілігі» бөлімінде ашылып көрсетілген. Біз шоғыр-

ландырылған қаржылық есептілікке жүргізген аудитімізге 

Қазақстан Республикасында қолданылатын этика талап-

тарына сәйкес Топқа тәуелді емеспіз және де біз бұл та-

лаптарға сәйкес өзге де этикалық міндеттерді орындадық. 

Біздің ойымызша, біздің алған аудиторлық дәлелдеріміз 

пікір білдіруіміз үшін жеткілікті және тиісті болып табылады.

Басқа да ақпарат: Топтың Жылдық есебі

Басшылық жылдық есепке кіргізілетін басқа да ақпарат 

үшін жауапкершілік көтереді. Басқа да ақпарат: басқарма 

төрағасының мәлімдемесін, «Тау-Кен Самұрық» ұлттық 

тау-кен компаниясы» АҚ туралы ақпаратты, минералды 

ресурстарға берілген бағаны, есепті күннен кейінгі негізгі 

оқиғаларды, операциялық қызметті, қаржы-экономикалық 

көрсеткіштерді, белгісіздік тәуекелдерін және ішкі бақы-

лауды, әлеуметтік жауапкершілікті және қоршаған ортаны 

қорғау жайында, корпоративтік басқару, 2019 жылға 

арналған негізгі міндеттерді және басқа ақпаратты қамти-

ды, бірақ оған шоғырландырылған қаржылық есептілік 

және ол туралы біздің қорытындымыз кірмейді. Болжам 

бойынша, жылдық есеп бізге осы аудиторлық қорытынды 

жасалған күннен кейін беріледі.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы біздің 

пікіріміз басқа ақпаратқа таралмайды, және біз бұл ақпа-

ратқа қатысты қандай да бір түрдегі сенгендікті білдіретін 

тұжырым жасамаймыз.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитін жүр-

гізуімізге байланысты біздің міндетіміз жоғарыда аталған 

ақпарат бізге берілген кезде онымен танысып шығуы-

мызда, басқа да ақпараттың және шоғырландырылған 

қаржылық есептіліктің немесе аудит барысында біздің 

білгеніміздің арасында елеулі сәйкессіздіктердің бар не 

жоқ екені және басқа да ақпаратта ықтимал елеулі бұрма-

лаушылықтың бар не жоқ екені туралы мәселені қарасты-

руымызда жатыр.

Егер басқа да ақпаратпен танысып шығу кезінде біз онда 

елеулі бұрмалаушылық бар деген тұжырымға келсек, 

онда біз бұл мәліметті корпоративтік басқару үшін жауап 

беретін тұлғалардың назарына жеткізуге тиіс боламыз.

Басшылықтың және корпоративтік басқару 
үшін жауап беретін тұлғалардың шоғырланды-
рылған қаржылық есептілікке жауапкершілігі

Басшылық аталған шоғырландырылған қаржылық 

есептіліктің ХҚЕС-ке сәйкес дайындалуы және анық көр-

сетілуі үшін және басшылық жосықсыз әрекеттің немесе 

қателіктің салдарында елеулі бұрмалаушылығы болмайтын 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау үшін 

қажетті деп есептейтін ішкі бақылау жүйесі үшін жауапкер-

шілік көтереді.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 

кезінде басшылық Топтың өз қызметін үздіксіз жалғастыру 

қабілетін бағалау үшін, қызметтің үздіксіздігіне жататын 

мәліметтердің тиісті жағдайларда ашылуы үшін және 

шоғырландырылған қаржылық есептіліктің қызметтің 

үздіксіздігі туралы болжамның негізінде дайындалуы үшін 

жауапкершілік көтереді, тек бұған басшылық Топты тара-

туға, оның қызметін тоқтатуға ниеттеніп отырған жағдай-

лар немесе оның таратудан немесе қызметін тоқтатудан 

басқа қандай да бір іс жүзіне асатын баламасы болмаған 

жағдайлар жатпайды.

Корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалар Топ-

тың шоғырландырылған қаржылық есептілігінің дайында-

луына қадағалау жасау үшін жауапкершілік көтереді.

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ БЕКІТУ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ БАСШЫЛЫҚ МӘЛІМДЕМЕСІ

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның 

(бұдан әрі – «Компания») және оның еншілес ұйымда-

рының (бұдан әрі бірге – «Топ») басшылығы 2018 жылғы 

31 желтоқсандағы Топтың шоғырландырылған қаржылық 

жағдайын, сол күні аяқталған жыл ішіндегі оның шоғы-

рландырылған нәтижелерін, ақшалай қаражатының 

шоғырландырылған қозғалысын және капиталындағы 

өзгерістерді Халықаралық қаржылық есептілік стандарт-

тарына (бұдан әрі – «ХҚЕС») сәйкес барлық елеулі аспек-

тілерінде анық бейнелейтін шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті дайындау үшін жауап береді.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 

барысында басшылық келесілерге жауапты:

 ■ бухгалтерлік есеп ұстанымдарын дұрыс таңдау және 

оларды дәйекті пайдалану;

 ■ ақпаратты, соның ішінде есеп саясаты туралы мәлімет-

терді жөнді, анық, салыстырмалы және түсінікті нысанда 

ұсыну;

 ■ негізделген, мақсатқа сәйкес бағалау мен жорамалдар-

ды қолдану;

 ■ ХҚЕС талаптарын орындау Топтың қаржылық жағдайы 

мен оның қызметінің қаржылық нәтижелеріне қандай да 

бір мәмілелердің, сондай-ақ өзге оқиғалар мен жағдай-

лардың тигізетін әсерін шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті пайдаланушылардың түсінуіне жеткіліксіз 

болған жағдайда қосымша ақпаратты ашып көрсету; 

және

 ■ алдағы болашақта Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру 

қабілетін бағалау.

Басшылық сонымен қатар келесілерге де жауапты:

 ■ Топтың ішкі бақылаудың тиімді және сенімді жүйесін 

жасау, енгізу және оның қызметін қамтамасыз ету;

 ■ Топтың қаржылық жағдайы туралы ақпаратты кез кел-

ген сәтте, әрі жеткілікті дәрежедегі дәлдікте әзірлеуге 

және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ХҚЕС 

талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін бухгалтерлік есеп жүйесін қолдау;

 ■ бухгалтерлік есепті Қазақстан Республикасының заңна-

масына сәйкес жүргізу;

 ■ Топ активтерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін өз 

құзыреті шегінде шаралар қолдану; және

 ■ алаяқтық және өзге теріс пайдаланушылық фактілерін 

анықтау және олардың алдын алу.

Топтың 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігін басшылық 2019 жылғы 

27 ақпанда бекітті.

Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор

Саурамбаев Н. Б.

Бас бухгалтер

Альпищева А.Ж.
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2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 

Мың теңге Ескерту
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан*

АКТИВТЕР

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар 8 62,180,591 45,767,557

Материалдық емес активтер 9 52,752,009 52,680,333

Барлау мен бағалау бойынша активтер 10 3,302,015 6,848,471

Қауымдастырылған компанияға салынған инвестициялар 11 483,722,801 443,335,588

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 1,213,257 606,988

Кейінге қалдырылған салық активтері 26 965,880 –

Тауарлы-материалдық қорлар 13 2,310,181 –

Инвестициялық бағалы қағаздар 12 5,439,249 –

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 14 9,808,286 7,911,925

621,694,269 557,150,862

Ағымдағы активтер

Тауарлы-материалдық қорлар 13 23,516,693 20,718,903

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 51,298 499,910

Өзге де ағымдағы активтер 15 2,108,623 1,559,029

Қысқа мерзімді банктік салымдар 17 3,664,166 16,001,573

Ақшалай қаражат және оның баламалары 16 5,043,644 22,360,756

34,384,424 61,140,171

Сатуға арналған активтер 7 2,324,608 –

АКТИВТЕР, БАРЛЫҒЫ 658,403,301 618,291,033

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Капитал

Жарғылық капитал 18 252,874,907 252,874,907

Үлестірілмеген пайда 91,177,956 114,582,487

Капиталдың өзге де компоненттері 18 284,402,251 223,340,451

Бас ұйымның акционеріне келетін капитал 628,455,114 590,797,845

Бақыланбайтын иелік үлестері 18 127,770 50,625

КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ 628,582,884 590,848,470

 

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
аудитіне аудитордың жауапкершілігі

Біздің мақсатымыз жосықсыз әрекеттердің немесе қа-

теліктердің салдарында шоғырландырылған қаржылық 

есептілікте елеулі бұрмалаушылық жоқ екеніне ақылға 

қонымды түрде көз жеткізу және біздің пікірімізді қамтитын 

аудитор қорытындысын шығару болып табылады. Ақылға 

қонымды түрде көз жеткендік жоғары дәрежеде көз 

жеткізу болады, бірақ елеулі бұрмалаушылықтар болған 

жағдайда АХС-ке сәйкес жүргізілген аудиттің әрқашан 

оларды анықтайтынына кепілдік болып табылмайды. 

Ақпаратты бұрмалау жосықсыз әрекеттердің немесе қа-

теліктердің нәтижесінде болуы мүмкін, және егер жеке-же-

ке немесе жиынтығында олар осы шоғырландырылған 

қаржылық есептіліктің негізінде пайдаланушылардың 

қабылдайтын экономикалық шешімдеріне әсер етуі мүмкін 

деп негізді түрде ойлауға болатын болса, олар елеулі бұр-

малаушылық деп саналады.

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін 

аудит шеңберінде біз кәсіптік пайымдаманы қолданамыз 

және бүкіл аудит бойы кәсіптік күмәншілдікті сақтаймыз. 

Сонымен қатар біз мына төмендегілерді орындаймыз:

 ■ жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің салда-

рынан шоғырландырылған қаржылық есептіліктің елеулі 

бұрмалану тәуекелдерін айқындаймыз және бағалаймыз; 

бұл тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді 

әзірлейміз және жүргіземіз; біздің пікір білдіруіміз үшін 

негіз болатындай жеткілікті әрі тиісті болып табылатын 

аудиторлық дәлелдерді аламыз. Жоғарыда аталған жо-

сықсыз әрекеттердің нәтижесінде қаржылық есептілік-

тің елеулі бұрмалануының анықталмай қалу тәуекелі 

қателіктің нәтижесінде болған елеулі бұрмаланудың 

анықталмай қалу тәуекелінен жоғарырақ, себебі жосық-

сыз әрекеттерде сөз байласу, қасақана жол беру, ақпа-

ратты бұрмалап көрсету немесе ішкі бақылау жүйесін 

айналып өтіп әрекет жасау қамтылуы мүмкін;

 ■ Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір біл-

діру мақсатымен емес, ал жағдайға сай келетін аудитор-

лық рәсімдерді әзірлеу мақсатымен аудит үшін маңызы 

бар ішкі бақылау жүйесі туралы түсінік аламыз;

 ■ қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын, сон-

дай-ақ басшылық есептеген бағалау мәндерінің және 

ақпаратты тиісінше ашудың негізділігін бағалаймыз;

 ■ басшылықтың қызметтің үздіксіздігі жайында долбар 

жасауының заңға сәйкестігі жөнінде тұжырым жасай-

мыз, ал алынған аудиторлық дәлелдердің негізінде 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның 

өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне елеулі күмән 

туындауына әкелетін оқиғаларға немесе жағдайларға 

байланысты елеулі белгісіздіктің бар-жоғы туралы 

тұжырым жасалады. Егер біз елеулі белгісіздік бар деген 

тұжырымға келсек, біз өзіміздің аудиторлық қорытын-

дымызда ақпараттың шоғырландырылған қаржылық 

есептілікте сәйкесінше ашылуына назар аударуға және 

егер мұндай ақпараттың ашылуы тиіссіз түрде болса, 

өз пікірімізді өзгертуге тиіспіз. Біздің тұжырымдарымыз 

біздің аудиторлық қорытындымыз жасалған күнге дейін 

алынған аудиторлық дәлелдерге негізделеді. Алайда 

болашақ оқиғалар немесе жағдайлар Топ өз қызметін 

үздіксіз жалғастыру қабілетінен айырылатын жағдайға 

әкелуі мүмкін;

 ■ жалпы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ұсы-

нылуына, оның құрылымы мен мазмұнына, соның ішінде 

онда ақпараттың ашылуына, сондай-ақ шоғырланды-

рылған қаржылық есептіліктің негізіне алынған опера-

циялар мен оқиғаларды көрсеткенде олардың анық 

көрсетілуіне баға береміз;

 ■ шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы пікір 

білдіру үшін ұйымдардың шоғырландырылған қаржылық 

ақпаратына немесе Топтың ішіндегі қызметке қатысы 

бар тиісті, жеткілікті аудиторлық дәлелдерді аламыз. Біз 

Топтың аудитіне басшылық ету, бақылау жасау және 

жүргізу үшін жауап береміз. Біз өзіміздің аудиторлық 

пікіріміз үшін толығымен жауапты болып қаламыз.

Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-

ның корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғала-

рымен ақпараттық әрекеттестік жасаймыз, бұл орайда 

басқасының ішінде аудиттің жоспарланған көлемі мен 

мерзімі туралы, сондай-ақ аудиттің нәтижелері бойынша 

елеулі ескертулер туралы, соның ішінде аудит барысында 

өзіміз анықтайтын ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшілік-

тері туралы ақпаратты олардың назарына жеткіземіз.

Ержан Досымбеков

Ержан Досымбеков 

«Grant Thornton» ЖШС-нің

Бас директоры/Аудиторы 

Қазақстан Республикасының Квалифицикацияланған 

аудиторы

2012 жылғы 20 қаңтарда берілген 

№МФ-0000069 Біліктілік куәлігі

Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қыз-

метпен айналысуға арналған, Қазақстан Республикасы 

Қаржы Министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті 

2018 жылғы 3 тамызда берген № 18015053 мемлекеттік 

лицензия (бастапқы берілген күні – 2011 жылғы 27 шілде).

2019 жылғы 27 ақпан 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
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2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗАЛАЛ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту 2018 жыл 2017 жыл

Жалғастырылған қызмет

Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім 22 267,909,576 206,312,886

Өткізілген өнімнің өзіндік құны 23 (266,816,144) (205,140,795)

Жалпы пайда 1,093,432 1,172,091

Жалпы және әкімшілік шығындар 24 (4,293,665) (3,410,580)

Өткізу бойынша шығындар (452,939) (235,687)

Операциялық залал (3,653,172) (2,474,176)

Қаржылық табыстар 25 2,362,286 3,635,086

Қаржылық шығындар (496,928) (631,081)

Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес 11 46,637,013 58,049,264

Өзге де операциялық емес табыстар 1,514,053 387,354

Өзге де операциялық емес шығындар (1,063,833) (1,037,796)

Қаржылық активтердің құнсыздануынан болған залал (111,452) –

Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған залал (522,053) (1,183,512)

Барлау мен бағалау бойынша активтердің істен шығуы бойынша 
шығын

10 (1,970,033) –

Бағамдық айырмадан келген таза табыс /(залал) 1,685,714 (194,615)

Салық салынғанға дейін жыл ішінде жалғастырылған қызметтен 
түскен пайда

44,381,595 56,550,524

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 26 (295,589) (55,353)

Жыл ішінде жалғастырылған қызметтен түскен пайда 44,086,006 56,495,171

Тоқтатылған қызмет

Салық салынғаннан кейін жыл ішінде тоқтатылған қызметтен түскен 
пайда

7 – 95,671

Жыл ішіндегі пайда 44,086,006 56,590,842

Келесілерге қатысты жыл ішіндегі пайда:

Бас компанияның акционеріне 44,107,425 56,600,477

Бақыланбайтын иелік үлестеріне 18 (21,419) (9,635)

Өзге де жиынтық табыс

Есептілік валютасын қайта есептеуден келген табыс / (залал) 11 61,061,800 (10,281,517)

Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы 105,147,806 46,309,325

Жыл ішіндегі келесілерге қатысты жиынтық табыс, барлығы:

Бас компанияның акционеріне 105,169,225 46,318,960

Бақыланбайтын иелік үлестеріне 18 (21,419) (9,635)

Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор

Саурамбаев Н. Б.

Бас бухгалтер

Альпищева А.Ж.

2019 жылғы 27 ақпан Қазақстан Республикасы, Астана қаласы

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)

Мың теңге Ескерту
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан*

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Алынған қарыздар 20 1,552,138 3,730,646

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек 19 5,793,232 5,417,568

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндетте-
ме

26 10,246,454 10,230,917

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 298,049 200,827

17,889,873 19,579,958

Ағымдағы міндеттемелер

Шарт бойынша міндеттемелер және кредиторлық берешек 19 7,151,177 7,004,703

Төленетін дивиденд 3,600,477 –

Өзге де ағымдағы міндеттемелер 21 1,174,163 857,902

11,925,817 7,862,605

Сатуға арналған активтерге тікелей байланысты міндеттемелер 7 4,727 –

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ 29,820,417 27,442,563

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ 658,403,301 618,291,033

* Бұл бағандағы кейбір мәндер іске асырылған қайта топтастыруға байланысты 2017 жылға арналған қаржылық есептіліктегі 

мәндерге сәйкес келмейді, ол туралы егжей-тегжейлі ақпарат 4-ескертуде берілген.

Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор

Саурамбаев Н. Б.

Бас бухгалтер

Альпищева А.Ж.

2019 жылғы 27 ақпан Қазақстан Республикасы, Астана 

қаласы

7-53-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 

ажырамас бөлігі болып табылады.

7-53-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 

ажырамас бөлігі болып табылады.
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Мың теңге Ескерту 2018 жыл 2017 жыл

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША АҒЫНДАРЫ:

Негізгі құралдарды сатып алу (18,083,460) (14,121,443)

Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатып алу (915,351) (1,164,979)

Өзге де ұзақ мерзімді активтерді сатып алу (690,417) (584,578)

Негізгі құралдарды сатудан келген түсім 1,041,600 19,221

Материалдық емес активтерді сатып алу (35,231) (82,838)

Инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу 12 (10,637,785) –

Материалдық емес активтерді сатудан келген түсім – 1,250

Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатудан келген түсім – 23,384

Банкке төленген комиссиялар мен сыйақы (1,033,107) (1,168,639)

Қауымдастырылған компаниядан алынған дивидендтер 11 67,311,600 39,321,127

Еншілес ұйымды сатудан келген түсім – 429,365

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешекті өтеу – (93,382)

Банктік салымдарды орналастыру (34,191,218) (32,554,226)

Банктік салымдарды алу 47,643,420 19,316,901

Инвестициялық қызметтен алынған ақшалай қаражат 50,410,051 9,341,163

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША АҒЫНДАРЫ:

Төленген дивидендтер 18 (56,399,523) (5,617,478)

Қарыздар бойынша түсімдер 778,116 625,683

Акционерден алынған қарыздарды төлеу (7,746,811) –

Қаржылық қызметте пайдаланылған ақшалай қаражат (63,368,218) (4,991,795)

Ақшалай қаражаттың және оның баламаларының таза өзгеруі (17,796,485) 5,094,710

Айырбас бағамы өзгеруінің ақшалай қаражатқа және оның баламала-
рына әсері

479,398 (123,864)

Ақшалай қаражаттың және оның баламалары бойынша 9-шы ХҚЕС 
қолданудың жыл соңындағы әсері

(25) –

Жыл басындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 16 22,360,756 17,389,910

Жыл соңындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 16 5,043,644 22,360,756

АҚШАЛАЙ ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ АШУ:

2018 жылы белгіленген негізгі құралдар 179,790 мың теңге сомасындағы кредиторлық берешекті ұлғайтудың есебінен алдын-

ды (2017 жылы: 1,144,700 мың теңге).

Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор

Саурамбаев Н. Б.

Бас бухгалтер

Альпищева А.Ж.

2019 жылғы 27 ақпан Қазақстан Республикасы, Астана қаласы

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АҚШАЛАЙ 
ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
Мың теңге Ескерту 2018 жыл 2017 жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША АҒЫНДАРЫ:

Салық салынғанға дейін жалғастырылған қызметтен жыл ішінде 
түскен пайда

44,381,595 56,550,524

Салық салынғанға дейін тоқтатылған қызметтен түскен пайда – 95,671

Түзетулер:

Негізгі құралдардың тозуына және материалдық емес активтердің 
амортизациясына

23,24 813,547 811,915

Есептелеген қаржылық табыстарға 25 (2,360,519) (3,635,086)

Есептелген қаржылық шығындарға 496,928 631,081

Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлеске 11 (46,637,013) (58,049,264)

Тауарлы-материалдық қорларды таза құнына дейін есептен шығаруға 53,636 416,874

Барлау мен бағалау бойынша активтердің істен шығуы бойынша 
шығынға

10 1,970,033 –

Қаржылық активтердің құнсыздануынан болған залалға 111,452 –

Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған залалға 408,006 382,201

Еншілес ұйымға 100 % қатысу үлесінің істен шығуынан алынған таза 
табысқа

– (103,426)

Өткізілмеген бағамдық айырмаға, нетто (1,834,673) 194,615

Дебиторлық берешектің құнсыздануы бойынша резервке 15 54,711 2,449

Пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резервке 508,835 128,604

Өтелетін ҚҚС-тың құнсыздануына 82,907 123,231

Айналым капиталында өзгерістер болғанға дейін операциялық 
қызметтен келген залал

(1,950,555) (2,450,611)

Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгеріс (4,135,229) (1,889,916)

Өзге де ағымдағы активтердегі өзгеріс (604,305) 1,622,809

Өзге де ұзақ мерзімді активтердегі өзгеріс (945,832) (121,408)

Шарт бойынша міндеттемелер және кредиторлық берешек бойынша 
өзгеріс

330,188 586,688

Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгерістер 809,406 (195,452)

Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары (6,496,327) (2,447,890)

Пайыздық табыстарды алу 1,680,464 3,218,569

Төленген корпоративтік табыс салығы (22,455) (25,337)

Операциялық қызметте (пайдаланылған) / алынған таза ақшалай 
қаражат

(4,838,318) 745,342

7-53-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 

ажырамас бөлігі болып табылады.



137136 Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Ж ы л д ы қ  е с е б і  2 0 1 8

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционер-

лік қоғамы (бұдан әрі – «Тау-Кен Самұрық» немесе «Ком-

пания») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 

қаңтардағы № 10 Қаулысына сәйкес құрылып, 2009 жылғы 

2 ақпанда акционерлік қоғам ретінде тіркелді.

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Компанияның жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» Ұлттық 

Әл-Ауқат Қоры» АҚ (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына») болып 

табылады. Самұрық-Қазына қорының жалғыз акционері 

Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның 

және оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі бірге – «Топ») 

қаржылық есептілігін қамтиды.

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мына компаниялар Топтың еншілес ұйымдары болған:

Компания Қызметінің тұрпаты Аймақ
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан

«Logic Business» ЖШС
«Қазцинк» ЖШС-іне салынған  

инвестицияны басқару
Астана 100.00 % 100.00 %

«Logic Invest Capital» ЖШС
«Қазцинк» ЖШС-іне салынған  

инвестицияны басқару
Астана 100.00 % 100.00 %

«Дана» инвестиция үйі» ЖШС
«Қазцинк» ЖШС-іне салынған  

инвестицияны басқару
Астана 100.00 % 100.00 %

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ
Араласқан қорғасын-мырыш кенін 

барлау, өндіру және өңдеу
Қызылорда облысы 100.00 % 100.00 %

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

«Аффинаж өндірісін құру және оны 
минералды-шикізат базасымен  

қамтамасыз ету» инвестициялық 
жобасының үйлестірушісі

Астана 100.00 % 100.00 %

«Солтүстік Қатпар» ЖШС Вольфрам өндіру Қарағанды облысы 100.00 % 100.00 %

«Tau-Ken Mining» ЖШС Түсті металл кен орындарын барлау Алматы облысы 100.00 % 100.00 %

«Tau-Ken Temir» ЖШС
Металлургиялық кремнийді және 

жанама өнімдерді өндіру
Қарағанды облысы 100.00 % 100.00 %

«Алайғыр» БК» ЖШС Полиметалл рудасын өндіру Қарағанды облысы 100.00 % 100.00 %

«Тау-Кен Проект» БК» ЖШС»
Мыс, алтын және ілеспе  
құрамдастарды барлау

Қарағанды облысы 100.00 % 100.00 %

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС
Құрамында алтыны бар руда кен 

орындарын барлау
Жамбыл облысы 100.00 % 100.00 %

«Тау-Кен Прогресс» ЖШС Түсті металл кен орындарын барлау Астана 100.00 % 100.00 %

«Масальский ТБК» ЖШС Темір рудасын игеру және өндіру Ақмола облысы 93.00 % 98.58 %

«Silicon Mining» ЖШС Желілік кварц өндіру Астана 100.00 % 90.10 %

«SARECO» ЖШС
Жерде сирек кездесетін металл 

өндіру
Ақмола облысы 100.00 % –

Компанияның тіркелген офисі мына мекенжайда орна-

ласқан: Д.Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы, Астана қаласы, 

Қазақстан Республикасы. Нақты мекен-жайы: ст. Е-10, 

17/10, Астана қ., Қазақстан Республикасы.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ 

қызметкерлерінің саны 1,342 адам болды (2017 жылғы 

31 желтоқсан: 1,354 адам).

Негізгі қызметі

Топ тік біріктірілген компания болып табылады және мына 

салаларда жер қойнауын пайдалану бойынша тиімді қыз-

метті қамтамасыз ету мақсатымен құрылған:

 ■ қатты пайдалы қазбаларды барлау, игеру, өндіру, өңдеу 

және өткізу;

 ■ тау-кен металлургияcs саласындағы еншілес және қа-

уымдастырылған ұйымдарды тиімді басқару;

 ■ тау-кен металлургиясы өнеркәсібінде ғылымды қажет 

ететін және тиімді жаңа технологияларды әзірлеу және 

ендіру;

 ■ Қазақстан Республикасының минералды шикізат ке-

шенін ұдайы жаңғырту,

 ■ кен орындарының баланстан тыс қорларын игеру.
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Шоғырландыру қағидаттары

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның 

және Компания бақылайтын оның еншілес ұйымдарының 

қаржылық есебін қамтиды, олардың тізімі 1-ескертуде 

келтірілген.

Топ инвестициялар объектісіне қатысудан табыстың өзгеру 

тәуекеліне тап болатын немесе оның осындай табыс алуға 

құқығы бар болатын, сондай-ақ инвестициялар объектісі-

не қатысты өз өкілеттіктерін жүзеге асыру арқылы бұл 

табыстарға әсер етуге мүмкіндігі болатын жағдайда, бақы-

лау жүзеге асырылады. Атап айтқанда, мына жағдайлар 

орындалған жағдайда ғана Топ инвестициялар объектісін 

бақылайды:

 ■ Топта инвестициялар объектісіне қатысты өкілеттік-

тер болғанда (яғни инвестициялар объектісінің елеулі 

қызметін басқарудың ағымдағы мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін ағымдағы құқықтары бар болса,);

 ■ инвестициялар объектісіне қатысудан Топ табыстың өз-

геру тәуекеліне тап болса немесе осындай табыс алуға 

құқығы болса;

 ■ табыстардың шамасына ықпал ету үшін Топтың өз 

өкілеттігін пайдалануға мүмкіндігі болса.

Қағида бойынша, дауыс беру құқықтарының көпшілігі 

бақылау болуына себепші деп топшыланады. Осындай 

долбарды растау үшін және Топтағы дауыс беру құқықта-

ры немесе инвестициялар объектісіне қатысты соған 

ұқсас құқықтар көпшіліктен аз болғанда, Топ бұл инвести-

циялар объектісіне қатысты өкілеттіктерінің бар-жоғын 

бағалау кезінде мынадай бүкіл орынды фактілер мен 

мән-жайларды есепке алады:

 ■ инвестициялар объектісіндегі дауыс беру құқықтарының 

басқа иелерімен келісім(дер)ді;

 ■ басқа келісімдерде көзделген құқықтарды;

 ■ Топтың иелігіндегі дауыс беру құқықтарын және әлеуетті 

дауыс беру құқықтарын.

Егер фактілер мен мән-жайлар бақылаудың үш компо-

нентінің біреуі немесе бірнешеуі өзгергенін айғақтаса, Топ 

инвестициялар объектісіне қатысты бақылаудын бар-

жоғын қайталап талдайды. Топ еншілес ұйымды бақылау 

өкілеттілігіне ие болғанда, еншілес ұйымды шоғырландыру 

басталады, ал Топ еншілес ұйымды бақылаудан айы-

рылғанда, – тоқтатылады. Бір жыл ішінде сатып алынған 

немесе істен шығарылған еншілес ұйымның активтері, 

міндеттемелері, табыстары мен шығындары Топ бақылау 

өкілеттігіне ие болған күннен бастап шоғырландырылған 

қаржылық есептілікке кіргізіледі және Топ еншілес ұйымды 

бақылаудан айырылған күнге дейін бейнеленеді.

Пайданың немесе залалдың және өзге де жиынтық 

табыстың әр компоненті, тіпті бұл бақыламайтын қатысу 

үлестерінің сальдосы теріс болуына алып келсе де, Топ-

тың бас ұйымының акционерлеріне және бақыламайтын 

қатысу үлестеріне жатқызылады. Қажет болған жағдайда 

еншілес ұйымдардың есеп саясатын Топтың есеп саяса-

тына сәйкестендіру үшін, ондай ұйымдардың қаржылық 

есептілігі түзетіледі. Топтың ішінде операцияларды жүзеге 

асырудың нәтижесінде пайда болатын барлық топішілік 

активтер мен міндеттемелер, меншікті капитал, табыстар, 

шығындар және ақша ағындары шоғырландыру кезінде 

толығымен алынып тасталады.

Еншілес ұйымдағы қатысу үлесінің өзгеруі, бірақ мұның 

бақылаудан айырылуға әкелмеуі меншікті капиталмен 

жүргізілген операция ретінде есепке алынады.

Егер Топ еншілес ұйымды бақылаудан айырылса, ол 

тиісті активтерді (соның ішінде гудвилді), міндеттемелерді, 

бақыламайтын қатысу үлестерін және меншікті капитал-

дың басқа да компоненттерін тануды тоқтатады және 

туындаған пайданы немесе залалды пайда немесе залал 

құрамында таниды. Қалған инвестициялар әділ құны бой-

ынша танылады.

Бақыланбайтын иелік үлестері

Бақыланбайтын иелік үлестері бас компанияның Акци-

онеріне тура немесе жанама түрде жатқызылмайтын 

еншілес кәсіпорындағы капиталға қатысу үлестері болып 

табылады. Бақыланбайтын иелік үлестері пайда мен залал 

және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған 

есепте бөлек көрсетіледі, ал қаржылық жағдай туралы 

шоғырландырылған есепте – меншікті капитал құрамын-

да, бас компанияның акционерлік капиталынан бөлек 

көрсетіледі.

Қауымдастырылған компаниялар мен  
бірлескен кәсіпорындарға салынған  
инвестициялар

Қауымдастырылған ұйым – бұл қызметіне Топ тарапынан 

елеулі ықпал жасалатын ұйым. Елеулі ықпал – бұл инвести-

циялар объектісінің қаржылық және операциялық саясаты 

бойынша шешімдер қабылдауға қатысу өкілеттігі, бірақ 

ол аталмыш саясатты бақылау немесе бірлесіп бақылау 

дегенді білдірмейді.

Бірлескен кәсіпорын – бұл қызметті бірлесіп бақылау 

өкілеттігіне ие тараптарда қызметтің таза активтеріне 

құқықтардың бар болуы ұйғарылатын бірлескен кәсіпкер-

лік. Бірлескен бақылау – бұл шартта көзделген қызметті 

бақылаудың бөлінуі, ол елеулі қызметке қатысты шешім 

қабылдау үшін бірлескен бақылау жасайтын тараптардың 

бірауызды келісімі қажет етілетін жағдайда ғана орын 

алады.

Елеулі ықпалдың немесе бірлескен бақылаудың бар-жоғын 

анықтау кезінде есепке алынатын факторлар еншілес 

ұйымдарға қатысты бақылаудың бар-жоғын анықтау кезін-

де есепке алынатын факторларға ұқсас. Топтың өзінің 

қауымдастырылған ұйымына және бірлескен кәсіпорнына 

салған инвестициялары үлестік қатысу әдісі бойынша 

есепке алынады.

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ

Сәйкестік қағидаты

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Халықа-

ралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі Кеңес 

(«ХҚЕС жөніндегі Кеңес») бекіткен редакциядағы Халықа-

ралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») 

сәйкес дайындалды.

Дайындау қағидаттары

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік тарихи құн 

бойынша бағалау қағидатына сәйкес дайындалды.

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қазақстан 

теңгесімен (бұдан әрі – «теңге») көрсетілген. Топтың 

шоғыр ландырылған қаржылық есептілігінің функционал-

дық валютасы мен презентациясының валютасы теңге 

болып табылады, тек бұған функционалдық валютасы 

АҚШ доллары болып табылатын оның қауымдастырылған 

ұйымының шоғырландырылған қаржылық есептілігі жат-

пайды. Осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі 

барлық мәндер, арнайы ескертілген жағдайлардан басқа, 

мыңға дейін ықшамдалған.

Үздіксіз қызмет қағидаты

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік ХҚЕС-ке 

сәйкес, Топ үздіксіз қызмет қағидатын ұстанады деген 

жорамалдар негізге алына отырып әзірленді. Бұл жақын 

болашақта оның дағдылы шаруашылық қызметі барысын-

да активтерді сатуы мен міндеттемелерін өтеуін болжайды. 

Топ басшылығының ойынша, Топ өзінің үздіксіз қызметін 

жалғастыра алады. Топтың басшылығында таратылуға 

немесе қызмет ауқымын айтарлықтай қысқартуға деген не 

ниет, не қажеттілік жоқ.

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
элементтерін тану

Активтер мен міндеттемелерді қысқа мерзімді/ұзақ мерзімді 

етіп жіктеу

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте Топ 

активтер мен міндеттемелерді оларды қысқа мерзімді/

ұзақ мерзімді болып жіктеудің негізінде көрсетеді. Мына 

жағдайда актив қысқа мерзімді болып табылады, егер:

 ■ оны өткізу ұйғарылса немесе ол әдеттегі операциялық 

цикл шеңберінде сатуға немесе тұтынуға арналса;

 ■ оны негізінен сауда мақсатында ұстап тұрса;

 ■ оны есепті кезең аяқталғаннан кейін он екі ай шегінде 

өткізу ұйғарылса; немесе

 ■ ол ақшалай қаражат немесе ақшалай қаражаттың 

баламалары болып табылса, тек бұған есепті кезең 

аяқталғаннан кейін кем дегенде он екі ай бойы күшінде 

болатын оны айырбастауға немесе міндеттемелерді 

өтеу үшін пайдалануға қатысты шектеулер бар болған 

жағдайлар жатпайды.

Барлық өзге активтер айналымнан тыс ретінде жіктеледі. 

Мына жағдайда міндеттеме қысқа мерзімді болып табыла-

ды, егер

 ■ оны әдеттегі операциялық цикл шеңберінде реттеу 

ұйғарылса;

 ■ оны негізінен сауда мақсатында ұстап тұрса;

 ■ ол есепті кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде рет-

телуге жатса; немесе

 ■ міндеттемелерді реттеу мерзімін ең болмағанда есепті 

кезең аяқталғаннан кейін он екі айға кейінге қалдыруға 

ұйымның шартсыз құқығы болмаса.

Топ барлық басқа міндеттемелерді ұзақ мерзімді деп 

жіктейді.

Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелер 

айналымнан тыс/ұзақ мерзімді активтер мен міндеттеме-

лер болып жіктеледі.

Шетел валютасын қайта есептеу

Қаржылық есептілікті дайындау кезінде функционалды 

валютадан ерекшеленетін (шетел валютасында) жасалған 

мәмілелер олар іске асырылған күннің бағамы бойынша 

бейнеленеді. Шетел валютасымен көрсетілген ақшалай 

баптар шоғырландырылған есептілік құрастырылған күнгі 

тиісті валюта бағамы бойынша қайта есептеледі. Шетел 

валютасымен есепке алынатын және әділ құны бойынша 

бағаланатын ақшалай емес баптар әділ құны анықталатын 

күнге қарай кезеңдегі айырбас бағамы бойынша қайта 

есептелуге жатады. Шетел валютасымен көрсетілген, 

тарихи құны бойынша бейнеленген ақшалай баптар қайта 

есептелмейді. Валюта бағамының өзгеруі нәтижесінде 

туындайтын ақшалай баптар бойынша бағамдық айырма-

лар олар туындаған кезеңде пайда пен залалда бейнеле-

неді.

Қазақстан Қор Биржасының (бұдан әрі – «ҚҚБ») негізгі 

сессиясында қалыптасқан орташа есептелген айырбас 

бағамдары Қазақстан Республикасында ресми айырбас 

бағамдары ретінде пайдаланылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру кезінде Топ пайдаланған ҚҚБ валюта айырбас бағамдары мына төменде-

гідей:

Теңгемен
2018 жылғы  

31 желтоқсан
2018 жылы орташа 

есеппен
2017 жылғы  

31 желтоқсан
Орташа есеппен 
2017 жыл ішінде

1 АҚШ доллары 384.20 344.71 332.33 326.00

1 еуро 439.37 406.66 398.23 368.32
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 ■ кейін қайта сату мақсатымен ғана сатып алынған ен-

шілес ұйым болып табылса.

Тоқтатылған қызмет жалғастырылған қызметтің нәтиже-

лерінен шығарылып тасталады және пайда немесе залал 

туралы есепте жеке бапта салық салынғаннан кейін тоқта-

тылған қызметтен алынған пайда немесе залал түрінде 

көрсетіледі.

Бизнесті біріктіру

Бизнестің біріктірілуі сатып алу әдісін пайдалану арқылы 

есепке алынады. Сатып алудың құны сатып алу күнінде 

әділ құны бойынша бағаланып табысталған өтемнің және 

сатып алынатын ұйымдағы бақыланбайтын қатысу үлесінің 

қосынды сомасы ретінде бағаланады. Бизнестің әрбір 

біріктірілуі үшін Топ сатып алынатын ұйымдағы бақы-

ланбайтын иелік үлесін сатып алынатын ұйымның таза 

активтерінде сәйкестендірілетін үйлесімді үлес бойынша 

бағалайды. Сатып алуға байланысты шығыстар олар 

болған кездегі жалпы және әкімшілік шығындар құрамына 

кіргізіледі.

Егер Топ бизнесті сатып алса, ол шарттың талаптарына, 

экономикалық жағдайға және сатып алу күніндегі тиісті 

жағдаяттарға байланысты сатып алынған қаржылық 

активтер мен қабылданған міндеттемелерді тиісті түрде 

жіктейді және белгілеп қояды. Бұған сондай-ақ бизнесті 

сатып алып отырған ұйымның негізгі шарттарға кіріктіріл-

ген туынды құралдарды бөліп шығаруы қажет не қажет 

емес екендігін анықтау бойынша талдау жасау жатады.

Бизнес кезең-кезеңімен біріктірілетін жағдайда, сатып алу 

күнінде сатып алынған ұйымдағы бұрын сатып алушыға 

тиесілі болған қатысу үлесінің әділ құны бұл күндегі оның 

әділ құны бойынша қайта бағаланады да, айырмасы пайда 

немесе залалдың құрамына жатқызылады.

Сатып алушы беруге тиіс шартты өтем сатып алу күнін-

дегі әділ құны бойынша танылады. Қаржы құралы болып 

табылатын және «Қаржы құралдары: тану және бағалау» 

9-шы ХҚЕС-інің қолданылу аясына жататын, актив немесе 

міндеттемелер ретінде жіктелетін шартты өтем әділ құны 

бойынша бағаланады, ал әділ құнындағы өзгерістер пай-

даның не залалдың құрамында танылады, немесе өзге де 

жиынтық табыстың өзгеруі ретінде танылады. Егер шартты 

өтем 9-шы ХҚЕС-тің қолданылу аясына жатпаса, ол қолда-

нылатын басқа ХҚЕС бойынша бағаланады. Егер шартты 

өтем меншікті капитал ретінде жіктелсе, онда кейіннен ол 

қайта бағаланбайды, және оның өтелуі капиталдың құра-

мында бейнеленеді.

Гудвилл алғашқыда бастапқы құны бойынша бағаланады, 

ол берілген өтемнің және танылмаған бақыланбайтын 

иелік үлесінің және бұрын сатып алушыға тиесілі болған 

қатысу үлестерінің қосынды сомасының Топ сатып алған 

сәйкестендірілетін активтердің және оның қабылдаған мін-

деттемелерінің сомасынан асып кетуі ретінде анықталады. 

Егер сатып алынған таза активтердің әділ құны берілген 

өтемнің сомасынан асып кетсе, Топ барлық сатып алынған 

барлық активтердің және қабылданған барлық міндеттеме-

лердің дұрыс анықталғанын, сондай-ақ сатып алу күнінде 

танылуға тиіс сомаларды бағалау кезінде пайдаланылған 

рәсімдерді қайталап талдайды. Егер қайталап талдау 

жасағаннан кейін берілген өтем сатып алынған таза актив-

тердің әділ құнынан тағы да аз болып шықса, онда тиімді 

сатып алудан түскен пайда пайданың немесе залалдың 

құрамында танылады.

Кейіннен гудвилл құнсызданудан жинақталған залал-

ды шегергендегі бастапқы құны бойынша бағаланады. 

Бизнесті біріктіру кезінде алынған гулвиллды құнсыздануы 

жағынан тексеру мақсатында, Топ еншілес ұйымды сатып 

алған күннен бастап гудвилл ақша ағындарын жасайтын, 

бизнестің біріктірілуінен тиімділік алады деп болжанып 

отырған Топтың әрбір бөлімшесіне үлестіріледі, бұл орайда 

еншілес ұйымның басқа активтерінің немесе міндеттеме-

лерінің аталған бөлімшелерге жататыны немесе жатпайты-

ны назарға алынбайды.

Егер гудвилл ақша ағындарын жасайтын бөлімшенің бір 

бөлігін құраса және бұл бөлімшенің бір бөлігі істен шықса, 

онда істен шығатын қызметке жататын гудвилл бұл қыз-

меттің істен шығуынан келген пайданы немесе залалды 

айқындау кезінде оның баланстық құнына кіргізіледі. Бұл 

жағдайда істен шыққан гудвилл істен шыққан қызметтің 

құнының және бөлімшенің ақша ағындарын жасайтын 

қалған бөлігінің құнының арақатынасы негізінде бағала-

нады.

Ортақ бақылаудағы бизнесті біріктіру

Ортақ бақылауда тұрған тараптардан (түпкі бір Акционер 

бақылайтын ұйымдардан) еншілес ұйымдарды сатып алу-

дың есебі үлестерді біріктіру әдісі бойынша жүргізіледі.

Ортақ бақылауда тұрған, алынған еншілес ұйымның 

активтері мен міндеттемелері осы шоғырландырылған 

қаржылық есептілікте табыстау күніндегі табыстаушы ком-

панияның (бұрынғы меншік иесінің) есептілігіндегі олардың 

баланстық құны бойынша бейнеленеді. Ұйымның бұрынғы 

иесі оны бастапқыда сатып алған кезінде пайда болған 

гудвилл да осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

көрсетіледі. Таза активтердің, соның ішінде бұрынғы мен-

шік иесінің гудвиллының жалпы баланстық құнының және 

төленген қаражат сомасының арасындағы айырма осы 

шоғырландырылған қаржылық есептілікте капиталдың 

түзетілуі ретінде есепке алынады.

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ)

Қауымдастырылған компаниялар мен бірле-
скен кәсіпорындарға салынған инвестиция-
лар (жалғасы)

Үлестік қатысу әдісіне сәйкес қауымдастырылған ұйымға 

немесе бірлескен кәсіпорынға салынған инвестиция 

алғашқыда бастапқы құны бойынша танылады. Кейіннен 

сатып алу күнінен кейін орын алатын қауымдастырылған 

ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның таза активтерін-

дегі Топтың үлесіндегі өзгерістерді танудың нәтижесінде 

инвестицияның баланстық құны түзетіледі. Қауымдасты-

рылған ұйымға немесе бірлескен кәсіпорынға қатысты 

гудвилл инвестицияның баланстық құнына кіргізіледі және 

құнсыздану бойынша жеке тестіленбейді.

Пайда немесе залал туралы есеп қауымдастырылған 

ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның қызметінің 

нәтижелеріндегі Топтың үлесін бейнелейді. Осындай 

инвестиция объектілерінің өзге де жиынтық табысындағы 

өзгерістер Топтың өзге де жиынтық табысының құра-

мында көрсетіледі. Бұдан басқа, егер қауымдастырылған 

ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның меншікті капи-

талында тікелей танылған өзгеріс орын алған болса, Топ 

осындай өзгерістегі өзінің үлесін таниды және, қолайлы 

болған кезде, бұл фактіні меншікті капиталдағы өзгерістер 

туралы есепте ашып көрсетеді. Топтың қауымдастырылған 

ұйыммен немесе бірлескен кәсіпорынмен жүргізетін опе-

рациялары бойынша туындайтын және өткізілмеген пайда 

мен залал Топтың қауымдастырылған ұйымдағы немесе 

бірлескен кәсіпорындағы иеленетін қатысу үлесінің дәре-

жесіне сәйкес шығарылып тасталған.

Қауымдастырылған ұйымның және бірлескен кәсіпорын-

ның пайдасындағы немесе залалындағы Топтың үлесі пай-

да немесе залал туралы есепте операциялық пайданың 

шеңберінен тыс тікелей көрсетілген. Ол салық салынған-

нан және қауымдастырылған ұйымның немесе бірлескен 

кәсіпорынның еншілес ұйымдарындағы бақыламайтын 

қатысу үлестерін есепке алғаннан кейінгі пайда немесе 

залал болып табылады.

Қауымдастырылған ұйымның немесе бірлескен кәсіп-

орынның қаржылық есептілігі Топтың қаржылық есептілігі 

сияқты, дәл сол есепті кезең үшін құрылады. Қажет болған 

жағдайда есеп саясатын Топтың есеп саясатына сәйкес-

тендіру мақсатымен оған түзетулер енгізіледі.

Үлестік қатысу әдісін қолданғаннан кейін Топ қауымдас-

тырылған ұйымға немесе бірлескен кәсіпорынға салған 

инвестициясының құнсыздануынан болған қосымша 

залалды тану қажеттілігін анықтайды. Әрбір есепті күнге 

қарай Топ қауымдастырылған ұйымға немесе бірлескен 

кәсіпорынға салынған инвестициялардың құнсыздануы-

ның объективті растауларының бар-жоғын анықтайды. 

Ондай растаулар бар болған жағдайда Топ құнсыздану 

сомасын қауымдастырылған ұйымның немесе бірлескен 

кәсіпорынның өтелетін сомасының және оның баланстық 

құнының арасындағы айырма ретінде есептейді және 

залалды пайда немесе залал туралы есепте «Қауымдас-

тырылған ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның пайда-

сындағы үлес» деген бапта таниды.

Қауымдастырылған ұйымға қатысты елеулі ықпалдан 

немесе бірлескен кәсіпорынды бірлесіп бақылаудан 

айырылған жағдайда, Топ қалған инвестицияларды әділ 

құны бойынша бағалайлы және таниды. Елеулі ықпалдан 

немесе бірлесіп бақылаудан айырылған кездегі қауымдас-

тырылған ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның 

баланстық құнының және қалған инвестициялардың әділ 

құны мен істен шығуынан алынған түсімдердің арасындағы 

айырма пайданың немесе залалдың құрамында танылады.

Сатуға арналған айналымнан тыс активтер 
және тоқтатылған қызмет

Егер айналымнан тыс активтердің және істен шығатын топ-

тардың баланстық құны, негізінен, оларды пайдалануды 

жалғастырудың нәтижесінде емес, ал сату арқылы өтелуге 

жататын болса, Топ оларды сатуға арналған деп жіктейді. 

Сатуға арналған деп жіктелген айналымнан тыс актив-

тер және істен шығатын топтар екі шаманың кішісі – сату 

бойынша шығыстан шегерілгеннен кейін баланстық құны 

немесе әділ құны бойынша бағаланады. Сату бойынша 

шығыстар активтің (немесе істен шығатын топтың) істен 

шығуына тікелей қатысы бар қосымша шығыстар болып 

табылады және қаржыландыру шығыстары мен пайдаға 

салынатын салық бойынша шығынды қамтымайды.

Объектіні сатуға арналған ретінде жіктеу критерийі объ-

ектінің сатылу ықтималы жоғары болып табылатын, ал 

актив немесе істен шығатын топ өзінің ағымдағы күйінде 

дереу сатылуы мүмкін болғанда ғана сақталған болып 

есептеледі. Сатуды іске асыру үшін қажетті әрекеттер сату 

бойынша әрекеттерде елеулі өзгерістердің болу ықтималы 

төмен екенін көрсетуге тиіс. Басшылық активті сату жөнін-

дегі жоспарды іске асыру бойынша өзіне міндет қабылда-

уға тиіс және сату әрекеті жіктеу жасалған күннен бастап 

бір жылдың ішінде аяқталады деп күтілуге тиіс.

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер сатуға 

арналғандар ретінде жіктелгеннен кейін амортизациялауға 

жатпайды.

Сатуға арналған деп жіктелген активтер мен міндеттеме-

лер қаржылық жағдай туралы есепте айналым баптары/

қысқа мерзімді баптар ретінде жеке көрсетіледі.

Егер істен шығатын топ істен шыққан немесе сатуға ар-

налған деп жіктелетін ұйымның компоненті болып табылса 

және төменде көрсетілгендей болса, ол тоқтатылған қыз-

мет ретінде жіктеу критерийлерін қанағаттандырады, яғни:

 ■ жеке елеулі қызмет бағыты немесе операциялар жүр-

гізілетін географиялық аудан болып табылса;

 ■ жеке елеулі қызмет бағыты немесе операциялар жүр-

гізілетін географиялық аудан ауқымындағы істен шығару 

жөніндегі біртұтас үйлестірілген жоспардың бір бөлігі 

болып табылса; немесе
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тар арқылы жүзеге асырылады. Шартқа сәйкес, Топ сатып 

алушының иелігіндегі алтын құймаларын сатып алушының 

меншігіне беруді міндетіне алады. Алтын құймаларын өткізу 

жеке лоттармен жүзеге асырылады. Әр лоттың бағасы 

мәміле жасалатын күннің алдындағы күні Қазақстан қор 

биржасының таңергеңгі сессиясында қалыптасқан теңгенің 

АҚШ долларына орташа есептелген биржалық бағамына 

және Лондондағы асыл металдар нарығы қауымдастығының 

(LBMA) таңертеңгі және кешкі фиксингінің орташа мәніне 

(жеткізілімнің бүкіл айына орташаланған) негізделіп теңге-

мен анықталады және одан мәміле жасалатын күні күшінде 

болатын дисконт шегеріледі. Осылайша, Топ есепті кезең-

дегі мәмілелердің бағасын жеткілікті дәрежедегі дәлдікпен 

анықтай алады. Шарт бойынша міндеттемесін Топ тауар 

(алтын құймалары) сатып алушыға табысталатын сәтте 

орындайды, онда алтынды сатудан алынған табысты Топ 

тиісті кезеңде толық көлемде таниды. Осылайша, Топтың 

түсімді танудың қолданыстағы тәртібі 15-ші ХҚЕС талапта-

рына сай келеді, 15-ші ХҚЕС-ке сәйкес түсімді тануға өтудің 

Топқа тигізетін әсері жоқ.

Әдетте, Топ өзінің сатып алушыларынан қысқа мерзімді 

аванстар алады. 15-ші ХҚЕС (IFRS) қабылданғанға дейін 

Топ бұл аванстарды қаржылық жағдай туралы шоғырлан-

дырылған есепте болашақ кезеңдердің табыстары түрінде 

көрсеткен. Бұрынғы есеп саясатына сәйкес, алынған ұзақ 

мерзімді аванстарға пайыз есептелмейтін. 15-ші ХҚЕС 

(IFRS) қабылданғаннан кейін Топ қысқа мерзімді аванстарға 

қатысты тәжірибелік әдісті қолданды. Осылайша, келісім-

шарт күшіне енген бастапқы кезде Топ сатып алушының 

тауарларға немесе қызметтерге ақы төлейтін күнінің және 

тауар жеткізілетін не қызмет көрсетілетін мерзімнің арасын-

дағы кезең бір жылды немесе одан аз уақытты құрайды деп 

болжайтын жағдайда, Топ келісімшарттардағы қаржылан-

дыру компонентінің әсеріне есептелетін сыйақы сомасын 

түзетпейді.

Жаңа және қайта қаралған ХҚЕС – шыға-
рылғандары, алайда күшіне енбегендері

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі шыға-

рылған күні шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген мына 

төмендегі стандарттар мен түсініктемелерді Топ қолданған 

жоқ:

«Жалгерлік» 16-шы ХҚЕС (IFRS)

16-шы ХҚЕС (IFRS) «Жалгерлік» 17-ші ХҚЕС-ін (IAS), ХҚЕТК 

(IFRIC) «Келісімде жалгерлік белгілерінің бар екенін 

анықтау» 4-ші Түсініктемесін, ТТК (SIC) «Операциялық 

жалгерлік – ынталандырулар» 15-ші Түсініктемесін және ТТК 

(SIC) «Жалгерліктің заңдық нысанына ие операциялардың 

мәнін анықтау» 27-ші Түсініктемесін өзімен ауыстырады.

16-шы ХҚЕС-те (IFRS) жалгерлік туралы ақпаратты тану, 

бағалау, ұсыну және ашып көрсету қағидаттары белгілен-

ген және жалгерлердің бүкіл жалгерлік туралы шарттарын 

бейнелегенде 17-ші ХҚЕС-те (IAS) қаржылық жалгерлік 

үшін көзделген есепке алу тәртібіне ұқсас баланста есепке 

алудың бірыңғай үлгісін пайдалану талап етіледі. Стандартта 

жалгерлер үшін танудан босатудың екі мүмкіндігі көздел-

ген – құны төмен активтерді жалдауға және қысқа мерзімді 

жалгерлікке қатысты.

16-шы ХҚЕС (IFRS) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап немесе 

ол күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты 

күшіне енеді. Мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі, 

бірақ Топ ол стандартты күні бұрын қолданбау туралы 

шешім қабылдады.

Топ түрлендірілген ретроспективалы тәсілдемені пайдана-

лану арқылы 16-шы ХҚЕС-ті (IFRS) 2019 жылғы 1 қаңтардан 

бастап қолдануды жоспарлап отыр. Бұл тәсілдеме бойынша 

16-шы ХҚЕС-ті (IFRS) алғаш қолданудың жиынтық әсері 

алғаш қолданған күні капиталдың түзетілуі ретінде таныла-

ды. Топ қабылдаудан болған әсерді бағалап, 16-шы ХҚЕС-тің 

(IFRS) қолданылуы Топтың шоғырландырылған қаржылық 

есептілігіне елеулі әсер етпейді деген тұжырымға келді. 

Осыған орай салыстырмалы ақпарат қайта есептелмейді.

«Сақтандыру шарттары» 17-ші ХҚЕС (IFRS)

2017 жылдың мамырында ХҚЕС жөніндегі Кеңес «Сақтанды-

ру шарттары» 17-ші ХҚЕС-ін (IFRS) шығарды, ол – ақпаратты 

тану мен бағалау, ұсыну және ашып көрсету мәселелері 

қарастырылған, сақтандыру шарттарына арналған жаңа 

жан-жақты қаржылық есептілік стандарты. 17-ші ХҚЕС (IFRS) 

күшіне енетін кезде, ол 2005 жылы шыққан «Сақтандыру 

шарттары» 4-ші ХҚЕС-ін (IFRS) ауыстырады. 17-ші ХҚЕС-тің 

(IFRS) негізгі мақсаты сақтандырушылар үшін әлдеқайда 

тиімді әрі дәйекті болатын сақтандыру шарттарының есебін 

жүргізу үлгісін беруде жатыр. Негізінен бұрынғы жергілікті 

есеп саясаттарына негізделетін 4-ші ХҚЕС (IFRS) талапта-

рынан өзгешелігі, 17-ші ХҚЕС (IFRS) бойынша есеп жүр-

гізудің барлық орынды аспектілері қамтылып, сақтандыру 

шарттарының есебін жүргізудің жан-жақты үлгісі беріледі. 

Бұл стандарт Топқа қолданылмайды.

ХҚЕТК (IFRIC) «Пайдаға салынатын салықты есептеу ереже-

леріне қатысты белгісіздік» 23-ші түсініктемесі

Түсініктемеде салықты түсіндіруде анықсыздық орын алып, 

ол 12-ші ХҚЕС (IAS) қолдануға әсерін тигізетін жағдайда 

пайдаға салынатын салықтың есебін жүргізу тәртібі қара-

стырылған. Түсініктеме 12-ші ХҚЕС-тің (IAS) қолданылу са-

ласына жатпайтын салықтарға немесе алымдарға қатысты 

қолданылмайды, сондай-ақ онда салықтың анық түсіндіріл-

меуіне байланысты пайыздар мен айыппұлдарға қатысты 

ерекше талаптар қамтылмаған. Атап айтқанда, түсініктемеде 

мынадай мәселелер қарастырылған:

 ■ анық емес салық түсіндірмелерін ұйым жеке қарастырады 

ма;

 ■ салық органдарының салық түсіндірмелерін тексеруге 

қатысты ұйым жасайтын долбарлар;

 ■ салық салынатын пайданы (салық залалын), салық база-

сын, пайдаланылмаған салық шығындарын, пайдаланыл-

маған салық жеңілдіктерін және салық мөлшерлемелерін 

ұйым қалай анықтайды;

 ■ фактілер мен мән-жайлардың өзгеруін ұйым қалай қара-

стырады.

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ 
ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫ

Ағымдағы жылы қабылданған Стандарттар 
мен Интерпретациялар

2018 жылғы 1 қаңтарда күшіне енген жаңадан қабыл-

данған стандарттар мен интерпретацияларды қоспағанда, 

осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру 

кезінде қабылданған есеп қағидаттары 2017 жылғы 31 жел-

тоқсанда аяқталған жылға арналған Топтың қаржылық 

есептілігін жасау кезінде қолданылған қағидаттарға сәйкес 

келеді. Топ қабылданған, бірақ әлі күшіне енбеген стандарт-

тарды, интерпретацияларды немесе түзетулерді мерзімінен 

бұрын қолданған жоқ.

Топ салыстырмалы ақпаратты қайта есептеуді талап 

етілетін «Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім» 

15-ші ХҚЕС (IFRS) және «Қаржы құралдары» 9-шы ХҚЕС-ін 

(IFRS) алғаш рет қолданып отыр. Бұл өзгерістердің сипаты 

мен салдары төменде ашылып көрсетілген. Басқа бірнеше 

түзету мен интерпретация 2018 жылы алғаш рет қолда-

нылып отыр, бірақ олардың Топтың қаржылық есептілігіне 

елеулі әсері жоқ.

«Қаржы құралдары» 9-шы ХҚЕС (IFRS)

«Қаржы құралдары» 9-шы ХҚЕС (IFRS) 2018 жылғы 1 қаңтарда 

немесе бұл күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерден 

бастап «Қаржы құралдары: тану және бағалау» 39-шы ХҚЕС-ін 

(IAS) ауыстырады. Ол қаржылық активтерді жіктеу және баға-

лау жөніндегі бұрынғы нұсқаулыққа елеулі өзгерістер енгізеді 

және қаржылық активтердің құнсыздануы бойынша «болжал-

ды кредит шығыны» үлгісін енгізеді.

9-шы ХҚЕС-ті (IFRS) қабылдағанда Топ өтпелі режимді қол-

данды және бұрынғы кезеңдерді қайта есептемеуді жөн көрді. 

9-шы ХҚЕС-тің қабылдануына орай жіктеуге, бағалауға және 

құнсыздануға қатысты туындайтын айырмалар үлестірілмеген 

пайдада бейнеленеді.

9-шы ХҚЕС (IFRS) қабылдануы болжалды кредит залалдары 

үлгісін пайдалану арқылы қаржылық активтердің құнсыздануы-

на әсерін тигізді. Бұл өзге де инвестициялық бағалы қағаз-

дарға, сауда дебиторлық берешекке, ақшалай қаражатқа 

және оның баламаларына әсерін тигізеді. 15-ші ХҚЕС-тен 

(IFRS) келіп шығатын келісімшарт аясындағы активтерге және 

сауда дебиторлық берешекке қатысты Топ қызмет мерзімі 

ішінде болжалды кредит залалдарын танудың оңайлатылған 

үлгісін қолданады, өйткені бұл баптардың елеулі қаржылық 

құрамдасы жоқ.

9-шы ХҚЕС (IFRS) қабылдануының қаржылық жағдай (артуы / азаюы) туралы шоғырландырылған есепке әсері 2018 жылғы  

1 қаңтардағы жағдай бойынша төменде көрсетілген:

Мың теңге Ескерту Түзетулер

Активтер

Ағымдағы активтер

Дебиторлық берешек (4,534)

Ақшалай қаражат және оның баламалары 16 (115,551)

Қысқа мерзімді банктік салымдар 17 (205,063)

(325,108)

Капитал және міндеттемелер

Капитал

Үлестірілмеген пайда (325,108)

(325,108)

«Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім» 
15-ші ХҚЕС (IFRS)

15-ші ХҚЕС (IFRS) «Құрылыс салу туралы шарттар» 11-ші 

ХБЕС-ін (IAS), «Түсім» 18-ші ХБЕС-ін (IAS) және тиісті түсінік-

темелерді ауыстырады және сатып алушылармен арадағы 

шарттарға байланысты алынатын түсімнің барлық бапта-

рына қатысты қолданылады, тек бұған осындай шарттар 

басқа стандарттардың қолданылатын саласына жататын 

жағдайлар кірмейді. Сатып алушылармен арадағы шарт-

тарға байланысты алынатын түсімнің есебін жүргізу үшін 

жаңа стандартта бес кезеңді қамтитын үлгі көзделген. 15-ші 

ХҚЕС (IFRS) бойынша түсім ұйым сатып алушыға тауарлар-

ды бергеніне немесе қызмет көрсеткеніне айырбас өтем 

алу құқығы алынады деп күтетін тиісті өтемді бейнелейтін 

сомада танылады.

Стандарт бойынша, сатып алушылармен арадағы шарт-

тарға қатысты үлгінің әр кезеңін қолданған кезде ұйымдар-

дың пайымдаманы қолдануы және барлық орынды фак-

тілер мен мән-жайларды ескеруі талап етіледі. Стандартта 

сондай-ақ шартты жасасуға кететін қосымша шығындардың 

және шартты орындауға тікелей байланысты шығындардың 

есебін жүргізуге қатысты талаптар қамтылған.

Топ 15-ші ХҚЕС-ті (IFRS) қолданғанда, толық ретроспектива-

лы әдісті пайдаланады. Топ алтын құймаларын өткізеді және 

асыл металл аффинажы қызметтерін көрсетеді. Қызмет 

сатып алушылармен арадағы жеке сәйкестендірілетін шарт-
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компанияның немесе бірлескен кәсіпорынның қандай да 

бір залалын, немесе таза инвестициялардың құнсызда-

нуынан болған залалды есепке алмайды, олар «Қауымдас-

тырылған және бірлескен кәсіпорындарға салынған 

инвестициялар» 28-ші ХБЕС-ін (IAS) қолданудың нәтиже-

сінде туындайтын қауымдастырылған компанияға немесе 

бірлескен кәсіпорынға салынған таза инвестицияларды 

түзету ретінде танылады.

Түзетулер ретроспективалы түрде қолданылуға тиіс және 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді, бұл орайда 

мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі. Топтың қандай 

да бір қауымдастырылған және бірлескен кәсіпорында 

осындай ұзақ мерзімді мүддесі болмағандықтан, түзетулер 

оның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсерін 

тигізбейді.

2015–2017 жыл ХҚЕС-ін жыл сайынғы жетіл-
діру (2017 жылғы желтоқсанда шығарылды)

«Бизнестің біріктірілуі» 3-ші ХҚЕС (IFRS)

Түзетулерде түсіндірілгендей, кәсіпорын бірлескен опе-

рация болып табылатын бизнесті бақылауға ие болғанда, 

кезең-кезеңімен қол жеткен бизнесті біріктіру, соның 

ішінде бірлескен операцияның активтері мен міндетте-

мелеріндегі бұрынғы иеліктегі үлесті әділ құны бойынша 

қайта бағалау жөніндегі талаптарды қолданады. Осы 

орайда сатып алушы бұрын бірлескен операциядағы оның 

иелігінде болған бүкіл мүддені қайта бағалайды. Кәсіпорын 

бұл түзетулерді сатып алудың күні 2019 жылғы 1 қаңтарда 

немесе бұл күннен кейін басталатын бірінші жылдық есепті 

кезеңнің басында немесе ол басталғаннан кейін баста-

латын бизнестің біріктірілуіне қолданады, оны мерзімінен 

бұрын қолдануға болады. Түзетулер топтың шоғырланды-

рылған қаржылық есептілігіне әсерін тигізбейді.

«Бірлескен қызмет туралы келісімдер» 11-ші ХҚЕС (IFRS)

Бірлескен операцияға қатысатын, бірақ оған бірлескен 

бақылау жасау өкілеттігі жоқ тарап, 3-ші ХҚЕС-те ай-

қындалғандай, бірлескен операцияның қызметі бизнес 

болып табылатын тиісті бірлескен операцияға қатысты 

бірлескен бақылауға ие бола алады. Түзетулерде түсін-

дірілгендей, бұрын осы бірлескен операциядағы тиесілі 

мүдделер қайта бағаланбаған. Кәсіпорын бұл түзетулерді 

2019 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен кейін бастала-

тын бірінші жылдық есепті кезеңнің басында немесе содан 

кейін қандай операцияларға қатысты бірлескен бақылауға 

ие болса, сол операцияларға қатысты қолданады, осы 

орайда оларды мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі. 

Бұл түзетулер Топқа қолдануға келмейді, бірақ болашақ 

операцияларға қатысты қолданылуы мүмкін.

«Пайдаға салынатын салық» 12-ші ХҚЕС (IAS)

Түзетулерде түсіндірілгендей, дивиденд бойынша пайдаға 

салынатын салықтың салдары иелерге үлестіруден гөрі, 

үлестірілетін пайда әкелген бұрынғы операцияларға не-

месе оқиғаларға байланысты. Демек, кәсіпорын дивиденд 

бойынша пайдаға салынатын салықтың салдарын пайда-

ның немесе залалдың, басқа да жиынтық табыстың неме-

се капиталдың құрамында таниды, бұл кәсіпорынның осы 

бұрынғы операцияларды немесе оқиғаларды алғашқыда 

қайда танығанына сәйкес жасалады. Кәсіпорын бұл түзе-

тулерді 2019 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен кейін 

басталатын жылдық есептік кезеңдерге қатысты таниды, 

осы орайда оларды мерзімінен бұрын қолдануға жол 

беріледі. Кәсіпорын бұл түзетулерді алғаш рет қолданған-

да, оларды ең ертедегі салыстырмалы кезеңнің басында 

немесе ол басталғаннан кейін танылған пайдаға салына-

тын салық бойынша дивидендтің салдарына қолданады. 

Топ мұның оның шоғырландырылған қаржылық есептілігі-

не елеулі әсері болады деп болжамайды.

«Қарыздар бойынша шығын» 23-ші ХҚЕС (IAS)

Түзетулерде түсіндірілгендей, ұйым алғашқыда бағалана-

тын активті әзірлеуге берілген кез келген қарыздарды, осы 

активті ұйғарынды пайдалануға немесе сатуға дайындау 

үшін қажетті барлық әрекеттер іс жүзінде аяқталған 

кезде, жалпы алынған қарыздардың бір бөлігі ретінде 

қарастырады. Кәсіпорын бұл түзетулерді алғаш рет қол-

данып отырған жылдық есептік кезеңнің басында немесе 

ол басталғаннан кейін туындаған қарыздар бойынша 

шығынға қатысты – кәсіпорын бұл түзетулерді қолданады. 

Кәсіпорын осы түзетулерді 2019 жылғы 1 қаңтарда немесе 

бұл күннен кейін басталатын жылдық есепті кезеңдерге 

қатысты қолданады, осы орайда оларды мерзімінен бұрын 

қолдануға жол беріледі. Топ мұның оның шоғырланды-

рылған қаржылық есептілігіне елеулі әсері болады деп 

болжамайды.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Барлау мен бағалау бойынша активтер

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша 

шығыстар

Жер қойнауын пайдалану (барлау мен өндіру) құқықтарын 

сатып алу бойынша шығыстар қол қойылатын бонустарды, 

тарихи шығыстарды, экологиялық және әлеуметтік бағдар-

ламаларға міндетті шығындарды қамтиды және барлау 

мен бағалау кезеңінде кен орны бойынша жер қойнауын 

пайдалану құқықтары ретінде капиталға айналдырылады.

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бой-

ынша шығыстардың есебі кен орындары тұрғысында 

жүргізіледі. Әр кен орны жыл сайын құнсыздануы жағынан 

қарастырылады. Кен орны бойынша болашақта жұмыс-

тар жүргізу жоспарланбаған жағдайда, жер қойнауын 

пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстардың 

қалған сальдосы есептен шығарылады. Кен орындарында 

коммерциялық өндіру басталғаннан бастап жер қойнауын 

пайдалану құқықтары минералды ресурстардың дәлел-

денген қорларының жалпы сомасына негізделіп, өндірістік 

әдіс бойынша нақты өндіру бойынша амортизацияланады.

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ 
ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТА-
РЫ (ЖАЛҒАСЫ)

Жаңа және қайта қаралған ХҚЕС – шыға-
рылғандары, алайда күшіне енбегендері 
(жалғасы) 

ХҚЕТК (IFRIC) «Пайдаға салынатын салықты есептеу ереже-

леріне қатысты белгісіздік» 23-ші түсініктемесі (жалғасы)

Ұйым анық емес әр салық түсіндірмесін жеке-жеке немесе 

басқа да анық емес салық түсіндірмелерінің біреуімен 

немесе бірнешеуімен бірге қарастыру керектігін шешуге 

тиіс. Анықсыздықтың қандай нәтижемен шешілетінін жоға-

ры дәрежедегі дәлдікпен болжауға мүмкіндік беретін тәсіл-

демені қолдану қажет. Түсініктеме 2019 жылғы 1 қаңтарда 

немесе бұл күннен кейін басталатын жылдық есептік 

кезеңдерге қатысты күшіне енеді. Өту кезінде белгілі бір 

босатуларға жол беріледі. Топ бұл түсініктемені ол күшіне 

енген күннен бастап қолданады.

9-шы ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулер: Теріс өтемақымен мерзімі-

нен бұрын өтеудің өзіндік ерекшеліктері

9-шы ХҚЕС бойынша борыш құралын амортизациялық 

құны бойынша немесе өзге де жиынтық табыс арқылы әділ 

құны бойынша бағалауға болады, осы орайда қойылатын 

шарт, шарт аясындағы ақша ағындары «негізгі соманың 

және айналымдағы негізгі сома бойынша пайыздардың 

ғана төлемақысы болып табылуға» (критерий) және бұл 

құрал осы жіктелімге сәйкес келетін бизнес-модель шең-

берінде өткізілуге тиіс. 9-шы ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулерде 

нақтыланғандай, қаржылық актив шарттың мерзімінен 

бұрын үзілуіне алып келетін оқиғаға немесе мән-жайға 

қарамастан және шарттың мерзімінен бұрын үзілуі үшін 

қай тараптың ақылға қонымды өтемақыны төлейтініне 

немесе алатынына қарамастан, критерийге сәйкес келеді. 

Түзетулер ретроспективалы түрде қолданылуға тиіс және 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді, оларды 

мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі. Бұл түзетулер 

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсерін 

тигізбейді.

10-шы ХҚЕС (IFRS) пен 28-ші ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер: 

инвестордың және оның қауымдастырылған немесе бірлес-

кен кәсіпорнының арасында активтердің сатылуы немесе 

салынуы

Түзетулер сатылған немесе қауымдастырылған не бірлес-

кен кәсіпорынға кіргізілген еншілес компанияны бақылау-

дан айырылуға байланысты 10-шы ХҚЕС (IFRS) пен 28-ші 

ХҚЕС (IAS) арасындағы қайшылықты жояды. Түзетулерде 

түсіндірілгендей, 3-ші ХҚЕС-те айқындалғандай, инвес-

тордың және оның қауымдастырылған немесе бірлескен 

кәсіпорнының арасында іске асырылған бизнесті құрай-

тын активтерді сатудан немесе салудан келген пайда 

немесе залал толығымен танылады. Алайда бизнес болып 

табылмайтын активтерді сатудан немесе салудан туын-

даған кез келген пайда немесе залал қауымдастырылған 

ұйымда немесе бірлескен кәсіпорындағы байланыспаған 

инвесторлардың иелігіндегі қатысу үлестерінің шегінде 

ғана танылады. ХҚЕС жөніндегі Кеңес бұл түзетулердің 

күшіне енетін күнін белгісіз мерзімге кейінге қалдырды, 

бірақ бұл түзетулерді мерзімінен бұрын қолданатын ұйым 

оларды перспективалы түрде қолдануға тиіс. Бұл түзету-

лер Топқа қолданылмайды.

19-шы ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер: «Бағдарламаға өзгертулер 

енгізу, бағдарламаны қысқарту немесе бағдарлама бойын-

ша міндеттемелерді өтеу»

19-шы ХҚЕС-ке (IAS) түзетулердің есепті кезең барысын-

да жоспарды өзгерту, қысқарту немесе реттеу болатын 

жағдайдағы есеп жүргізуге қатысы бар. Түзетулерде көр-

сетілгендей, жылдық есепті кезең барысында жоспарды 

өзгерту, қысқарту немесе реттеу орын алатын жағдайда 

кәсіпорын келесіні жасауға тиіс:

 ■ жоспарға өзгертулер, қысқартулар немесе есептеулер 

енгізілгеннен кейін, жоспар шеңберінде ұсынылатын 

тиімділікті көрсететін, төлемдері белгіленген таза міндет-

темені (активті) қайта бағалау үшін пайдаланылған ак-

туарлық долбарларды қолдану арқылы кезеңнің қалған 

бөлігіне арналған қызметтердің ағымдағы құнын және 

бұл оқиғадан кейінгі жоспардың активтерін анықтау;

 ■ жоспарға өзгертулер, қысқартулар немесе есептеулер 

енгізілгеннен кейін, кезеңнің қалған бөлігіне таза пайыз 

мөлшерлемесін анықтау, осы орайда: жоспарға сәйкес 

ұсынылатын тиімділікті көрсететін, төлемдері белгілен-

ген міндеттемені (активті) және бұл оқиғадан кейінгі 

жоспардың активтерін; және төлемдері белгіленген осы 

міндеттемені (активті) қайта бағалау үшін пайдаланыла-

тын дисконттау мөлшерлемесін қолдану.

Түзетулер 2019 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен 

кейін басталатын бірінші жылдық есепті кезеңнің басында 

немесе ол басталғаннан кейін орын алатын жоспардың 

өзгертілуіне, шектеулерге немесе есептеулерге қаты-

сты қолданылады, осы орайда оларды мерзімінен бұрын 

қолдануға жол беріледі. Бұл түзетулер Топтың кез келген 

болашақ түзетулеріне, қысқартуларына немесе есептеу-

леріне ғана қолданылатын болады.

28-ші ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер: «Қауымдастырылған ком-

паниялар мен бірлескен кәсіпорындардағы ұзақ мерзімді 

қатысу үлестері»

Түзетулерде түсіндірілгендей, ұйым 9-шы ХҚЕС-ті (IFRS) 

үлестік қатысу әдісі қолданылмайтын, бірақ шын мәнін-

де қауымдастырылған компанияға немесе бірлескен 

кәсіпорынға салынған таза инвестициялардың бір бөлігін 

(ұзақ мерзімді қатысу үлестерін) құрайтын қауымдасты-

рылған компаниядағы немесе бірлескен кәсіпорындағы 

ұзақ мерзімді қатысу үлестеріне қатысты қолданады. Бұл 

түсініктеме маңызды, себебі онда 9-шы ХҚЕС-тегі (IFRS) 

болжалды кредит шығындары үлгісі осындай ұзақ мерзімді 

қатысу үлестеріне қатысты қолданылады деп ұйғарылады.

Сондай-ақ түзетулерде түсіндірілгендей, 9-шы ХҚЕС-ті 

(IFRS) қолдану кезінде кәсіпорын қауымдастырылған 
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т.с. артуы) әкелетін шығыстар негізгі құралдардың қосым-

ша құны ретінде капиталға айналдырылады.

Негізгі құралдың тарату құны, пайдалы қызмет мерзімі 

және тозуын есептеу әдісі әр қаржылық жылдың соңында 

қайта қаралып, қажеттілік болған жағдайда перспектива-

лы түрде түзетіледі.

Ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті кезеңге Топ барлау мен бағалау бойынша 

активтердің, негізгі құралдардың, материалдық емес 

активтердің, еншілес ұйымдарға салынған инвестициялар-

дың және қауымдастырылған компаниялар мен бірлескен 

кәсіпорындарға салынған инвестициялардың (бұдан әрі – 

«ұзақ мерзімді активтер») баланстық құнының құнсыздану 

белгілерінің бар-жоғына тексеру жүргізеді. Осындай бел-

гілер байқалған жағдайда құнсызданудан болған залал 

мөлшерін (егер ондай бар болса) айқындау мақсатында 

тиісті ұзақ мерзімді активтің өтелетін құны есептеледі. 

Өтелетін құн, сатуға жұмсалатын шығыстарды шегер-

генде, активтің әділ құнының немесе пайдалану құнының 

арасындағы ең үлкені ретінде айқындалады. Пайдалану-

дың құнын бағалау кезінде болашақ ақша ағындары салық 

салынғанға дейінгі дисконттау мөлшерлемесін пайдалану 

жолымен ағымдағы құнына дейін дисконтталады. Ал бұл, 

басшылықтың пікірінше, ақшаның уақыттағы құнының 

ағымдағы нарықтық бағалануын және осы активке тән 

тәуекелдерді көрсетеді.

Егер активтің өтелетін құны оның баланстық құнынан 

төмен болып шықса, онда осы активтің баланстық құны 

өтелетін құнына дейін төмендетіледі. Құнсызданудан 

болған залал бірден пайда мен залалдар есебінде 

көрсетіледі. Құнсызданудан болған залал кейін қалпына 

келтірілген жағдайда, активтің баланстық құны оның өте-

летін құнын жаңадан бағалау нәтижесінде алынған сомаға 

дейін артады, бұл орайда оның жаңа баланстық құны, егер 

осы актив бойынша алдыңғы жылдардағы құнсызданудан 

болған залал бейнеленбесе, анықталатын баланстық құ-

нынан асып кетпеуге тиіс. Құнсызданудан болған шығын-

ның қалпына келтірілуі пайда мен залал есебінде бірден 

көрсетіледі.

Материалдық емес активтер

Материалдық емес активтер жинақталған амортизация 

мен құнсызданудан жинақталған залал шегерілгеннен 

кейін өзіндік құны бойынша есепке алынады. Материал-

дық емес активтердің амортизациясы тура әдіс бойынша 

есептеледі және актив пайдалануға дайын болған кезден 

басталады. Материалдық емес активтер келісімшарт ая-

сындағы немесе басқа құқықтардан келіп шыққан жағдай-

да немесе олар бөлінетін активтер болса, яғни оларды 

жеке немесе басқа активтермен бірге сатуға болатын 

болса, есеп жүргізуге қолайлы деп саналады.

Материалдық емес активтерге жер қойнауын пайдала-

ну құқықтары және өзге де материалдық емес активтер 

кіреді. Жер қойнауын пайдалану құқықтары кен орында-

рында коммерциялық өндіру басталғаннан бастап нақты 

кен өндіру бойынша тозуды есептеп жазудың өндірістік 

әдісін пайдалану арқылы амортизацияланады. Өзге мате-

риалдық емес активтерге бағдарламалық жасақтаманың 

лицензиясы кіреді. Амортизация материалдық емес актив-

тердің есептік 1-10 жыл пайдалы қолданылу мерзімі негізге 

алынып тура әдіс бойынша есептеледі.

Болжамды пайдалы қызмет мерзімдері, жоюдың құны және 

амортизацияны есептеу әдісі әр жылдың соңында талдана-

ды және қажет болған жағдайда түзетіледі.

Жалгерлік

Келісімнің жалгерлік болып табылатын-табылмайтынын не-

месе онда жалгерлік белгілерінің бар-жоғын анықтау жал-

герлік қатынастары басталған күндегі келісімнің мазмұнын 

талдауға негізделген. Егер келісімнің орындалуы нақты 

активтің (немесе активтердің) пайдаланылуына байланыс-

ты болса және бұл келісімнің нәтижесінде активті немесе 

активтерді пайдалануға құқық бір тараптан екінші тарапқа 

өтсе, тіпті егер бұл актив (немесе бұл активтер) келісімде 

айқын көрсетілмесе де, Келісім жалгерлік болып табылады 

немесе жалгерлік белгілерін қамтиды.

Топ жалгер ретінде

Жалгерлік қатынастар басталған күні жалгерлік қаржылық 

немесе операциялық болып жіктеледі. Иелік етуге байла-

нысты барлық тәуекелдер мен тиімділіктердің іс жүзінде 

Топқа өтуімен сипатталатын жалгерлік қаржы жалгерлігі 

ретінде жіктеледі.

Қаржылық жалгерлік жалдау мерзімі басталған күні 

жалға алынған мүліктің әділ құны бойынша немесе, егер 

бұл сома азырақ болса, – ең аз жалгерлік төлемдердің 

келтірілген сомасы бойынша капиталға айналдырылады. 

Жалгерлік бойынша төлемдер қаржыландыру жөніндегі 

шығыстардың және жалгерлік бойынша міндеттеменің 

негізгі сомасының азайтылуы арасында бөлінеді, осы 

орайда міндеттеменің өтелмеген сомасына қолданылатын 

тұрақты пайыз мөлшерлемесі болуға тиіс. Қаржыландыру 

шығыстары пайда немесе залал туралы есепте тікелей 

бейнеленеді.

Жалға алынған актив активтің пайдалы қолданылу 

мерзімінде амортизацияланады. Алайда егер жалгерлік 

мерзімінің аяғында активке меншік құқығының Топқа 

өтетініне негізді сенім жоқ болса, онда актив мына кезең-

дердің ең қысқасы: активтің есепті пайдалы қолданылу 

мерзімінде немесе жалгерлік мерзімінде амортизацияла-

нады.

Операциялық жалгерлік қаржылық жалгерліктен өзге-

ше жалгерлік деп анықталады. Операциялық жалгерлік 

бойынша төлемдер жалгерліктің бүкіл мерзімінде пайда 

немесе залал туралы есепте желілік әдіспен операциялық 

шығындар ретінде танылады.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Барлау мен бағалау бойынша активтер (ЖАЛҒА-
СЫ)

Барлау мен бағалау бойынша шығыстар

Барлау мен бағалау бойынша шығыстар геологиялық және 

геофизикалық шығындарды; тікелей бұрғылау жұмыстарына 

жататын шығыстарды; аршу жұмыстарын; нақты кен орнына 

жатқызуға болатын бағалау бойынша жалпы және әкімшілік 

және өзге де шығындарды қамтиды. Мұндай шығыстарға 

еңбекақы, материалдар мен отын, бұрғылау станоктарын 

жалға алу құны және мердігерлерге жасалатын төлемдер 

кіреді. Егер минералдық ресурстар табылмаса, бұл құнсыз-

данудың айғағы болуы мүмкін. Барлық капиталға айналды-

рылған шығыстарға кем дегенде жылына бір рет техникалық, 

коммерциялық және басқарушылық тексеру жүргізілуге 

тиіс, мұндағы мақсат – коммерциялық игеру немесе ашылған 

кеннен пайда алудың қандай да бір тәсілін жасау ниетінің бар 

екенін қуаттау. Басқаша болған жағдайда шығыстар кезеңнің 

шығындары есебіне жазылады.

Минералдық ресурстардың қорлары дәлелденген және иге-

руді жалғастыру туралы шешім қабылданған жағдайда тиісті 

шығыстар тау-кен активтерінің құрамына ауыстырылады.

Тау-кен активтері

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар бұрын капиталға 

айналдырылған (және игерудің басында жіктеуі өзгертілген) 

жер қойнауын игеру құқықтарын сатып алу бойынша шығыс-

тарды және барлау мен бағалау бойынша шығыстарды; 

полигондардың құрылысын салу; кен орындарында минерал-

дық ресурстарды өндіру, жинау және дайындау үшін қажетті 

жерүсті технологиялық құрылыстарын жасау шығыстарын; 

кен орындарында коммерциялық өндіруді ұйымдастыру ба-

рысында болған өзге де шығыстарды; кеніштерді консерва-

циялау және жер телімдерін қалпына келтіру бойынша капи-

талға айналдырылған дисконтталған шығыстарды қамтиды. 

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар негізгі құралдардың 

(тау-кен активтерінің) құрамында капиталға айналдырылады, 

және олардың есебі кен орындары тұрғысында жүргізіледі.

Тау-кен активтерінің тозуы (негізгі құралдар мен материалдық 

емес активтердің құрамында)

Тау-кен активтері кен орындарында коммерциялық өндіру 

басталған кезден бастап нақты өндіру бойынша тозуды 

есептейтін өндірістік әдісті пайдалану арқылы амортизация-

ланады. Кен орындарын іске пайдаланудан шығару бойынша 

дисконтталған шығыстарды қамтитын жер қойнауын пайда-

лану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстар дәлелденген 

қорлардың жалпы сомасы бойынша амортизацияланады. 

Кен орындарын игеру бойынша қалған шығыстар дәлелденіп 

игерілген қорлардың есебіне негізделіп амортизацияланады.

Негізгі құралдар

Негізгі құралдар жинақталған тозуды және құнсыздану 

бойынша жинақталған залалды, болған жағдайда, шегер-

гендегі бастапқы құны бойынша есепке алынады. Мұндай 

құнға жабдықтың бөліктерін ауыстырудың құны және ұзақ 

мерзімді құрылыс салу жобалары жағдайында қарыздар 

бойынша шығыстар кіреді егер оларды капиталға айналдыру 

критерийлері орындалса. Белгілі бір уақыт аралықтарынан 

кейін негізгі құралдардың елеулі құрамдастарын ауыстыру 

қажет болған жағдайда Топ ондай құрамдастарды оларға 

сәйкес келетін пайдалы қызметтің жеке мерзімдері бар жеке 

активтер ретінде таниды және оларды тиісті түрде амортиза-

циялайды. Сол сияқты, негізгі техникалық тексеру жүргізген 

кезде оған байланысты шығыстар, егер танудың барлық 

критерийлері орындалса, негізгі құралдардың баланстық 

құнында жабдықты ауыстыру ретінде танылады.

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық 

өзге де шығыстар олар болған сәтте пайда немесе залал 

құрамында танылады. Активті пайдаланғаннан кейін оны іске 

пайдаланудан шығару бойынша болжамды шығыстардың 

келтірілген құны, егер резервті болашақ шығындар деп тану-

дың тиісті критерийлері орындалса, тиісті активтің бастапқы 

құнына кіргізіледі. Тозу, негізгі құралдардың пайдалы қызмет 

мерзіміне негізделіп, тура әдіспен есептеледі. Кейбір ак-

тивтердің есептелген пайдалы қызмет мерзімі төмендегідей 

көрсетілген:

Негізгі құралдардың жіктелуі Пайдаланылу мерзімі

Ғимараттар мен құрылыстар 8 – 50 жыл

Машиналар мен жабдық 3 – 20 жыл

Көлік құралдары 7 – 9 жыл

Компьютерлер 3 – 10 жыл

Басқасы 3 – 10 жыл

Активтер сатылғанда немесе істен шығарылғанда олар-

дың құны және жинақталған тозу шығынға жазылады, 

ал олардың істен шығуының нәтижесінде түзілетін кез 

келген пайда немесе залал пайда немесе залал және өзге 

де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепке 

кіргізіледі.

Негізгі құралдар іске пайдалануға берілгеннен кейін 

болған шығыстар, айталық, ағымдағы жөндеу мен қызмет 

көрсету шығыстары, әдетте бұл шығыстар туындаған тиісті 

кезеңнің шығындарына жатқызылады. Негізгі құралды 

пайдаланудан келеді деп күтілетін болашақ экономика-

лық тиімділіктің бастапқыда бағаланған көрсеткіштерінен 

артуына (пайдалы қызмет мерзімінің, қуаттылығының және 
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Бастапқы танылғаннан кейін олар тиімді пайыз мөлшерле-

месі әдісін қолдану арқылы амортизациялық құны бойын-

ша бағаланады. Егер дисконттаудың әсері елеулі болмаса, 

дисконтттау қолданылмауы мүмкін.

Қаржылық активтерді тануды тоқтату

Мына жағдайда Топ қаржылық активтерді тануды тоқта-

тады, (а) бұл активтер өтелгенде немесе бұл активтермен 

байланысты ақша ағындарына құқықтардың мерзімі өткен-

де, немесе (б) Топ қаржылық активтерден алынатын ақша 

ағындарына құқықтарды басқа біреуге бергенде немесе 

табыстау туралы келісім жасағанда, және осы орайда 

(i) бұл активтерге иелік етуге байланысты барлық елеулі 

тәуекелдер мен тиімділіктерді де табыстаса, немесе (ii) бұл 

активтерге иелік етуге байланысты барлық елеулі тәуекел-

дер мен тиімділіктерді табыстамаса және сақтап та қал-

маса, бірақ бұл активтерге қатысты бақылау құқығынан 

айырылса. Контрагенттің қарастырылып отырған активті 

тұтас зат ретінде, сатуға қосымша шектеулер қою қажет-

тігінсіз тәуелсіз үшінші тарапқа сатуға іс жүзінде мүмкіндігі 

болмаған жағдайда, бақылау құқығы сақталады.

Амортизациялық құны бойынша бейнеленетін қаржылық 

активтердің құнсыздануы

Құнсызданудан болжанатын залалдар кәсіпорынға тиесілі 

шарт аясындағы барлық ақша ағындарының және ол іс 

жүзінде алынады деп күтіп отырған ақша ағындарының 

айырмасы ретінде анықталады («ақшалай қаражаттың 

тапшылығы»). Бұл айырма бастапқы тиімді пайыз мөлшер-

лемесі бойынша (немесе сатып алынған немесе құрылған 

кредиттік құнсызданған қаржылық активтер бойынша кре-

дитке түзету жасалып тиімді пайыз мөлшерлемесі бойын-

ша) дисконтталады. Қаржылық активтердің құнсындануын 

бағалау жеке, сол сияқты ұжымдық түрде де жүргізілуі 

мүмкін, және ол кәсіпорынның өзінің кредит тәуекелін қа-

лай басқаратынына негізделген. Егер ұйымның құны үлкен 

дебиторлық берешегі аздаған мөлшерде болса және бұл 

дебиторлық берешек шот негізінде (яғни жеке) басқарыл-

са, мұндай жағдайда құнсыздануды резервтер матрицасы-

на негіздеу мақсатқа сай болмауы мүмкін, өйткені мұндай 

матрицаның жеке дебиторлық берешектің болжалды 

кредиттік залалдарына сәйкес келуі екіталай.

Кредит залалдарын тану бұдан былай Топтың құнсыздану 

оқиғасын анықтаған-анықтамағанына тәуелді емес. Оның 

орнына Топ кредит тәуекелін бағалау және болжалды кре-

дит тәуекелдерін бағалау кезінде анағұрлым кең ақпарат 

спектрін, соның ішінде құрал бойынша болашақ ақша 

ағындарының болжалды жиналғыштығына әсерін тигізетін 

бұрынғы оқиғаларды, ағымдағы жағдайларды, ақылға 

қонымды және негізделген болжамдарды есепке алады.

Осы перспективалы тәсілдемені қолданғанда мына төмен-

дегілердің аражігі ажыратылады:

 ■ бастапқы танылған сәттен бастап кредиттік қасиеті елеу-

лі түрде нашарламаған немесе кредит тәуекелі төмен 

қаржы құралдары («1-кезең»);

 ■ бастапқы танылған сәттен бастап кредиттік қасиеті елеу-

лі түрде нашарлаған және кредит тәуекелі төмен болып 

табылмайтын қаржы құралдары («2-кезең»);

 ■ «3-кезеңде» есепті күні құнсызданудың объективті бел-

гілері бар қаржылық активтер қамтылады.

«12 айлық күтілетін кредит залалдары» бірінші санат үшін 

танылады, ал «қызмет мерзімі ішінде күтілетін кредит 

залалдары» екінші санат үшін танылады.

Егер амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 

құнсыздандырылған қаржылық активтің шарттары контра-

генттегі қаржы қиындықтарына байланысты қайта қаралса 

немесе өзге жолмен өзгертілсе, құнсыздануды бағалау 

кезінде шарттар өзгергенге дейінгі бастапқы тиімді пайыз 

мөлшерлемесі қолданылады.

Үмітсіз активтер активті қалпына келтіру үшін барлық 

қажетті рәсімдер аяқталғаннан және залалдың сома-

сы анықталғаннан кейін, құнсыздануға арналған тиісті 

резервтің есебіне есептен шығарылады. Бұрын есептен 

шығарылған сомалардың кейіннен қалпына келтірілуі жыл 

бойынша пайданың немесе залалдың құрамында құнсыз-

данудан болған залалдың есебіне жатқызылады.

Ақшалай қаражат және оның баламалары

Қаржылық жағдай туралы есепте ақшалай қаражат және 

оның баламалары банктердегі және кассадағы ақшалай 

қаражатты, құнының болмашы өзгеру тәуекеліне ұшыра-

уы ықтимал және өтеу мерзімі 3 ай немесе одан аз қысқа 

мерзімді депозиттерді қамтиды. Ақшалай қаражаттың 

қозғалысы туралы шоғырландырылған есептің мақсаты 

үшін ақшалай қаражат пен оның баламалары жоғары-

да берілген анықтама бойынша және өтелмеген банктік 

овердрафттарды шегергендегі ақшалай қаражаттан және 

оның баламаларынан тұрады, өйткені олар Топтың ақша-

лай қаражатты басқару жөніндегі қызметінің ажырамас 

бөлігі болып саналады.

Резервтер

Топтың өтеуі қажет, бұрынғы оқиғалардың нәтижесінде 

пайда болған ағымдағы міндеттемелері (заңды немесе 

тәжірибеден келіп шығатын) болған жағдайда, резервтер 

есеп жүргізуде көрсетіледі, және де мұндай міндетте-

мелердің көлемін айтарлықтай дәл дәрежеде бағалауға 

болады.

Есеп жүргізуде бейнеленетін болашақ шығындар ре-

зервінің шамасы есепті күні бұл міндеттемелерге тән тәуе-

келдер мен белгісіздіктер ескеріліп анықталған, міндетте-

мелерді өтеу үшін қажетті соманың ең дұрыс бағасы болып 

табылады. Егер болашақ шығындар резервінің шамасы 

міндеттемелерді өтеу бойынша болжалды ақша ағындары-

ның негізінде есептелсе, онда болашақ шығындар резерві 

осындай ақша ағындарының дисконтталған құны ретінде 

анықталады (егер уақыт өлшемінде ақша құнының әсері 

елеулі болса).

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Ақшалай қаражатпен төленген дивидендтер

Дивидендтердің бөлінуі бекітілген және бұдан былай 

Компанияның ұйғаруында болмайтын кезде Компания 

дивиденд төлеуге қатысты міндеттемені таниды. Тиісті сома 

меншікті капиталдың құрамында тікелей танылады.

Қаржы құралдары

Бағалау бойынша негізгі тәсілдемелер

Хеджерлеу құралдары болып анықталған және сондай 

сипатта тиімді болатындарынан басқа, қаржылық мынадай 

санаттар бойынша жіктеледі:

 ■ амортизациялық құны;

 ■ пайда немесе залал арқылы әділ құны;

 ■ өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша.

Топтың қаржы құралдарына қаржылық активтер мен 

қаржылық міндеттемелер кіреді, олар төменде көрсетіл-

гендей, амортизациялық құны бойынша бейнеленеді.

Амортизациялық құн негізгі борышты шегерілген, бірақ 

есептелген пайыздар қосылғаннан кейінгі активтің бастап-

қы құны, ал қаржылық активтер үшін – құнсызданудан 

болған кез келген залалдар есептен шығарылғаннан 

кейінгі активтің бастапқы құны болып табылады. Есептел-

ген пайыздарға тиімді пайыз мөлшерлемесі әдісін қолдану 

арқылы алғашқы тану кезінде кейінге қалдырылған мәміле 

шығындарының амортизацисы, сондай-ақ өтеу сомасына 

қарай кез келген сыйлықақы немесе дисконт кіреді. Есеп-

телген пайыздық табыстар және есептелген пайыздық 

шығындар, соның ішінде есептелген купондық табыс және 

амортизациялық дисконт немесе сыйлықақы (алғашқы 

тану кезінде кейінге қалдырылған комиссияны (егер бар 

болса) қоса алғанда), жеке көрсетілмейді, олар қаржылық 

жағдай туралы шоғырландырылған есептегі активтер мен 

міндеттемелердің тиісті баптарының баланстық құнына 

кіргізіледі.

Тиімді пайыз мөлшерлемесі әдісі – бұл әр кезеңде құрал-

дың баланстық құнына тұрақты пайыз мөлшерлемесін 

(тиімді пайыз мөлшерлемесін) қамтамасыз ету мақса-

тымен тиісті кезеңнің барысында пайыздық табыстарды 

немесе пайыздық шығындарды тану әдісі. Тиімді пайыз 

мөлшерлемесі – бұл болашақтағы есептік ақшалай төлем-

дерді немесе түсімдерді (кредиттер бойынша болашақ 

шығындарды қоспағанда) қаржы құралының болжалды 

қолданылу мерзімінің ішінде немесе, тиісті жағдайларда, 

неғұрлым қысқа мерзімнің ішінде, қаржы құралының таза 

баланстық құнына дейін дәл дисконттайтын мөлшерлеме. 

Тиімді пайыз мөлшерлемесі әдісі – мөлшерлемесі құбылма-

лы құралдар бойынша ақша ағындарын пайыздың келесі 

өзгеретін күніне дейін дисконттау үшін пайдаланылады, 

тек бұған сыйлықақы немесе дисконт жатпайды, олар бұл 

құрал үшін көрсетілген кредит спрэдін құбылмалы мөл-

шерлеме немесе нарықтық мәніне қарай белгіленбейтін 

басқа ауыспалы факторлар бойынша бейнелейді. Мұндай 

сыйлықақы немесе дисконттар құралдың айналымда 

болуының болжалды мерзімінде амортизацияланады. 

Дисконтталған құнды есептеуге келісімшарттың тарап-

тары төлеген және алған, тиімді пайыз мөлшерлемесінің 

ажырамас бөлігін құрайтын барлық комиссиялар кіреді.

Қаржылық активтерді жіктеу

Топтың қаржылық активтеріне қысқа мерзімді банктік 

салымдар (17-ескерту), ақшалай қаражат және оның ба-

ламалары (16-ескерту), дебиторлық берешек (15-ескерту) 

және инвестициялық бағалы қағаздар (12-ескерту) кіреді. 

Басшылық қаржылық активтердің жіктелімін алғашқы тану 

кезінде анықтайды. Дебиторлық берешек алғашқы тану 

кезінде әділ құны бойынша бейнеленеді де, оған мәміле 

бойынша шығыстар қосылады. Кейіннен дебиторлық 

берешек тиімді пайыз мөлшерлемесін қолдану арқылы 

амортизациялық құны бойынша бейнеленеді.

Өзге де дебиторлық берешек белсенді нарықта бағасы 

белгіленбейтін, төлемдері тиянақталған немесе анықта-

латын, туынды емес қаржылық активтер болып табылады, 

тек оларға Топ алдағы болашақта сатуға ниеттеніп отыр-

ған активтер жатпайды. Олар қысқа мерзімді активтерге 

кіргізілген, алайда өтеу мерзімі есепті күннен кейін 12 ай-

дан асатын активтер бұған жатпайды – олар ұзақ мерзімді 

активтер деп жіктеледі.

Қаржылық міндеттемелерді жіктеу

Топтың қаржылық міндеттемелеріне амортизациялық құны 

бойынша бейнеленетін қаржылық міндеттемелер кіреді. 

Топтың қаржылық міндеттемелері алынған қарыздар, 

кредиторлық және өзге де берешек, еншілес ұйымды 

сатып алу үшін кредиторлық берешек түрінде көрсетілген 

(19 және 20-ескертулер).

Қаржы құралдарын бастапқы тану

Қаржы құралдары бастапқыда әділ құны бойынша есепке 

алынады және оған мәміле бойынша болған шығындар 

қосылады. Бастапқы тану кезінде әділ құнның ең жақ-

сы растауы мәміленің бағасы болып табылады. Қаржы 

құралының әділ құны және мәміле бағасының арасында 

(сол кезде нарықта байқалып отырған, соған ұқсас қаржы 

құралымен немесе кіретін айнымалы шама ретінде на-

рықтардың нақты деректері ғана пайдаланылатын бағалау 

әдісімен жасалатын басқа мәмілелермен расталуы мүмкін 

болатын) айырмашылық болған жағдайда ғана пайда не-

месе залал бастапқы тану сәтінде есепке алынады.

Қаржылық активтерді кейінгі бағалау

Егер мына екі критерий сақталса, қаржылық актив амор-

тизациялық құны бойынша есепке алынады:

 ■ Бизнес-модельдің мақсаты шарт аясындағы барлық 

ақша ағындарын алу үшін қаржылық активті ұстап қалу 

болып табылса; және

 ■ Шарт аясындағы ақша ағындары пайыздық сыйақы және 

негізгі борыш бойынша төлемдер түрінде ғана болса.
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уақыт айырмаларын айқындау жолымен міндеттемелер 

әдісі бойынша есептеледі.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бой-

ынша міндеттемелер салық салынатын барлық уақыт 

айырмалары бойынша танылады. Кейінге қалдырылған 

корпоративтік табыс салығы бойынша активтер бар-

лық шегерілетін уақыт айырмалары, пайдаланылмаған 

салықтық жеңілдіктер мен пайдаланылмаған салықтық 

залалдар бойынша, салық салынатын пайданың болу 

ықтималдығы елеулі болатындай дәрежеде танылады, 

аталған пайдаға қарсы шегерілетін уақыт айырмалары, 

пайдаланылмаған салықтық жеңілдіктер мен пайдала-

нылмаған салықтық шығындар есепке алынуы мүмкін. 

Бизнесті біріктіру болып табылмайтын мәміле барысында 

активті немесе міндеттемені бастапқы танудың нәтижесін-

де уақыт айырмасы туындайтын және ол операция жүзеге 

асырылған сәтте не бухгалтерлік пайдаға, не салық са-

лынатын пайдаға немесе залалға әсер етпейтін жағдайда 

салықтық активтер мен салықтық міндеттемелер шоғыр-

ландырылған қаржылық есептілікте бейнеленбейді.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойын-

ша активтердің ағымдағы құны әрбір есепті күнге қайта 

қарастырылып, кейінге қалдырылған салықтық актив-

тердің барлығын немесе бір бөлігін пайдалануға мүмкіндік 

беретін салық салынатын жеткілікті пайданың алынуы 

күмәнді деп бағаланатындай дәрежеде төмендетіледі.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойын-

ша танылмаған активтер әрбір есепті күнге қайта қарасты-

рылып, салық салынатын болашақ пайда кейінге қалды-

рылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтерді 

пайдалануға мүмкіндік береді деген жоғары ықтималдық 

туындаған дәрежеде танылады.

Кейінге қалдырылған салықтық активтер мен міндетте-

мелер есепті күні заңнамада бекітілген немесе бекітіледі 

дерлік салық салу мөлшерлемелерін (сол сияқты салық 

заңнамасының ережелерін) қолдану жолымен есептеледі 

және салықтық активті іске асыру немесе міндеттемелерді 

өтеу кезеңінде әрекет етеді деп болжанады. Кейінге қал-

дырылған салықтық міндеттемелер мен активтерді бағалау 

активтер мен міндеттемелердің баланстық құнының орнын 

толтыру немесе өтеу тәсілдеріне қатысты Топтың ниетінің 

салықтық салдарын бейнелейді (есепті күндегі жағдайы 

бойынша).

Қызметкерлер сыйақыларынан аударымдар

Топ 2018 жылы Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасына сәйкес еңбекақыдан және материалдық 

игіліктерді қоса алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге 

төлемдерден бірыңғай 9.5 % мөлшерлемесі бойынша 

Қазақстан Республикасының бюджетіне әлеуметтік салық 

төледі (2017 жыл: 11 %). Әлеуметтік салық сомасының 3.5 % 

мөлшеріндегі бір бөлігі «Мемлекеттік әлеуметтік сақтанды-

ру қоры» АҚ-ға аударылады (2017 жыл: 5 %).

2018 жылы Топ еңбекақының және материалдық игілік-

терді қоса алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге 

төлемдердің 1.5 %-ы мөлшерінде медициналық сақтандыру 

бойынша міндетті жарналарды төледі (2017 жыл: 1 %)

2018 жылы Топ сонымен қатар «Бірыңғай жинақтаушы зей-

нетақы қоры» АҚ-ға аударымдар ретінде қызметкерлерінің 

жалақысының 10 % мөлшерінде міндетті зейнетақы жар-

наларын ұстап қалып отырды (2017 жыл: 10 %). Топ еңбек 

жағдайлары зиянды жұмыстармен қамтылған жұмыскер-

лердің пайдасына жалақыдан 5 % мөлшерлемесі бойынша 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын қосымша төлейді.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдардан 

басқа, Топ еңбекақыдан және материалдық игіліктерді 

қоса алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге төлемдер-

ден бірыңғай 10 % мөлшерлемесі бойынша жеке табыс 

салығын ұстап қалады.

Қосылған құн салығы

Салық органдары сатылымдар мен сатып алулар бойынша 

қосылған құн салығы (бұдан әрі – «ҚҚС») бойынша нетто 

негізде есеп жүргізуге және өтеуге асыруға рұқсат етеді.

Төленетін ҚҚС

Өткізу кезінде туындайтын ҚҚС тауарлар жөнелтілген 

немесе қызметтер көрсетілген кезде салық органдарына 

төленуге жатады. Сатып алу бойынша ҚҚС жеткізушіден 

салықтық шот-фактура алынған кезде өткізу бойынша 

ҚҚС-пен есепке алынуға тиіс. Салық заңнамасы бойынша 

ҚҚС бойынша міндеттемелерді есептеуді және төлеуді таза 

негізде жүргізуге рұқсат етіледі. Сәйкесінше, қаржылық 

жағдай туралы есеп жасалған күні есепке жатқызыл-

маған өткізу және сатып алу операциялары бойынша ҚҚС 

қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте таза 

негізде танылды.

Сонымен қатар, есепті күні есеп айырысу үдерісі аяқтал-

маған сатылымдарға жататын ҚҚС төленуге тиіс ҚҚС-тің 

сомасына кіргізіледі. Күмәнді берешек бойынша резерв 

қалыптастырылған жағдайларда, құнсызданудан болған 

залал берешектің бүкіл сомасы, соның ішінде ҚҚС бой-

ынша есепке алынады. ҚҚС бойынша тиісті міндеттеме 

салық салу мақсатында дебиторлық берешек есептен 

шығарылғанға дейін есептілікте бейнеленеді.

Төленетін ҚҚС қаржылық жағдай туралы шоғырланды-

рылған есепте төленетін салықтар деген бапқа кіргізілді.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Табыстар мен шығындарды тану

Түсімді тану

Сатып алушылармен шарттар бойынша алтын құймала-

рын өткізуден алынған түсім, сатып алушыға тауарларды 

бақылау құқығы Топ осы тауарларға немесе қызметтерге 

айырбас алынады деп күтетін өтемді бейнелейтін сомада 

берілетін жағдайда, – танылады.

Түсімді тану кезінде Компания мынадай қадамдарды жүзе-

ге асырады:

 ■ тұтынушымен арадағы шартты сәйкестендіру;

 ■ шарт шеңберінде орындалуға тиіс міндеттемені сәйкес-

тендіру;

 ■ мәміле бағасын анықтау;

 ■ мәміленің бағасын шарт шеңберінде орындалуға тиіс 

жеке міндеттемелердің арасында бөлу;

 ■ шарт шеңберінде орындалуға тиіс міндеттеме орын-

далған сәтте (немесе орындалуына қарай) түсімді тану.

Түсім белгілі бір уақыт мезетінде немесе Топ өзінің кли-

енттеріне уәделі тауарларды табыстай отырып орындау 

бойынша міндеттемелерін орындайтын уақыттың ішінде 

(немесе орындауына қарай) танылады.

Табыстар алынған немесе алынуға тиіс қаражаттың әділ 

құны бойынша бағаланады. Алынған өтемнің әділ құнын 

анық бағалау мүмкін болмайтын кезде, табыс берілген та-

уарлар мен көрсетілген қызметтердің әділ құны бойынша 

бағаланады.

Шарт бойынша міндеттемелер

Шарт бойынша міндеттеме – бұл Топ сатып алушыдан 

өтемін алған (немесе өтемі төленуге тиіс) тауарларды 

немесе қызметтерді сатып алушыға табыстау міндеті. Егер 

Топ тауарды немесе қызметті сатып алушыға табыстағанға 

дейін, сатып алушы оның өтемін ертерек төлесе, онда 

шарт бойынша міндеттеме төлем жүзеге асырылған сәтте 

немесе төлем төленуге тиіс болатын сәтте танылады (ненің 

ертерек болатынына қарай). Топ шарт бойынша өзінің мін-

деттерін орындайтын жағдайда, шарт бойынша міндетте-

мелер түсім ретінде танылады.

Сыйақыдан алынған табыс

Табыс пайыздарды есептеу кезінде тиімді пайыз мөлшер-

лемесі әдісі қолданылып, яғни қаржы құралының айна-

лымда болуының болжалды ұзақтығы кезеңіндегі ақшалай 

қаражаттың бағдарлы болашақ түсімдерін қаржылық 

активтің таза баланстық құнына дейін дисконттайтын мөл-

шерлеме бойынша танылады. Пайыздық табыс пайда мен 

залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырланды-

рылған есепте қаржылық табыстар құрамына кіргізіледі.

Шығындар

Шығындар тиісті тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер, 

ақшалай қаражаттың немесе оның баламаларының қашан 

төленгеніне байланыссыз, іс жүзінде алынған сәтте есепке 

алынады және шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

өзінің тиісті кезеңінде көрсетіледі.

Тауарлы-материалдық қорлар

Топтың тауарлы-материалдық қорларына тауарлар, 

аяқталмаған өндіріс, дайын өнім өндіру және қызмет 

көрсету барысында пайдалануға арналған шикізат пен 

материалдар кіреді. Топ қорларды мына шаманың кішісі: 

өзіндік құны немесе өткізудің ықтимал таза құны бойынша 

бағалайды.

Тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік құнына сатып 

алуға кеткен барлық нақты шығыстар, өңдеу бойынша 

шығыстар және тауарлы-материалдық қорларды қазіргі 

күйіне және ағымдағы орналасқан жеріне жеткізу мақса-

тында жасалған өзге де шығыстар кіреді. Тауарлы-мате-

риалдық қорлар орташа есептелген құн әдісі бойынша 

есепке алынады.

Тауарлы-материалдық қорлар мына екі шаманың кішісі: 

өзіндік құны немесе өткізудің таза құны бойынша есепке 

алынады. Топ өтімді емес және аз пайдаланылатын тауар-

лы-материалдық қорлардың құнын өткізудің таза құнына 

дейін азайту арқылы тиісті резервті бейнелейді. Осындай 

тауарлы-материалдық қорлардың істен шығуынан түсетін 

өткізудің нақты сомасы өткізудің таза құнынан өзгешеленуі 

мүмкін. Осындай кез келген айырмашылық болашақ опе-

рациялық нәтижелерге елеулі әсер етуі мүмкін.

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы

Ағымдағы және алдыңғы кезеңдердегі ағымдағы корпо-

ративтік табыс салығы бойынша салықтық активтер мен 

міндеттемелер салық органдары тарапынан өтеледі неме-

се салық органдарына төленеді деп топшыланатын сома 

бойынша бағаланады. Бұл соманы есептеу үшін қолданы-

латын салық мөлшерлемелері мен салық заңнамасы – бұл 

Топ өз қызметін жүзеге асыратын және салық салынатын 

табысын алатын елдерде есепті күні қабылданған немесе 

іс жүзінде қабылданған мөлшерлемелер мен заңнама.

Тікелей капиталда танылған баптарға қатысты ағымдағы 

корпоративтік табыс салығы капиталдың құрамында 

танылады.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 
салығы

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы шоғы-

рландырылған қаржылық есептілікті дайындау мақсатын-

да есепті күндегі активтер мен міндеттемелердің салық 

базасының және олардың ағымдағы құнының арасындағы 
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Құнсыздану ағымдағы бәсекелестік орта, саланың күтулу 

өсуіндегі өзгеріс, болашақта қаржыландырудың қолжетімді 

болуындағы өзгеріс, технологиялық тұрғыдан ескіру, қыз-

мет көрсетуді тоқтату, орнын алмастыруға кететін ағымдағы 

шығыстар және елеулі құнсызданудың бар екенін айғақтай-

тын басқа да жағдаят өзгерістері сияқты көптеген фактор-

ларға негізделеді.

Осындай индикаторлар бар болған жағдайда активтердің 

өтелетін құны бағаланып, активтердің баланстық құнымен 

салыстырылады. Активтердің баланстық құны олардың 

өтелетін құнынан асатын жағдайда құнсыздану бар деп 

танылады. Өтелетін құн екі мәннің ең үлкені: сатуға жұм-

салатын шығыстарды шегергендегі активтердің әділ құны 

немесе пайдалану құны болып анықталады. Пайдаланудың 

құнын бағалау кезінде есептік болашақ ақша ағындары 

салық салынғанға дейін дисконттау мөлшерлемесін пай-

далану жолымен олардың ағымдағы құнына дейін дисконт-

талады, ал ол, басшылықтың ойынша, ақшаның уақыттағы 

құнының ағымдағы нарықтық бағалануын, активтерге тән 

тәуекелдерді бейнелейді. Бағаланып отырған өтелетін 

құндағы өзгеріс оның құнсыздануына немесе болашақ 

кезеңдерде қалпына келтірілуіне алып келуі мүмкін.

Топтың қаржылық емес активтеріне негізінен негізгі құрал-

дар, соның ішінде тау-кен активтері, материалдық емес 

активтер және барлау мен бағалау жөніндегі активтер, 

еншілес ұйымдарға, бірлескен және қауымдастырылған 

ұйымдарға салынған инвестициялар кіреді.

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Топ басшылығы қаржылық емес активтердің құнсыздануы-

ның қандай да бір индикаторларын анықтаған жоқ.

Негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзімдері

Топ негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 

пайдалы қызмет мерзімдерін әр жылдың есепті кезеңінің 

соңына қарай қарастырады. Активтің пайдалы қызмет 

мерзімінің бағалануы мынадай факторларға: экономика-

лық тұрғыдан пайдалануға, жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі бағдарламаларға, технологиялық жақсартуларға 

және өзге де іскерлік жағдайларға байланысты. Негізгі 

құралдардың пайдалы қызмет мерзімдеріне басшылықтың 

берген бағасы осы шоғырландырылған қаржылық 

есептілік күнінде қолда бар тиісті ақпаратты бейнелейді.

Ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық қорлардың 

құнын азайту

Тауарлы-материалдық қорлар мына екі шаманың кішісі 

бойынша есепке алынады: өзіндік құны немесе өткізудің 

таза құны бойынша. Егер өтімді емес және аз пайдала-

нылатын тауарлы-материалдық қорлардың құны өзіндік 

құнынан аспаса, Топ оны өткізудің таза құнына дейін 

азайтады. Осындай тауарлы-материалдық қорлардың істен 

шығуынан түсетін өткізудің нақты сомасы өткізудің таза 

құнынан өзгешеленуі мүмкін. Осындай кез келген айыр-

машылық болашақ операциялық нәтижелерге елеулі әсер 

етуі мүмкін.

Салық салу

Әр түрлі қазақстандық заңнамалық актілер мен нормалар 

әрдайым анық жазыла бермейді. Жергілікті, аймақтық және 

республикалық салық органдары арасында пікір қай-

шылығы болатын жағдайлар кездеседі. Бұл орайда, салық 

органдары қосымша салықтарды есептеген жағдайда 

айыппұл мен өсімпұлдың қолданыстағы мөлшерлері елеулі 

көлемде белгіленген: айыппұл көлемі қоса есептелген 

салықтың 50 %-ын құрайды, ал өсімпұлдың мөлшері уақтылы 

төленбеген салық сомасы бойынша есептегенде Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржылан-

дыру мөлшерлемесінің 1.25-ына тең. Нәтижесінде айыппұл-

дар мен өсімпұлдар қоса есептелген салықтар сомасынан 

айтарлықтай асып кетуі мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген белгісіздікке орай, салықтардың, ай-

ыпұл санкциялары мен өсімпұлдардың әлеуетті сомасы, егер 

тап осындай қоса есептеу жасалса, қазіргі уақытқа дейін 

шығынға жатқызылған және есепті күні қоса есептелген 

сомалардан айтарлықтай асып кетуі мүмкін. Бағалаулар мен 

нақты төленген сомалардың арасындағы айырмашылықтар, 

егер ондайлар туындаса, болашақ операциялық нәтижелер-

ге елеулі әсерін тигізуі мүмкін.

Кейінге қалдырылған салық активтері

Кейінге қалдырылған салық активтері, бұл активтер соған 

қарсы есепке жатқызылуы ықтимал болатын, салық салына-

тын пайданың алынуы мүмкін болатын шамада танылады. 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікте тануға болатын 

кейінге қалдырылған салық активтерінің сомасын анықтау 

үшін Топ салық салынатын болашақ пайданың алынуы мүм-

кін мерзімдеріне және көлеміне, сондай-ақ салықты жоспар-

лау стратегиясына қатысты елеулі пайымдарды қолданады.

Жер тілімін қалпына келтіру бойынша резерв

Топ кен орнындағы болашақ жоюдың құнына заңнама және 

салалық тәжірибе бойынша талап етілетін, күтілетін тарату 

әдісін және топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру 

дәрежесін ескергеннен кейін ішкі немесе сыртқы мамандар-

дан алынған бағалаулардың негізінде баға береді.

Жер телімін қалпына келтіру бойынша резервтің сомасы 

күтілетін инфляция деңгейіне орай түзетілген және ұзақ 

мерзімді мемлекеттік облигациялардың табыстылығынан 

дисконтталған міндеттемелерді өтеу үшін қажет етіледі деп 

болжанып отырған бағаланған шығындардың ағымдағы 

құны болып табылады. Жер телімін қалпына келтіру бой-

ынша резерв «Негізгі құралдар нысанын істен шығару, ол 

алып жатқан телімдегі табиғи ресурстарды қалпына келтіру 

бойынша міндеттемелердегі және соған ұқсас өзге де 

міндеттемелердегі өзгерістер» атты 1-пайымдама бойынша 

әр есептік күні қайта қаралады және ең жақсы бағалауды 

көрсету үшін түзетіледі. Жабуға арналған болашақ шығын-

дарды бағалау кезінде басшылық жасаған елеулі бағалау-

лар мен пайымдаулар пайдаланылды. Бұл бағалау кезінде 

пайдаланылған елеулі пайымдауларға дисконттау мөл-

шерлемесін және ақшалай қаражат ағындарының уақытта 

бөлінуін бағалау кіреді.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Өтелетін ҚҚС

Өтелетін ҚҚС есепті күнгі жағдай бойынша төленбеген са-

тып алуларға жатқызылады. Өтелетін ҚҚС сатылымдарға 

жатқызылатын ҚҚС бойынша, сатып алу үшін төлем жаса-

луына қарай берешек сомасына қарсы есепке алу арқылы 

қайтарылуға тиіс. Өтелетін ҚҚС қаржылық жағдай туралы 

шоғырландырылған есепте өтелетін салықтар бабында 

көрсетілген.

Шартты активтер мен міндеттемелер

Шартты активтер шоғырландырылған қаржылық есептілік-

те бейнеленбейді, бірақ олар экономикалық тиімділіктің 

ағылып келуі ықтимал болғанда қаржылық есептілікте 

ашылуға тиіс.

Шартты міндеттемелер тек осындай міндеттемелерді өтеу-

ге байланысты көлемін жеткілікті дәрежеде дәл анықтау-

ға болатын ресурстардың істен шығуы қажет етілетін 

жағдайда ғана шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

бейнеленеді.

Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Жыл аяқталғаннан кейін болған және қаржылық жағдай 

туралы шоғырландырылған есеп дайындалған күні Топтың 

жағдайы туралы қосымша ақпарат беретін оқиғалар (түзе-

ту оқиғалары) шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

бейнеленеді. Жыл аяқталғаннан кейін болған және түзету 

оқиғалары болып табылмайтын оқиғалар, тек егер олар 

маңызды болса, ескертулерде ашылып көрсетіледі.

Байланысқан тараптармен жүргізілген опера-
циялар

«Байланысқан тараптар туралы ақпаратты ашу» 24-ші 

ХБЕС бойынша, Топ байланысқан тараптардың ара-

сындағы өзара қарым-қатынастың сипатын, сондай-ақ 

бұл қарым-қатынастың шоғырландырылған қаржылық 

есептілікке тигізетін әлеуетті әсерін түсіну үшін қажетті 

бұл операциялар мен өзара есеп айырысудың өтелмеген 

қалдықтары туралы ақпаратты ашады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте байла-

нысқан тараптар болып басқа тараптың операциялық 

және қаржылық шешімдерін бақылауға немесе оларға 

елеулі түрде әсер етуге мүмкіндігі бар тараптар саналады. 

Тараптардың байланысқан болып табылатын-табылмай-

тыны туралы мәселені шешкен кезде тараптардың өзара 

қарым-қатынасының заңдық нысаны ғана емес, оның 

мазмұны да назарға алынады.

Қайта топтастыру

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша презента-

цияға сәйкестендіру мақсатымен Топ 2017 жылғы 31 жел-

тоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы 

шоғырландырылған есепте кейбір баптарды төмендегідей 

қайта топтастырды:

2017 жылғы 31 желтоқсан 
(қайта жіктеуге дейін)

Қайта жіктеу
2017 жылғы 31 желтоқсан 

(қайта жіктеуден кейін)

Қысқа мерзімді активтер

Дебиторлық берешек 645,702 (645,702) –

Берілген аванстар 598,262 (598,262) –

Өзге де ағымдағы активтер 814,975 744,054 1,559,029

Корпоративтік табыс салығы бойынша 
алдын ала төлем

– 499,910 499,910

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Алынған қарыздар – 625,683 625,683

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 826,510 (625,683) 200,827

5. МАҢЫЗДЫ БУХГАЛТЕРЛІК ПАЙЫМДАУЛАР 
ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-ке сәйкес 

дайындауда Топ басшылығының пайымдамалар дайында-

уы және активтер мен міндеттемелердің есепке алынған 

сомаларына әсерін тигізетін субъективті бағалаулар мен 

болжамдарды пайдалануы және шоғырландырылған 

қаржылық есептілікте есепті күнге қарайғы әлеуетті актив-

тер мен міндеттемелердің және есепті кезеңдегі табыстар 

мен шығындардың ескерілген сомалары туралы ақпаратты 

ашып көрсетуі қарастырылады. Бағалаудың тарихи білім 

мен басқа да елеулі факторларға негізделетініне қара-

мастан, оқиғалар немесе іс-әрекеттер басқаша болып, 

соның нәтижесінде нақты нәтижелер бұл пайымдаулардан 

өзгеше болуы мүмкін.

Келесі қаржылық жылда активтер мен міндеттемелердің 

баланстық құнына материалдық түзету жасалудың елеулі 

қатері бар белгісіздікті есепті күндегі бағалаудың болашақ 

және басқа да негізгі көздері бойынша негізгі жорамалдар 

төменде талқыланады:

Ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті күнге Топ ұзақ мерзімді активтердің баланс-

тық құнының құнсыздану индикаторларының бар-жоғын 

анықтау үшін тексеру жүргізеді.
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31 желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған деп жіктелген Шоқпар-Гагаринское компаниясының активтері мен міндет-

темелерінің негізгі кластары төмендегі кестеде көрсетілген:

Мың теңге
2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

активтер мен міндеттемелер

Активтер

Негізгі құралдар 150

Барлау мен бағалау активтері 1,974,101

Материалдық емес активтер 360

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 25,109

Өзге де қысқа мерзімді активтер 386

Ақшалай қаражат және оның баламалары 113

Сатуға арналған активтер 2,000,219

Міндеттемелер

Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер (243)

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер (1,566)

Сатуға арналған активтерге тікелей байланысты міндеттемелер (1,809)

Істен шығатын топқа тікелей байланысты таза активтер 1,998,410

Шоқпар-Гагаринское компаниясының таза ақша ағындары:

Мың теңге 2018 2017

Операциялық қызмет (40,262) (69,797)

Инвестициялық қызмет (142,610) (292,840)

Қаржылық қызмет 182,539 362,879

Ақшалай қаражаттың таза (жылыстауы) / ағылып келуі (333) 242

«Тау-Кен Прогресс» ЖШС

Топ 2018 жылы Топтың толық меншігіндегі еншілес ұйым 

болып табылатын Тау-Кен Прогресс компаниясын сату 

туралы директорлар кеңесінің шешімі туралы хабарла-

ды. 2018 жылғы 15 қарашада Топ үшінші тараппен сатып 

алу-сату шартын жасады. 2018 жылғы 31 желтоқсанда 

Тау-Кен Прогресс компаниясы сатуға арналған, істен 

шығатын топ ретінде жіктелді.

Тау-Кен Прогресс компаниясының бір жылдағы қызметінің нәтижелері төменде көрсетілген:

Мың теңге 2018 2017

Жалпы және әкімшілік шығындар (36) (67)

Операциялық залал (36) (67)

Қаржылық табыс 62 18

Қаржылық шығындар – (57)

Салық салынғанға дейінгі пайда/(залал) 26 (106)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар (9) (3)

Жыл ішіндегі пайда/(залал) 17 (109)

5. МАҢЫЗДЫ БУХГАЛТЕРЛІК ПАЙЫМДАУЛАР 
ЖӘНЕ БАҒАЛАУ (ЖАЛҒАСЫ)

Жер тілімін қалпына келтіру бойынша резерв (ЖАЛҒАСЫ)

Топ басшылығының пікірінше, ұзақ мерзімді мемлекеттік 

облигациялардың табыстылығы қолданылатын дисконт-

тау мөлшерлемесінің ең жақсы бағасы болып табылады. 

Дисконттау мөлшерлемесі басшылық болашақта кен ор-

нындағы жер телімдерін қалпына келтіруге жұмсалады деп 

болжап отырған атаулы сомаға қатысты қолданылуға тиіс. 

Топ болашақ таратудың құнын бағалау кезінде ағымдағы 

жылдың бағаларын және инфляцияның ұзақ мерзімді дең-

гейінің орташа мәнін пайдаланады.

Есептеуде пайдаланылған Қазақстан Республикасын-

дағы болашақ кезеңдегі инфляцияның ұзақ мерзімді 

мөлшерлемесі жылдық 2.8 % – 14.5 % ауқымында өзгеріп 

тұрады (2017: 2.8 % – 14.5 %), ал 2018 жылғы 31 желтоқ-

сандағы жағдай бойынша міндеттемелерді айқындау үшін 

пайдаланылған дисконттау мөлшерлемесі 7.51 % құрады 

(2017 жылғы 31 желтоқсан: 7.51 %).

6. ЕНШІЛЕС ҰЙЫМДАРҒА САЛЫНҒАН 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР

2018 жылдың ішінде Топтағы еншілес ұйымдардың құра-

мында мынадай өзгеріс болды:

2018 жылғы 12 қазанда Топ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-

дан 100 теңге сомасына «SARECO» ЖШС-індегі 100 % 

қатысу үлесін сатып алды және осылайша жерде сирек 

кездесетін металдардың ұжымдық концентратын өндіретін 

зауытқа иелік ететін компанияны бақылауға ие болды. Бұл 

операция ортақ бақылаудағы кәсіпорындарды біріктіру 

болып табылады.

2018 жылғы 27 маусымдағы соттың шешімі, сондай-ақ 

«Масальский ТБК» ЖШС қатысушыларының жалпы жи-

налысының 2018 жылғы 26 қарашадағы шешімі бойынша 

«Масальский ТБК» ЖШС-індегі қатысу үлестері мынадай 

сәйкестікке келтірілді: 2015 және 2017 жылдардағы қатысу 

үлестерін қайта бөлу бойынша операциялардың жарамсыз 

деп танылуына байланысты 93.00 %-ы Компанияда және 

7.00 %-ы бақыланбайтын үлесте.

2018 жылы Компания 10,228 мың теңгеге сатып алу-

дың есебінен «Silicon mining» ЖШС-індегі өзінің үлесін 

90.1 %-дан 100 %-ға дейін ұлғайтты.

Еншілес ұйымдардың толық тізімі 1-ескертуде көрсетілген.

7. САТУҒА АРНАЛҒАН АКТИВТЕР

«Шоқпар-Гагаринское» ЖШС

2018 жылдың ішінде Топ Топтың толық меншігіндегі 

еншілес ұйым болып табылатын Шоқпар-Гагаринское 

компаниясын сату туралы директорлар кеңесінің шешімі 

туралы хабарлады. 2018 жылғы 29 желтоқсанда Топ үшінші 

тараппен сатып алу-сату шартын жасады. 2018 жылғы 

31 желтоқсанда Шоқпар-Гагаринское компаниясы сатуға 

арналған, істен шығатын топ ретінде жіктелді.

Шоқпар-Гагаринское компаниясының бір жылдағы қызметінің нәтижелері төменде көрсетілген:

Мың теңге 2018 2017

Жалпы және әкімшілік шығындар (124) (35,044)

Операциялық залал (124) (35,044)

Қаржылық табыс 1,705 1,771

Қаржылық шығындар – (130)

Құнсызданудан болған залал (15,070) –

Өзге де операциялық емес табыстар 5 –

Салық салынғанға дейінгі залал (13,484) (33,403)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар (256) (301)

Жыл ішіндегі залал (13,740) (33,704)
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7. САТУҒА АРНАЛҒАН АКТИВТЕР (ЖАЛҒАСЫ)

«Тау-Кен Прогресс» ЖШС (ЖАЛҒАСЫ)

Тау-Кен Прогресс компаниясының 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған деп жіктелген активтері мен міндетте-

мелерінің негізгі кластары төмендегі кестеде көрсетілген:

Мың теңге
2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

активтер мен міндеттемелер

Активтер

Негізгі құралдар 31

Барлау мен бағалау активтері 319,517

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 4,752

Өзге де қысқа мерзімді активтер 37

Ақшалай қаражат және оның баламалары 52

Сатуға арналған активтер 324,389

Міндеттемелер

Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер (133)

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер (2,785)

Сатуға арналған активтерге тікелей байланысты міндеттемелер (2,918)

Істен шығатын топқа тікелей байланысты таза активтер 321,471

Тау-Кен Прогресс компаниясының таза ақша ағындары:

Мың теңге 2018 2017

Операциялық қызмет (1,147) (3,214)

Инвестициялық қызмет (390) (25,728)

Қаржылық қызмет – 30,090

Ақшалай қаражаттың таза (жылыстауы) / ағылып келуі (1,537) 1,148
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Мың теңге Барлау мен бағалау бойынша активтер

Құнсыздану (382,201)

2017 жылғы 31 желтоқсанда 6,848,471

Түсімдер 916,885

Негізгі құралдарға ауыстыру (8-ескерту) (199,690)

Істен шығу (1,970,033)

Сатуға арналған активтер (7-ескерту) (2,293,618)

2018 жылғы 31 желтоқсанда 3,302,015

Барлау мер бағалау бойынша активтерге келесідей капиталға айналдырылған шығыстар кіреді:

Мың теңге
2018 жылғы  

31 желтоқсан
2017 жылғы  

31 желтоқсан

Геологиялық және геофизикалық жұмыстар 2,648,327 5,958,125

Жоба алдындағы құжаттаманы дайындау бойынша қызметтер 70,869 166,780

Еңбекақы бойынша шығыстар және тиісті аударымдар 63,322 87,389

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын 
дамытуға арналған аударымдар

35,355 66,460

Қол қойылатын бонус 33,880 358,784

Геологиялық ақпарат 1,851 6,651

Басқасы 448,411 601,349

Құнсыздану – (397,067)

3,302,015 6,848,471

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде барлау мен бағалау бойынша активтердің құнсыздануы бойынша резервте-

гі өзгеріс келесідей көрсетілген:

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

1 қаңтардағы сальдо 397,067 14,866

Есептелді – 382,201

Есептен шығарылды (397,067)

31 желтоқсандағы сальдо – 397,067

11. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Мың теңге
2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Үлес Сома Үлес Сома

«Қазцинк» ЖШС 29.8221 % 483,722,801 29.8221 % 443,335,588

Негізгі қызметі

Негізгі қызметін жүзеге 
асыратын және

орналасқан елі

Топ пен Кәсіпорын 
арасындағы қатынастың 
сипаттамасы және оның 

Топ үшін стратегиялық 
маңызы бар ма

Инвестициялардың әділ 
құны (егер инвестиция-
лар үлестік қатысу әдісі 

бойынша есепке алынса, 
инвестицияның на-

рықтық белгіленген құны 
бар болған жағдайда)

Металл кендерін өндіру 
және өңдеу,

тазартылған металдарды 
шығару

Қазақстан Республикасы
Ұйым Топ Акционері үшін 

стратегиялық маңызды 
болып табылады

Бағасы белгіленбейді

8. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР (ЖАЛҒАСЫ)

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде есеп-

телген тозуға мыналар кіреді: өткізілген өнімнің өзіндік 

құнының құрамында бейнеленген 702,869 мың теңге (2017: 

676,413 мың теңге) (23-ескерту), жалпы және әкімшілік 

шығындар құрамындағы 98,860 мың теңге (2017: 128,128 

мың теңге) (24-ескерту).

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде алынған 

және капиталға айналдырылған қарыздар бойынша 

шығындар сомасы 70,411 мың теңгені құрады (2017 жыл: 

нөл). Капиталға айналдыруға жататын қарыздар бойынша 

шығын сомасын анықтау үшін пайдаланылатын мөлшер-

леме 6.25 % құрады және «Еуразиялық даму банкі» АҚ-

дан алынған қарыз бойынша тиімді пайыз мөлшерлемесі 

болып табылады.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша балан-

стық құны 244,079 мың теңге негізгі құралдар «Еуразиялық 

даму банкі» АҚ-дан алынған қарыз бойынша қамтамасыз-

дық ретінде кепілге салынды (2017 жыл: 267,506 мың теңге) 

(20-ескерту).

9. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

Мың теңге
Жер қойнауын  

пайдалану құқықтары
Басқасы Барлығы

Бастапқы құны:

2016 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 136,377 52,640,830

Түсімдер – 128,546 128,546

Істен шығу – (625) (625)

2017 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 264,298 52,768,751

Түсімдер – 66,971 66,971

Еншілес ұйымдарды сатып алу 38,946 – 38,946

Істен шығу – (1,191) (1,191)

Сатуға арналған активтерге ауыстыру (7-ескерту) – (360) (360)

2018 жылғы 31 желтоқсанда 52,543,399 329,718 52,873,117

Жинақталған амортизация:

2016 жылғы 31 желтоқсанда – (38,716) (38,716)

Жыл бойынша есептелді – (49,702) (49,702)

2017 жылғы 31 желтоқсанда – (88,418) (88,418)

Жыл бойынша есептелді – (32,690) (32,690)

2018 жылғы 31 желтоқсанда – (121,108) (121,108)

Баланстық құны:

2017 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 175,880 52,680,333

2018 жылғы 31 желтоқсанда 52,543,399 208,610 52,752,009

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі матери-

алдық емес активтердің амортизациясына мыналар кіреді: 

өткізілген өнімнің өзіндік құнының құрамында бейнеленген 288 

мың теңге (2017: нөл), жалпы және әкімшілік шығындар құра-

мындағы 11,818 мың теңге (2017: 7,374 мың теңге) (24-ескерту).

Жер қойнауын пайдалану құқықтары Шалқия Цинк ЛТД, 

Масальский ТБК және Солтүстік Қатпар бизнестерін біріктіру-

дің нәтижесінде сатып алынып, танылған материалдық емес 

активтер болып табылады.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқ-

сандағы жағдай бойынша Топтың материалдық емес активтері 

қамтамасыздық ретінле кепілге салынған жоқ.

10. БАРЛАУ МЕН БАҒАЛАУ БОЙЫНША АКТИВТЕР

Мың теңге Барлау мен бағалау бойынша активтер

2016 жылғы 31 желтоқсанда 5,854,548

Түсімдер 1,377,657

Істен шығу (1,533)
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2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ пайда 

мен залал туралы шоғырландырылған есепте бейнеленген 

инвестициялық қағаздардың құнсыздануынан 372,454 мың 

теңге мөлшеріндегі болжалды 12 айлық кредит залалда-

рын таныды.

13. ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР

Ағымдағы активтердің құрамына мынадай тауарлы-материалдық қорлар кіреді:

Мың теңге Ескерту
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан

Дайын өнім 13,345,996 4,669,231

Аяқталмаған өндіріс 7,748,892 5,955,012

Шикізат пен материалдар 2,453,021 10,163,236

Тауарлар 2,640 –

Минус: ТМҚ-ны өткізудің құнына келтіру бойынша резерв (33,856) (68,576)

23,516,693 20,718,903

Дайын өнім негізінен аффинаждалған алтын мен күміс 

құймаларынан тұрады. Аяқталмаған өндіріске негізінен 

алтын мен күмістің жартылай фабрикаты және алтын мен 

күмістің электролиті кіреді. Шикізат пен материалдарға 

негізінен үшінші тараптардан өңдеу үшін сатып алынған 

алтын мен күмістің жартылай фабрикаты.

31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша ТМҚ-ны өткізудің құнына келтіру бойынша резервтегі өзгеріс төмендегідей көрсетіл-

ген:

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

1 қаңтарда 68,576 207,635

Есептелді / (қалпына келтірілді) (24-ескерту) 53,636 (127,147)

Кезең ішінде есептен шығарылды (88,356) (11,912)

31 желтоқсанда 33,856 68,576

2018 жылғы 31 желтоқсанда ұзақ мерзімді активтердің 

құрамындағы 2,310,181 мың теңге сомасындағы тауар-

лы-материалдық қорларды Топ ұзақ мерзімді активтерді 

құру үшін пайдалануды жоспарлап отыр.

14. ӨЗГЕ ДЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР

Мың теңге 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Өтелетін салықтар, корпоративтік табыс салығынан басқа 4,801,517 3,480,294

Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар 2,512,950 2,853,783

Болашақ кезең шығындары 2,186,578 1,153,624

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 307,241 424,224

9,808,286 7,911,925

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша болашақ 

кезеңдердің шығындарына ЕҚДБ-ға қарыз шарты бойын-

ша төленген қарызды резервтеу үшін сомасы 2,186,578 

мың теңге комиссия мен сыйақы кіреді (2017 жылғы 

31 желтоқсан: 1,153,624 мың теңге) (20-ескерту).

11. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР (ЖАЛҒАСЫ)

Қауымдастырылған компанияға салынған инвестициялардағы өзгерістер төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге

2017 жылғы 1 қаңтарда 434,888,968

Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес 58,049,264

Дивидендтер (39,321,127)

Есептілік валютасын қайта есептеу (10,281,517)

2017 жылғы 31 желтоқсанда 443,335,588

Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес 46,637,013

Дивидендтер (67,311,600)

Есептілік валютасын қайта есептеу 61,061,800

2018 жылғы 31 желтоқсанда 483,722,801

«Қазцинк» ЖШС

«Қазцинк» ЖШС қатысушыларының 2018 жылғы  

15 наурыз дағы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 

«Қазцинк» ЖШС-нің 2017 жыл қорытындысы бойынша 

алынған таза табысын үлестіру тәртібі бекітілді. 2018 жыл 

ішінде «Қазцинк» ЖШС қатысушыларына жарияланған 

және төленген дивидендтердің жалпы сомасы 232,110,000 

мың теңгені құрады, оның 67,311,600 мың теңгесі Топқа 

үлестірілді және ақшалай төленді.

«Қазцинк» ЖШС қатысушыларының 2017 жылғы  

16 наурыз да ғы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 

«Қазцинк» ЖШС-нің 2016 жыл қорытындысы бойынша 

алынған таза табысын үлестіру тәртібі бекітілді. 2017 жыл 

ішінде «Қазцинк» ЖШС қатысушыларына жарияланған 

дивидендтердің жалпы сомасы 131,676,462 мың теңгені 

құрады, оның 39,268,687 мың теңгесі Топқа үлестірілді 

және ақшалай төленді.

Төменде қауымдастырылған компания туралы жалпыланған қаржылық ақпарат, сондай-ақ бұл ақпаратты шоғырландырылған 

қаржылық есептіліктегі инвестицияның баланстық құнымен салыстырудың нәтижесі көрсетілген:

Мың теңге 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Ағымдағы активтер 373,228,720 407,770,904

Ұзақ мерзімді активтер 1,656,829,585 1,444,462,721

Ағымдағы міндеттемелер (98,006,622) (95,859,259)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (310,018,280) (269,773,530)

Капитал 1,622,033,403 1,486,600,836

Инвестицияның баланстық құны 483,722,801 443,335,588

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Түсім 1,081,320,447 999,280,372

Таза пайда 156,384,518 194,652,485

Жыл ішіндегі таза пайдадағы Топтың үлесі 46,637,013 58,049,264

12. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

2018 жылдың қарашасында Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің – Компанияның түпкі акционерінің шешімі бойын-

ша Топ Қазақстан қор биржасында «Цеснабанк» АҚ-ның 

10,604,910 дана облигацияларын сатып алды, әрқайсы-

сының атаулы құны 1 мың теңге, айналым мерзімі 10 жыл, 

атаулы сыйақы мөлшерлемесі жылдық 4 %. Шығарылым 

шарттары бойынша сыйақы әр жылдың соңында, айналым 

кезеңінде төленеді.

Бұл актив амортизациялық құны бойынша есепке алына-

тын қаржылық актив ретінде жіктелді және тану күніндегі 

әділ құны бойынша бағаланды. 12.19 %-ға тең дисконттау 

мөлшерлемесі банктің рейтингіне түзету жасау арқылы 

мемлекеттік бағалы қағаздардың орташа табыстылығы 

мөлшерлемесінің шамасында белгіленді. Дисконт сомасы 

4,853,596 мың теңгені құрады және капиталдағы өзгері-

стер туралы шоғырландырылған есепте, 970,720 мың теңге 

сомасындағы кейінге қалдырылған корпоративтік пайда 

салығы шегеріліп, үлестірілмеген пайданың құрамында 

бейнеленді.
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17. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАНКТІК САЛЫМДАР

Мың теңге 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Өтеу мерзімі үш айдан бір жылға дейін қысқа мерзімді банктік 
салымдар, теңге

1,881,351 6,294,093

Өтеу мерзімі үш айдан бір жылға дейін қысқа мерзімді банктік 
салымдар, АҚШ доллары

1,842,362 9,707,480

Минус: құнсыздану бойынша резерв (59,547) –

Қысқа мерзімді банктік салымдар, барлығы 3,664,166 16,001,573

Банктік салымдар бойынша құнсыздануға арналған резервтегі қозғалыс төменде көрсетілген:

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

1 қаңтарда – –

9-шы ХҚЕС қолданудың әсері 3 205,063 –

Қалпына келтірілді (145,516) –

31 желтоқсанда 59,547 –

18. КАПИТАЛ

Жарғылық капитал

Мың теңге Жай акциялар

Саны Сомасы

2017 жылғы 1 қаңтарда 292,887 252,874,907

2017 жылғы 31 желтоқсанда 292,887 252,874,907

2018 жылғы 31 желтоқсанда 292,887 252,874,907

Компанияның жарғылық капиталы жай акциялардан 

тұрады. Бір жай акция бір дауыс беруге құқық береді. 

2018 және 2017 жылдарда жарғылық капиталда өзгерістер 

болған жоқ.

Капиталдың өзге де компоненттері

Капиталдың өзге де компоненттері қауымдастырылған 

компания – «Қазцинк» ЖШС-нің қаржылық есептілігін 

Топтың ұсыну валютасына қайта есептеу бойынша резерв 

болып табылады.

Дивидендтер

2018 жыл ішінде Топ 2017 жылдың нәтижесі бойынша 

Самұрық-Қазына қорына 60,000,000 мың теңге мөлшерін-

де дивиденд жариялады және төледі (2017: 5,617,478 мың 

теңге).

«Масальский ТБК» ЖШС мен «Silicon Mining» ЖШС-індегі 

бақыланбайтын иелік үлестері

Мың теңге 2017 жыл

1 қаңтарда 60,260

Бақыланбайтын иелік үлестеріне келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (9,635)

31 желтоқсанда 50,625

Мың теңге 2018 жыл

1 қаңтарда 50,625

Бақыланбайтын иелік үлесінің өзгеруі 83,342

Еншілес ұйымды сатып алу 15,222

Бақыланбайтын иелік үлестеріне келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (21,419)

31 желтоқсанда 127,770

15. ӨЗГЕ ДЕ АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР

Мың теңге 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Өтелетін ҚҚС 1,048,281 4,256

Бөгде ұйымдардың дебиторлық берешегі 681,915 655,879

Байланысқан тараптарға дебиторлық берешек 33,697 –

Берілген аванстар 238,777 598,262

Өзге де ағымдағы активтер 170,841 310,809

Минус: күмәнді борыштар бойынша резерв (64,888) (10,177)

2,108,623 1,559,029

31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша күмәнді борыштар бойынша резервтегі өзгеріс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

1 қаңтарда 10,177 7,728

9-шы ХҚЕС қолданудың әсері 4,534 –

Есептелді/қалпына келтірілді 50,177 2,449

31 желтоқсанда 64,888 10,177

16. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

Мың теңге
2018 жылғы  

31 желтоқсан
2017 жылғы  

31 желтоқсан

Теңгемен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 3,457,195 2,535,797

90 күнге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, теңге 1,526,507 11,828,004

Еуромен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 29,099 1,292

АҚШ долларымен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 24,915 3,742,049

90 күнге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, АҚШ доллары 5,276 1,785,921

Кассадағы қолма-қол ақша 671 –

Басқа валюталармен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 6 183

90 күнге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, еуро – 141,220

Жолдағы ақшалай қаражат – 2,326,290

Минус: құнсыздану бойынша резерв (25) –

Ақшалай қаражат және оның баламалары, барлығы 5,043,644 22,360,756

Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша құнсыздануға арналған резервтегі қозғалыс төменде көрсетілген:

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

1 қаңтарда – –

9-шы ХҚЕС қолданудың әсері 3 115,511 –

Қалпына келтірілді (115,486) –

31 желтоқсанда 25 –
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21. ӨЗГЕ ДЕ АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Мың теңге 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Жұмыскерлердің алдындағы берешек 613,460 308,863

Төленетін салықтар, корпоративтік табыс салығынан басқа 310,302 210,226

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша міндет-
темелер

117,360 119,783

Өзге де ағымдағы міндеттемелер 133,041 219,030

1,174,163 857,902

22. САТЫП АЛУШЫЛАРМЕН ШАРТТАР БОЙЫНША АЛЫНҒАН ТҮСІМ

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Алтынды өткізу 257,475,423 193,796,598

Кремнийді өткізу 10,138,776 9,887,011

Аффинаж қызметтерін көрсету 289,272 –

Күмісті өткізу – 2,620,544

Басқасы 6,105 8,733

267,909,576 206,312,886

Топ өзінің дайын өнімдерін негізінен салмағы 12 кило-

грамм, құрамындағы алтыны 99.99 % алтын құймалар 

түрінде жалғыз сатып алушы, байланысқан тарап – Қа-

зақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (Мемлекеттің 

ортақ бақылауындағы ұйымға) өткізеді. 2018 жыл ішінде 

Топ жалпы салмағы 18,302 кг алтын құймаларды өткізді 

(2017 жыл: 14,594 кг).

23. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Шикізат пен материалдар 271,197,970 192,230,343

Электр энергиясы 2,726,282 2,610,088

Еңбекақы және тиісті аударымдар 1,179,787 1,040,975

Тозу және амортизация (8 және 9-ескерту) 703,157 676,413

Тауарлы-материалдық қорлар 426,092 772,686

Басқасы 1,087,357 706,375

Дайын өнімдегі және аяқталмаған өндірістегі өзгерістер (13-ескерту) (10,470,645) 7,103,915

266,816,144 205,140,795

24. ЖАЛПЫ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Еңбекақы және тиісті аударымдар 2,569,478 2,126,085

Кәсіптік және консультациялық қызметтер 307,900 311,753

Салықтар, корпоративтік табыс салығынан басқа 259,696 35,319

Іссапар шығындары 254,689 98,196

Жалгерлік бойынша шығындар 163,345 192,560

Өзге де қызметтер 150,947 10,440

Тозу және амортизация (8 және 9-ескерту) 110,678 135,502

Өкілдік ету шығындары 76,427 5,310

Коммуналдық қызметтер 61,663 69,889

19. ШАРТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Мың теңге
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек (29-ескерту) 5,793,232 5,417,568

Бөгде ұйымдарға кредиторлық берешек 4,807,103 3,328,940

Шарт бойынша байланысқан тараптардың алдындағы міндеттемелер (29-ескерту) 2,379,519 3,655,849

Байланысқан тараптарға кредиторлық берешек (29-ескерту) 173,719 19,914

13,153,573 12,422,271

Ұзақ мерзімді бөлігі 7,151,177 7,004,703

Қысқа мерзімді бөлігі 6,002,396 5,417,568

13,153,573 12,422,271

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек 

2016 жылы активтері мен міндеттемелерін «Tau-Ken Temir» 

ЖШС-іне ауыстырған «Қазақстан кремнийі» ЖШС-інің 

жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесін сатып алу 

бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ алдын-

дағы берешек түрінде көрсетілген (29-ескерту).

20. АЛЫНҒАН ҚАРЫЗДАР

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған қарыздар төменде көрсетілген:

Мың теңге Өтеу күні Валютасы
Мөлшерле-

месі, %
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан

Еуразиялық даму банкі
2023 жылғы  

30 желтоқсан
АҚШ доллары 6.25 % 1,596,622 625,683

Минус: кредит алу үшін комиссияның 
амортизацияланатын сомасы

АҚШ доллары (44,484) (56,280)

Акционерден алынған қарыздар
2024 жылғы  

30 маусым
Теңге 0.1 % – 3,104,963

Барлығы 1,552,138 3,674,366

Еуразиялық даму банкінен («ЕАДБ») алынған қарыз

2016 жылғы 30 желтоқсанда еншілес кәсіпорын «Алай-

ғыр» БК» ЖШС тау-кен байыту фабрикасының құрылысын 

қаржыландыру мақсатымен ЕАДБ-мен 7 жыл мерзімге 

56 млн АҚШ доллары сомасына жылдық 6.25 % пайыз мөл-

шерлемесімен, өтеу мерзімі 2023 жылға дейін қарыз тура-

лы шарт жасады. Қол қойылған келісімге сәйкес, «Алай-

ғыр» БК» ЖШС белгіленген қаржылық және қаржылық 

емес ковенанттарды сақтау бойынша қарыз шартының та-

лаптарына сай болуға тиіс. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша Компания бұл ковенанттарды сақтады.

Кредит шартының қамтамасыздығы ретінде Топ кредит 

шартының мерзіміне сәйкес келетін мерзімге ЕАДБ-ға 

төменде көрсетілгендерді кепілге берді:

 ■ берешек төленбеген жағдайда «Қазцинк» ЖШС-імен 

келісімшарт бойынша түсетін ақшалай қаражатты талап 

ету құқықтары;

 ■ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 

244,079 мың теңге сомасында анықталған негізгі құрал-

дары (8-ескерту);

 ■ Алайғыр кен орнында полиметалл рудаларын өндіру 

туралы келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану 

құқығы.

Кредит шартының талаптары бойынша 2017 жылы Топ 

қарыз алу үшін 56,280 мың теңге мөлшерінде комиссия 

төледі. Бұл комиссия тиімді пайыз мөлшерлемесінің бір 

бөлігі болып табылады және кредит шарты мерзімінің ішін-

де пайда немесе залал туралы есепте пайыздық шығын-

дардың құрамында амортизацияланады.

Акционерден алынған қарыз

2018 жыл ішінде Топ Акционерден алынған 7,746,793 мың 

теңге мөлшеріндегі қарызды мерзімінен бұрын өтеді. Бұл 

қарыз төленген күндегі 4,594,196 мың теңге мөлшеріндегі 

амортизацияланбаған дисконт капиталдағы өзгерістер 

туралы шоғырландырылған есепте көрсетілді.
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Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Байланыс қызметтері 31,275 13,609

Дебиторлық берешек бойынша резервтер 50,177 93,791

Өткізудің таза құнына келтіру үшін ТМҚ есептен шығару / (қалпына келтіру) 12,302 (127,147)

Басқасы 245,088 445,273

4,293,665 3,410,580

25. ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Банктік салымдар бойынша пайыздық табыстар 2,301,897 3,635,086

Инвестициялық бағалы қағаздар бойынша пайыздық табыстар 60,389 –

2,362,286 3,635,086

26. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ

2018 және 2017 жылдарда Топқа қолданыстағы 20 % ресми 

мөлшерлемесі бойынша корпоративтік табыс салығы 

салынды.

Еншілес ұйым «Тау-Кен Алтын» ЖШС өзінің қызметін 

«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағы-

ның индустриалдық паркі аумағында жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің (бұдан әрі – 

«Кодекс») ережелері бойынша, «Тау-Кен Алтын» ЖШС 

бюджетке төленуге тиіс корпоративтік табыс салығының 

сомасын анықтау кезінде Кодекске сәйкес есептелген кор-

поративтік табыс салығының сомасын басымдықты қызмет 

түрлерін жүзеге асырудың нәтижесі болып табылатын 

тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден алынған 

табыстар бойынша 100 пайызға азайтады.

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы (275,212) (18,043)

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы (20,377) (37,310)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар (295,589) (55,353)

Төменде корпоративтік табыс салығының ресми мөлшер-

лемесі бойынша пайдаға қолданылатын салық салынғанға 

дейін корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарды 

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар 

бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығын-

дармен салыстыру нәтижесі көрсетілген:

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Салық салынғанға дейінгі пайда 44,381,595 56,550,524

Салықтың ресми мөлшерлемесі 20 % 20 %

Ресми мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығындар

8,876,319 11,310,105

Кейінге қалдырылған салық бойынша танылмаған активтердегі өзгерістер 733,148 51,072

Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес (9,327,403) (11,609,811)

Басқасы 13,525 303,987

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 295,589 55,353
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бойынша есептеліп, 1.25 еселенген өсімпұлдан тұрады. 

Нәтижесінде айыппұл санкциялары мен өсімпұл сомасы 

қосымша есептеуге жататын салықтардың сомаларынан 

елеулі түрде асуы мүмкін.

Топтың пікірінше, ол барлық қолданылатын салықтарды 

төледі немесе есептеп жазды. Анық болмаған жағдайлар-

да Топ салық міндеттемелерін басшылықтың негізді түрде 

бағалауының негізінде есептеп жазды. Топтың саясатында 

мөлшерін жеткілікті дәрежедегі дәлдікпен анықтауға бо-

латын қосымша шығын келуі мүмкін болатын тиісті есепті 

кезеңде осындай әлеуетті міндеттемелерді есептеп жазу 

қарастырылған.

Қазақстанның салық салу жүйесіне тән болып отырған 

белгісіздікке орай салықтардың, айыппұл санкцияла-

ры мен өсімпұлдардың әлеуетті сомасы қазіргі уақытта 

шығынға жатқызылған және 2018 жылғы 31 желтоқсанда 

есептеп жазылған сомадан асып кетуі мүмкін. Осындай со-

малардың есептеп жазылуы мүмкін екеніне және олардың 

сипаты әлеуетті түрде айтарлықтай болатынына қара-

мастан, Топ басшылығы олардың болуы екіталай немесе 

олар бағалауға келмейді, немесе бұл жағдайдың екеуі де 

бар деп есептейді.

Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына Қазақстанда 

саяси жағдайдың қалай дамитыны, соның ішінде салық 

салу саласындағы қолданыстағы және болашақ заңнама 

мен нормативтік-құқықтық актілердің қолданылуы әсер 

етуі мүмкін. Топ өзінің қызметіне қатысты бұл әлеуетті мін-

деттемелердің Қазақстандағы ол сияқты кәсіпорындардың 

әлеуетті міндеттемелеріне қарағанда әлдеқайда елеулі 

сипаты бар деп есептемейді.

Басшылықтың пікірінше, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша оның қолданыстағы заңнаманы түсіндіруі 

оған сәйкес келеді және салықтар бойынша Топтың ұста-

нымы қолдауға ие болады деген ықтималдық бар.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша мәселелер

Топ басшылығының пікірінше, қазіргі уақытта Топ қор-

шаған ортаны қорғау бойынша Қазақстан Республика-

сының барлық қазіргі заңдары мен нормативтік актілерін 

орындап отыр. Алайда қоршаған ортаны қорғау бойынша 

Қазақстанның заңдары мен нормативтік актілері өзгеретін 

жағдайда, Топ олардың өзгеретін мерзімі мен дәрежесін 

болжай алмайды.

Заңдық мәселелер

Қалыпты шаруашылық қызметі барысында Топ әр түрлі 

сот процестері мен қуынымдардың объектісі болуы мүмкін. 

Топ басшылығының ойынша, осындай процестерге немесе 

қуынымдарға байланысты нақты міндеттеме, егер ол орын 

алатын болса, Топтың ағымдағы қаржылық жағдайына да, 

болашақтағы қызметінің қаржылық нәтижелеріне айтар-

лықтай жағымсыз әсер етпейді.

ENRC N.V. компаниясының қуыным арызы

2018 жылғы желтоқсанда ENRC N.V. компаниясы Ақмола 

облысының мамандандырылған ауданаралық экономика-

лық сотына Компаниядан 9,773,423 АҚШ доллары сома-

сында және мемлекеттік баждарды төлеу бойынша 109,072 

мың теңге мөлшеріндегі шығынды өндіріп алу туралы 

қуыным арызын берді. Топ басшылығының пікірінше, арыз-

да мәлімденген талаптар заңсыз, сондықтан ENRC N.V. 

қуыным талаптары аясында борыш сомасының өндіріліп 

алыну ықтималы төмен.

Топ нақты мән-жайларды ескеріп елеулі міндеттемелердің 

туындау ықтималдығын бағалайды және міндеттемелерді 

реттеу үшін ресурстарды жылыстату қажеттілігі ықтимал 

болған және міндеттемелердің сомасын жеткілікті дәреже-

де сенімді өлшеуге болатын жағдайда ғана шоғырланды-

рылған қаржылық есептілікте тиісті резервті бейнелейді.

Топ басшылығының ойынша, нақты міндеттемелер, егер 

олар орын алатын болса, Топтың ағымдағы қаржылық 

жағдайы мен қаржылық нәтижелеріне айтарлықтай әсер 

етпейді. Сол себептен осы шоғырландырылған қаржылық 

есептілікте мұндай резервтер құрылған жоқ.

Сақтандыру

Қазақстанда сақтандыру қызметтері нарығы қалыпта-

су кезеңінде тұр және әлемнің басқа елдерінде тараған 

сақтандырудың көптеген түрлері Қазақстанда әзірге жоқ. 

Солай болғанымен, Топтың жүргізіліп жатқан геологиялық 

барлау жұмыстарына қатысты, сондай-ақ үшінші тұлға-

лардың алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілік 

бойынша тау-кен саласында жалпы қабылданған қағи-

даттар деңгейінде жасаған сақтандыру өтемі бар. Топ 

басшылығының ойынша, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша Топтың сақтандыру бағдарламасы Жер 

қойнауын пайдалану туралы келісімшарттардың негізгі 

ережелеріне сай келеді. 

26. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ (ЖАЛҒАСЫ)

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін салыстыру, нетто

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

1 қаңтарда 10,230,917 10,193,607

Кезең ішінде пайда немесе залал құрамында танылған, салық бойынша 
шығын

20,377 37,310

Капиталдағы өзгерістер туралы есепте танылған өзгерістер (970,720) –

31 желтоқсанда 9,280,574 10,230,917

Материалдық емес активтерді әділ құны бойынша баға-

лауға жататын кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 

салығы бойынша міндеттемелер Шалқия Цинк, МТБК мен 

«Солтүстік Қатпар» ЖШС бизнесін сатып алу шеңберінде 

алынған кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы 

болып табылады.

2018 жылғы 31 желтоқсанда кейінге қалдырылған корпо-

ративтік салық бойынша 2,301,036 мың теңге мөлшерін-

дегі танылмаған активтер (2017 жылғы 31 желтоқсанда: 

1,570,348 мың теңге) негізінен, ауыстырылатын салықтық 

залалға жатқызылған. Бұл салықтық залалдарды 10 жыл 

бойы пайдалануға болады. Болашақта бұл залалды соған 

қарама-қарсы пайдалануға болатын, салық салынатын 

пайданың болу ықтималдығына қатысты белгісіздіктің бар 

болуына орай, кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 

салығы бойынша тиісті актив танылған жоқ.

27. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Топтың қаржы-шаруашылық қызметі жүзеге 
асырылатын орта

Қазақстанда экономикалық реформалар мен құқықтық, 

салықтық және әкімшілік инфрақұрылымды нарықтық эко-

номиканың талаптарына сай келетін етіп дамыту жалғасу-

да. Қазақстан экономикасының тұрақтылығы көп жағынан 

бұл реформалардың барысына, сондай-ақ экономика, 

қаржы және ақша-кредит саясаты саласында Үкіметтің 

қолданып отырған шараларының тиімділігіне байланысты 

болады.

Қазақстан экономикасы нарықтағы ауытқудың және 

әлемдік экономикадағы экономикалық өсу қарқынының 

төмендеуінің әсеріне тап болып отырады. Әлемдік қаржы 

дағдарысы капитал нарықтарында тұрақсыздық орнауына, 

банк секторында өтімділіктің айтарлықтай нашарлауына 

және Қазақстанның ішінде кредит беру шарттарының қа-

таңдатылуына әкелді. Қазақстан Республикасының Үкіметі 

өтімділікті қамтамасыз ету және қазақстандық банктер 

мен компаниялардың шетелден алған қарыздарын қайта 

қаржыландыру мақсатымен тұрақтандыру шараларын 

қолға алғанына қарамастан, капитал көздеріне қол жеткізу 

мүмкіндігіне, сондай-ақ Топ және оның контрагенттері үшін 

капиталдың құнына қатысты тұрлаусыздық бар, ал бұл 

Топтың қаржылық жағдайына, операцияларының нәтиже-

леріне және экономикалық келешегіне әсер етуі мүмкін.

Қазақстанның экономикасы мұнай мен басқа да мине-

ралды ресурстардың экспортына көп дәрежеде тәуелді 

екенін, ал соңғы жылдарда олардың, әсіресе көмірсутек 

шикізатының әлемдік бағалары елеулі түрде төмендегенін 

ескерсек, қазіргі уақытта ел экономикасының дамуында 

құлдырау байқалып отыр. Бұдан басқа, қазіргі уақытта 

Ресейге қарсы экономикалық санкциялардың жалғасуы, 

екі елдің арасында үлкен экономикалық байланыстың бар 

екенін ескергенде, Қазақстан экономикасына да жанама 

түрде әсер етіп отыр.

Топ басшылығының пікірінше, ол осындай жағдайда Топ-

тың экономикалық тұрақтылығын қалыпта ұстау бойын-

ша барлық қажетті шараларды жасап жатыр. Дегенмен 

жоғарыда сипатталған салаларда жағдайдың одан әрі 

нашарлауы Топтың нәтижелері мен қаржылық жағдайына 

жағымсыз әсер етуі мүмкін. Қазіргі уақытта бұл әсердің 

дәл қандай болуы ықтимал екенін анықтау мүмкін болмай 

отыр.

Маусымдылық

Топтың негізгі қызметі пайдалы қазбаларды барлау, игеру, 

өндіру, өңдеу және өткізу болып табылады, бұл бағыттар 

кезең ішінде маусымдылыққа немесе операциялардың 

кезеңділігіне ұшырамайды.

Салық салу

Салық саласындағы әр түрлі заңнамалық және норма-

тивтік құқықтық актілердің ережелері әрдайым анық жа-

зыла бермейді және де олардың қалай түсіндірілетіні жер-

гілікті жердегі салық органдары инспекторларының және 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің лауазымды 

тұлғаларының пікіріне байланысты болады. Жергілікті, ай-

мақтық және республикалық салық органдары арасында 

пікір қайшылығы болатын жағдайлар жиі кездеседі.

Қазіргі уақытта Қазақстандағы қолданыстағы салық 

заңдарының негізінде анықталған құқық бұзушылық үшін 

қолданылып жүрген айыппұл пен өсімпұл жүйесі өте қатаң. 

Айыппұл санкцияларына айыппұл кіреді – әдетте ол қо-

сымша есептелген салықтар сомасының 50 %-ы мөлшерін-

дегі айыппұлдан және Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 
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Қарыздар мен кепілдіктер

Еуропалық қайта құру және даму банкімен («ЕҚДБ») кредит 

келісімі

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша еншілес 

ұйым – «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Шалқия кенішінде 

байыту фабрикасының, қалдыққойманың, алаң ішіндегі 

тораптардың, руда беретін кешеннің құрылысын салу және 

күрделі тау-кен жұмыстарын жүргізу мақсатымен ЕҚДБ-мен 

жасалған кредит желісі бойынша ЛИБОР мөлшерлемесі 

плюс жылдық 2.5 %-бен 295 млн АҚШ долларына дейінгі 

сомада ақшалай қаражат алуға құқығы бар (2017 жылғы 

31 желтоқсан: 350 млн АҚШ долларына дейін). Осы желістің 

шарттары бойынша негізгі борыш 2021 жылғы 20 маусым-

нан бастап 2029 жылғы 20 желтоқсанға дейін әр жарты 

жыл сайын тең төлемдермен өтелуге тиіс.

Қарыз Самұрық-Қазына қорының кері қайтарылмайтын 

кепілдемесімен және жобаны жүзеге асыруға байланысты 

келісімшарт талаптарын орындау бойынша Топтың кепілде-

месімен беріліп отыр. Оның шарттары бойынша, «Шалкия-

Цинк ЛТД» АҚ келісім күшінде болатын бүкіл мерзім бойы 

құрылыс салу мерзімдерін сақтау; мемлекеттік, қадаға-

лау, салық органдарының талаптарына сәйкестік; тиісті 

қаржылық көрсеткіштерді орындау және т.с.с. сияқты ко-

венанттарды сақтауға тиіс. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша Компания бұл ковенанттарды сақтады.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Шалкия-

Цинк ЛТД» АҚ бұл қарыз шарты бойынша ақшалай қара-

жатты алған жоқ. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша болашақ кезеңдердің шығындарына бұл шарт 

бойынша ЕҚДБ-ға төленген, жалпы сомасы 2,186,578 мың 

теңге қарызды резервтеу үшін комиссия мен сыйақы кіреді 

(2017 жылғы31 желтоқсан: 1,153,624 мың теңге) (14-ескер-

ту).

Операциялық жалгерлік шарттары

2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқ-

сандағы жағдай бойынша Топтың операциялық жалгерлік 

бойынша үзуге болмайтын шарттары жоқ.

Инвестиция сипатындағы шарттар

2018 жылғы 2 қазанда Топ Engineering Dobersek GmbH ком-

паниясымен жалпы сомасы 317 млн АҚШ долларына тең 

«Шалқия» қорғасын-мырыш кен орнына жабдықты жеткізу, 

байыту фабрикасын жобалау және құрылысын салу тура-

лы «толық аяқталған» шартқа қол қойды. Шарт бойынша 

2021 жылдың соңында жобалық қуаттылыққа шыққаннан 

кейін байыту фабрикасының жыл сайынғы өнімділігі жылы-

на 4 миллион тонна полиметалл рудасы деген көрсеткішті 

құрайды. Бірінші іске қосу кешені 2020 жылы іске қосылып, 

2 миллион тонна полиметалл рудалары деген жобалық 

қуаттылыққа шығады деп болжанып отыр, екінші іске қосу 

кешенін іске қосу 2021 жылдың 4-ші тоқсанына жоспарла-

нып отыр – екі іске қосу кешенінің жалпы өнімділігі  

4 миллион тонна полиметалл рудаларын құрайды.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқ-

сандағы жағдай бойынша Топтың, жоғарыда көрсетілген-

нен, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану туралы шарттарын 

қоспағанда, инвестиция сипатындағы басқа шарттары жоқ.

28. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛ-
ДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ

Топ қаржы құралдарын пайдалануының салдарында мына-

дай тәуекелдерге тап болып отырады:

 ■ кредит тәуекелі;

 ■ өтімділік тәуекелі;

 ■ нарықтық тәуекел.

Осы ескертуде Топтың барлық жоғарыда аталған тәуекел-

дерге тап болуы туралы ақпарат, тәуекелдерді өлшеу және 

басқару жөніндегі, сондай-ақ Топтың капиталын басқару 

жөніндегі Топтың саясатының мақсаттары мен процестері 

келтірілген.

Топтың тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаттары Топ 

тап болып отыратын тәуекелдерді айқындау және талдау, 

тәуекелдің тиісті шектері мен бақылау құралдарын анықтау, 

тәуекелге мониторинг жасау және шектерді сақтау үшін 

белгіленген. Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат пен 

жүйелер тұрақты негізде қайта қаралады, бұл нарықтық 

жағдайлардағы өзгерістерді және Топтың іс-шараларын 

бейнелеу үшін қажет.

Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел – бұл қаржы құралы бойынша болашақ 

ақша ағындарының әділ құны нарықтық бағалардың өзгеруі 

салдарынан құбылады деген қауіп-қатер.

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі – бұл нарықтық 

пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне орай қаржы құралы 

бойынша болашақ ақша ағындарының әділ құнының ауытқу 

қауіп-қатері. Топтың пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы 

қаржы құралдары жоқ.

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі – бұл Топтың барлық міндеттемелері 

бойынша өтеу мерзімдері келген кезде ол оларды өтей 

алмайды деген қауіп-қатер. Топ қарыз құралдарының (бо-

рыштық және үлестік құралдар) жеткілікті деңгейін қалыпта 

ұстау жолымен және ақшалай қаражат бюджетін басқару 

жолымен өтімділік тәуекелін реттейді.

Төмендегі кестеде келісімшарттардың талаптары және 

келісілген төлем графиктері бойынша Топтың туынды емес 

қаржы міндеттемелерін өтеу мерзімдері бойынша деректер 

көрсетілген. Бұл кесте Топтың қаржы міндеттемелері бойын-

ша ақшалай қаражаттың дисконтталмаған, яғни амортиза-

циялағанға дейінгі ағындары және оның міндеттемелерінің 

ең ерте өтелетін күні негізге алынып дайындалды.
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Валюта тәуекелі

Валюта тәуекелі – бұл қаржы құралы бойынша болашақ 

ақша ағындарының әділ құны валюта бағамдарының өзге-

руі салдарынан құбылады деген қауіп-қатер.

Топ шетел валютасымен көрсетілген кейбір операциялар-

ды жүргізеді. Бұған байланысты валюта айырбас бағамда-

рында өзгеріс болу тәуекелі туындайды.

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың шетел валютасымен көрсетілген активтері мен міндеттеме-

лерінің баланстық құны келесідей ұсынылған:

Мың теңге Міндеттемелер Активтер

2018 жылғы 
31 желтоқсан

2017 жылғы 
31 желтоқсан

2018 жылғы 
31 желтоқсан

2017 жылғы 
31 желтоқсан

АҚШ доллары (2,131,954) (625,683) 1,833,767 1,523,545

Еуро – (112,590) 29,099 19,238

(2,131,954) (738,273) 1,862,866 1,542,783

Төмендегі кестеде теңге бағамының тиісті валюталарға 

қатысты 2018 жылы 14 %-ға және 2017 жылы 10 %-13.5 %-ға 

жоғарылауының немесе төмендеуінің ықтимал әсері тура-

лы егжей-тегжейлі деректер көрсетілген. 14 % мөлшерін-

дегі сезімталдық деңгейі негізгі басшылар үшін валюта 

тәуекелі бойынша ішкі есептілікті талдау және дайындау 

кезінде пайдаланылады және валюта бағамдарының 

ақылға қонымды түрде ықтимал өзгеруіне басшылықтың 

жүргізген бағалауын бейнелейді. Тәуекелге сезімталдықты 

талдау аясында шетел валютасымен көрсетілген ақшалай 

баптар бойынша қалдықтар ғана қарастырылады және 

валюта бағамдарының 14 %-ға өзгеруі шартымен бұл қал-

дықтардың есепті күні қайта есептелуі түзетіледі.

Төменде көрсетілген сомалар тиісті валютаға қатысты 

теңге бағамы әлсіреген жағдайдағы пайданың (азаюын)/

артуын бейнелейді. Тиісті валютаға қатысты теңге баға-

мының нығаюы пайдаға салыстырмалы әсерін тигізеді, 

бұл орайда төменде көрсетілген сомалардың кері белгісі 

болады.

Мың теңге
Теңгенің тиісті валютаға қатынасы-

ның пайызы
Пайдаға әсері

2018 2017
Міндеттемелер Активтер

2018 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2017 жыл

АҚШ доллары 14 % 10 % (298,474) (62,568) 256,727 152,355

Еуро 14 % 13.5 % – (15,200) 4,074 2,597

(298,474) (77,768) 260,801 154,952

Қаржы құралдарының әділ құны

Қаржы құралының әділ құны бұл құрал хабардар тарап-

тардың арасында коммерциялық шарттармен айырбаста-

луы мүмкін болатын сома ретінде анықталады, тек бұған 

ол мәжбүрлі түрде сатылатын немесе тарату кезінде 

сатылатын жағдайлар жатпайды. Компанияның пікірінше, 

2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 жел-

тоқсандағы жағдай бойынша қаржылық активтері мен 

міндеттемелерінің ағымдағы құны шамамен олардың әділ 

құнына тең.

Әділ құнды бағалау рәсімдері

Қаржы құралдарының әділ құнын анықтау және ол бойын-

ша ақпаратты ашу үшін Топ бағалау әдістерінің мынадай 

иерархиялық құрылымын пайдаланады:

 ■ 1-деңгей: ұқсас активтер немесе міндеттемелер бой-

ынша белсенді нарықтағы бағалардың белгіленімдері 

(түзетулерсіз);

 ■ 2-деңгей: шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

көрсетілген әділ құн сомасына елеулі әсерін тигізетін 

барлық бастапқы деректер нарықта тікелей немесе жа-

нама түрде байқалатын ақпаратқа негізделген бағалау 

үлгілері;

 ■ 3-деңгей: шоғырландырылған қаржылық есептілікте көр-

сетілген әділ құн сомасына елеулі әсерін тигізетін, бірақ 

нарықта байқалатын ақпаратқа негізделмеген бастапқы 

деректер пайдаланылатын бағалау үлгілері.

28. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ (ЖАЛҒАСЫ) 

Мың теңге
Сұрап  

алатын
Бір айдан үш 

айға дейін
Үш айдан бір 
жылға дейін

Бір жылдан 
бес жылға 

дейін

Бес жылдан 
жоғары

Барлығы

2018 жылғы 31 желтоқсан

Кредиторлық берешек – 4,980,822 – – – 4,980,822

Алынған қарыздар – – 248,488 570,675 1,151,684 1,970,847

Еншілес ұйымды сатып алу 
үшін кредиторлық берешек

– – 296,761 7,992,400 – 8,289,161

– 4,980,822 545,249 8,563,075 1,151,684 15,240,830

Мың теңге
Сұрап  

алатын
Бір айдан үш 

айға дейін
Үш айдан бір 
жылға дейін

Бір жылдан 
бес жылға 

дейін

Бес жылдан 
жоғары

Барлығы

2017 жылғы 31 желтоқсан

Кредиторлық берешек – 3,348,854 – – – 3,348,854

Акционерден алынған қа-
рыздар

– – – – 7,889,377 7,889,377

Алынған қарыздар – – 41,084 605,041 215,635 861,760

Еншілес ұйымды сатып алу 
үшін кредиторлық берешек

– – – 1,383,300 6,916,500 8,299,800

– 3,348,854 41,084 1,988,341 15,021,512 20,399,791

Кредит тәуекелі

Топ дебиторлық берешекті, инвестициялық бағалы қағаздар-

ды, ақшалай қаражат пен оның баламаларын және қысқа 

мерзімді банктік салымдарды қамтитын қаржылық активтерге 

байланысты кредит тәуекеліне тап болып отырады. Топтың 

тәуекелі контрагентте дефолт басталу мүмкіндігіне байланыс-

ты, бұл орайда ең үлкен тәуекел бұл құралдардың баланстық 

құнына тең. Топ өзінің операциялық қызметін және белгілі бір 

инвестициялық қызметін жүзеге асырудың нәтижесінде кредит 

тәуекеліне тап болып отырады. Инвестициялық қызметін жүзе-

ге асыру барысында Топ салымдарды, негізінен, қазақстандық 

банктерге орналастырады.

Төмендегі кестеде «Standard & Poor’s» және «Fitch» агенттігінің кредит рейтингтері пайдаланылып, есепті күндегі жағдай бойынша 

банктерде орналастырылған ақшалай қаражат, банктік депозиттер бойынша сальдо көрсетілген (құрылған резервтерді шегергенде):

Мың теңге
2018 жылғы 31 желтоқ-

сандағы рейтинг
2017 жылғы 31 желтоқ-

сандағы рейтинг
2018 жылғы 

31 желтоқсан
2017 жылғы 

31 желтоқсан

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ BB/тұрақты ВВ/жағымсыз 4,985,927 2,429,597

«АТФБанк» АҚ B/тұрақты В3/жағымды 1,830,323 4,931,168

«Банк ЦентрКредит» АҚ B/тұрақты В/тұрақты 1,818,673 9,378,886

«Сбербанк» ЕБ АҚ BB+/жағымды BB+/жағымды 33,341 1,187,207

«ForteBank» АҚ B/тұрақты B/тұрақты 30,162 2,562,785

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қолданылмайды Қолданылмайды 5,811 –

«Банк Kassa Nova» АҚ B/тұрақты В/жағымсыз 1,990 3,113,989

«Цеснабанк» АҚ В-/тұрақты В+/жағымсыз 1,239 11,786,198

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ BB+/тұрақты BB+/тұрақты 288 –

«Еуразиялық банк» АҚ В/жағымсыз В/жағымсыз 46 204,180

«Қазақстандағы Қытай Банкі» 
ЕБ АҚ

Қолданылмайды Қолданылмайды 10 –

«Астана Банкі» АҚ Қолданылмайды Қолданылмайды – 2,663,940

«Қазкоммерцбанк» АҚ Қолданылмайды Қолданылмайды – 37,791

«Tengri Bank» АҚ B1/тұрақты B1/тұрақты – 50,000

Asia Credit Bank ССС+/жағымсыз ССС+/жағымсыз – 16,588

8,707,810 38,362,329
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29. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛ-
ГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

Байланысқан тараптарға Самұрық-Қазына қорының және/

немесе Үкіметтің бақылауындағы ұйымдар, сондай-ақ 

Самұрық-Қазына қоры және/немесе Үкімет елеулі ықпал 

ететін немесе бірлесіп бақылау жасайтын компаниялар; 

Топтың негізгі басқарушы қызметкерлері: Топтың басқа-

рушылар құрамы елеулі акциялар пакетіне тікелей немесе 

жанама түрде иелік ететін ұйымдар кіреді.

Байланысқан тараптармен операциялар тараптардың 

арасында келісілген, нарықтық жағдайда жүзеге асыру 

міндетті бола бермеген шарттармен жүргізілді. 2018 жылғы 

31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша байланысқан тараптармен жүргізілген 

операциялар бойынша қалдықтар төменде көрсетілген.

Төменде 2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша байланысқап тараптармен жүргізілген опе-

рациялар көрсетілген:

Мың теңге Ескерту 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Шарт бойынша міндеттемелер және кредиторлық 
берешек

Самұрық-Казына қорының ортақ бақылауындағы ұйымдар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 65,593 163

«ҚазМұнайГаз» АҚ 62,380 14,792

«KEGOC» АҚ 42,525 –

«Қазақтелеком» АҚ 1,776 1,963

«Қазпошта» АҚ 655 2,495

«Эйр Астана» АҚ 790 –

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ – 98

«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ – 403

19 173,719 19,914

Үкіметпен байланысты ұйымдар: – –

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2,379,519 3,655,849

19 2,379,519 3,655,849

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек

Самұрық-Казына қорының ортақ бақылауындағы ұйымдар:

«Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ (19-ескерту) 5,793,232 5,417,568

5,793,232 5,417,568

Берілген аванстар

Самұрық-Казына қорының ортақ бақылауындағы ұйымдар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 34,809 86,752

«Эйр Астана» АҚ 3,237 2,086

«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ 2,178 2,046

«ҚазМұнайГаз» АҚ 2,005

«Қазақтелеком» АҚ 224 –

«Қазпошта» АҚ 161 232

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ – 284

«KEGOC» АҚ – 24,116

15 42,614 115,516

Сатып алулар

Самұрық-Казына қорының ортақ бақылауындағы ұйымдар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 833,469 297,219

«ҚазМұнайГаз» АҚ 721,274 326,612

«KEGOC» АҚ 689,673 620,757

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 69,561 53,955

«Эйр Астана» АҚ 44,679 18,043

28. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ (ЖАЛҒАСЫ)

Әділ құнды бағалау рәсімдері

Мына төмендегі кестеде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шоғырланды-

рылған қаржылық есептілікте әділ құны бойынша көрсетілген қаржы құралдарының талдауы әділ құн көздерінің иерархиясы 

тұрғысында ұсынылған:

Мың теңге
2018 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Бағалау күні 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы

Қаржылық активтер

Амортизациялық құны бойынша 
есепке алынатын қаржылық актив-
тер

Инвестициялық бағалы қағаздар 31.12.2018 – 5,439,249 – 5,439,249

Әділ құны, барлығы – 5,439,249 – 5,439,249

Әділ құны ашып көрсетілетін міндет-
темелер

Кредиторлық берешек 31.12.2018 – 4,980,822 – 4,980,822

Алынған қарыздар 31.12.2018 – 1,552,138 – 1,552,138

Еншілес ұйымды сатып алу үшін креди-
торлық берешек

31.12.2018 – 5,793,232 – 5,793,232

Әділ құны, барлығы – 12,326,192 – 12,326,192

Мың теңге
2017 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Бағалау күні 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы

Әділ құны ашып көрсетілетін міндет-
темелер

Кредиторлық берешек 31.12.2017 – 3,348,854 – 3,348,854

Акционерден алынған қарыздар 31.12.2017 – 3,104,963 – 3,104,963

Алынған қарыздар 31.12.2017 – 625,683 – 625,683

Еншілес ұйымды сатып алу үшін креди-
торлық берешек

31.12.2017 – 5,417,568 – 5,417,568

Әділ құны, барлығы – 12,497,068 – 12,497,068

2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар-

дың ішінде 1, 2 және 3-деңгейлердің арасында ауыстыру 

болған жоқ.

Капиталды басқару

Топ берешек пен капиталдың теңгерімін оңтайландыру 

арқылы мүдделі тараптар үшін табысты барынша көбейту-

мен қатар, үздіксіз қызмет қағидатын ұстануды жалғасты-

ру үшін өзінің капиталын басқарады. Топтың капиталын 

басқару Самұрық-Қазына қорының капиталды басқару 

стратегиясына қатаң байланысты. Капиталды басқару 

жөніндегі шешімдердің көп бөлігі Акционердің тиісті коми-

теттерімен келісіліп қабылданады. Капиталдың құрылы-

мын қолдау немесе түзету үшін Самұрық-Қазына Топтың 

капиталына салымдар енгізе алады, қарызды қаржылан-

дыруды жүзеге асыра алады немесе барлық елеулі сыртқы 

қарыздарға кепілдіктер беріп Топқа үшінші тараптардан 

қарызды қаржыландыру алуға уәкілеттік бере алады. 

Жыл соңындағы қарыз қаражатының капиталға қатысты 

үлесінің коэффициенті төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

Пайыздық кредиттер мен қарыздар 1,552,138 3,730,646

Капитал 628,582,884 590,848,470

Қарыз қаражаты үлесінің коэффициенті 0.002 0.006
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Мың теңге Ескерту 2018 жылғы 31 желтоқсан 2017 жылғы 31 желтоқсан

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 31,137 42,359

«Қазпошта» АҚ 25,878 26,832

«Қазақтелеком» АҚ 21,589 20,926

«Самұрық-Энерго» АҚ – 440,525

Топтың қауымдастырылған компаниялары:

«Қазцинк» ЖШС 289,029 405

2,726,289 1,847,633

29. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (жалғасы)

Байланысқан тараптарға сату

Мың теңге 2018 жыл 2017 жыл

Қазақстан Республикасының Үкіметімен байланысты ұйымдар:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 257,215,574 193,324,860

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 154,794 –

«Самұрық-Қазына» АҚ 15,500

«ҚазМұнайГаз» АҚ 7 –

Топтың қауымдастырылған компаниялары:

«Қазцинк» ЖШС – 2,338,981

257,385,875 195,663,841

Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақы төлеу

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі басқарушы қызметкерлер 13 адамнан тұрады (2017 жылғы 31 желтоқ-

санда: 10 адам). 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде пайда немесе залал және өзге де жиынтық табыс туралы 

шоғырландырылған есепте жалпы және әкімшілік шығындарға кіргізілген негізгі басқарушы қызметкерлерге төленген сый-

ақының жалпы сомасы 132,063 мың теңгені құрады (2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 371,222 мың теңге)

30. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ БЕКІТУ

Топтың қоса тіркелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін Компанияның Бизнесті дамыту жөніндегі бас директоры және 

Бас бухгалтері 2019 жылғы 27 ақпанда шығаруға бекітті.

31. ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР

2019 жылғы 25 қаңтарда «Цеснабанк» АҚ облигациялары иелерінің жалпы жиналысында Акционердің шешіміне сәйкес Топ 

және бұл облигациялардың басқа иелері купондық облигациялардың шығарылым проспектісіндегі өзгерістермен келісті. 

Нәтижесінде 2018 жылғы 31 желтоқсанда Топтың «Цеснабанк» АҚ-ның облигациялары бойынша өтеу мерзімі 10 жылдан 

15 жылға дейін ұзартылды, купондық сыйақы мөлшерлемесі 4 %-дан 0.1 %-ға дейін төмендетілді. Бұл шешім инвестициялық 

бағалы қағаздардың және үлестірілмеген пайданың 1,244,671 мың теңге сомасына азаюына алып келді.

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Соңғы жаңалықтармен және Компанияның қызметімен то-

лығырақ www.tks.kz веб-сайтында танысуыңызға болады.

Біздің корпоративтік веб-сайтымызда «Тау-Кен Самұрық» 

ҰТК» АҚ туралы ең өзекті ақпарат, сондай-ақ инвесторлар 

мен бұқаралық ақпарат құралдарына арналған жан-жақты 

мәлімет жарияланады.

WWW.TKS.KZ

Есепке немесе оның мазмұнына қатысты өзіңізді қызықтыра-

тын кез келген мәселелер бойынша хабарласуыңызға болады:

Шаменов Асқар,

Мемлекеттік органдармен байланыс

және корпоративтік басқару департаментінің директоры

Телефон: +7 (7172) 559549

Email: a.shamenov@tks.kz

Адрес:

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, 

Есіл ауданы, Е-10, 17/10 үй, 6-қабат

Байланыс деректері:

Қабылдау бөлмесі Кеңсе Баспасөз хатшысы

Тел.: +7 (7172) 55- 95-73
e-mail: priemnaya@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-72
Факс: +7 (7172) 55-27-80
e-mail: info@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-03

«Ой-пікіріңізді білдіріп, байланысқа шыққаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сіздің Есепке қатысты пікіріңіз бен ұсы-

ныстарыңыз біз үшін өте маңызды және Компанияның жұмысын жақсартуға көмектеседі».

Қызығушылық танытқан жағдайда, Есептің сапасы туралы сұрақтарға мынадай сілтеме бойынша жауап беруіңізді өтінеміз: 

http://tks.kz/reportcategory




