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(T,\y-KEH CA.MYPLIK) Y,IITTbII( TAy-KBH KOMIAHIIflCbI> AK

2020 XbIJIALIH,30 MAyCLIMbIHAA ATIKTAJI|AII AJITbt Atz BOI4bIHIIA APAJ'tbtK

KbnCKAPTblJlf AH lIIOrblPJlA|-IAbIPbIJIfAH KAPXbIJII,IK ECEIITIJIII'tIl O3IPJIEy ]Ii;OHE

6E]KITY XTAYA]II K EP III IJ If T TYPAJIbI 6AC tII bIJI btKTbIH M AJIIMNEMtrC I

<Tay-Ken Caiuyprstt<> ynrrbrK ray-KeH KoMrraHr4rcbr> Al(-usrq (6yaau epi - <Konrnauua>) )r(oHe oHbrH esruirec
y[rtuAapuHr,rH (6iyaaH epi 6ipre - <Ton>) 6acu.rr,rlursr 2020 xur,ralrH 30 uaycurMbrHAalbr Tonllrr{ Kapxr,tJrbrx,

Nar4afirtu, con ryui arxra"lrau alrur aii iuriHaeri oHbrH Kbr3MeriniH ueruxe.nepiH, aKrxa Kapax(arbrHblH.

Ko3lrarblcblH xoHer Karll4raJlblHAa|br e:repicrepAi 34 XanrrxaparblK Kap)KblnbrK ecenriniK craHAaprbrHa (<34 rilAS)

XKlEC,r) cefixec 6ap,ru4 eneyni acnerrilepiHAe aHbrK 6eiiHe,reiiriH apaJrbt( Kbrc(aprbtrraH rxofbtp,raHAbrpbrnraH

Kap:)l{blJ'l bI K ece nrir i ri u Aaft bt HAay y Lu i u Nayan 6epeAi.

Oclr apa,rttt( Kbtc(aprbrnflaH uorbrpJlaHAbrpbrnraH Kaplr(brJrbrK ecenri,ririu naftsrn.nay 6apurctrHAa 6acrulrllrx.
rerrlcirepre )Kayailrbr :

6yxralreprilt ecen Ka[uAa,rrapbru ,r.-ypbrc rallAay )Ke He orapabi lairerri nafila,rarry;

aKlaparrbt. oulrl iutiHAe ecen catca'fbl rypaJlbr ueriverrepai opuuAu, erHbrK, canbrcl,rpManbr )KOHe

rycinixri H r,rcariAa ycbl Hy;

M aKcarKa cel"t re c xe,r eri H 6ar array M el{ xopaMar'r.uap-l,br KonAaHy;

34 (lAS) XKEC ranarrapbrHbrr{ opbrHAarysr Torrrrq KapxbrJ'IbrK axya,rbr MeH oHr,rH Kur:nrerinju KapxbrJt,rK

uerrNerepiHe KanAail aa 6ip rueui,rerepAir{, coHAaft-aK o3re o(r4ranap MeH xarAafinapalrHluriseriu ecepi

apanbrK Kr,rcKaprbrr'rraH uorbrpnaHAbrpbrnraH KapxbtnbrK ecenri,ririu nakl"aila+yuubrnapAbtH ryciuyiue
Nerxi,rixci:r 6onrau x(afAaiiAa KocbrMura ar(napa'mbr arlbrrr Kopcery; xoHe

Tonrrrr{ osiuiH ttrr:Naetin xes xerepnirc 6oraruaKra y:4irci: xanracrbrpy r<a6ineriH 6arutay.

bacubr,'rbr( coHbrivreH Karap Keneclnepfe Ae )KayanTbr:

'lbnrrrH rr.rir,rAi rxene ceHiuAi iruxi 6axlrlay Nyr,-reciu esipney, eurisy Neue oHbrI{ Kbr3Meriu t(a.vranacbr3 ery;

TonrrrH Kap)KbrnbrK x{afAafibr rypa;rbr a(flaparrbr Ke3 KenreH cerre, epi Nerrci,rircri Aepexreaeri Ael,qixre

a:ipreyre ,r{eHe apaJlbrK KbrcKaprbrnfaH uofbrpnaHAbrpbrnraH KapxbrnbrK ecenrilirisiH 34 (lAS) XKEC

ra,'ranrapbrHa caiixec xe,ryiu KaMrarvracbr3 eryre vyr,rriuaix 6epe'riu 6yxranrepnir ecen x<yieciH Konaay;

6yxranreprix ecenri KararcraH Pecny6,'rHKacbrrrbrl JaHHaMacbrHa cei;ir<ec )K!pn3)'i

Tonrurri ax-rr.rnrepiuirl caKranybrH KaM'far\4acbl3 ery yLuin or xyrurperi uerisae uapaJrap KonAaHy; x(eHe

a,.raflKrr,rK )rioHe e3re repic nar"raararryrrblJlbrK rlarcrinepiH aHbrKray xoHe onapAbrrl anAbrH aJry.

Tonruq 2020 )KbrJ'rabrH 30 N,raycbrl4brHAa arKra,lfaH a,rrbr ail, Oofir,rnura apailbrK KbrcKaprbrnfaH

rrolbrpnaHAbrpbrJ'rfaH Kap)r(brnbrK ecenriririH 6acuu,rurn 2020 >xunluH 7 rapmr:rru,a.a t5exirri.

3xolrolllrra xeHe (apxbl xrolriHAeri 6ac 4lrpexlop
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Мың теңге Ескерту 2020 жылғы  

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 

31 желтоқсан 

 

Ұзақ мерзімді активтер    

Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар 3 72,309,224 70,587,496 

Материалдық емес активтер 4 46,935,712 46,912,737 

Қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестициялар 5 451,876,390 459,090,814 

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем  826,897 1,221,511 

Кейінге қалдырылған салықтық активтер  1,580,522 1,604,928 

Тауарлы-материалдық босалқылар  3,769,702 3,756,768 

Инвестициялық бағалы қағаздар 7 2,676,733 2,052,283 

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 8 10,431,094 9,210,090 

  590,406,274 594,436,627 

Ағымдағы активтер    

Тауарлы-материалдық босалқылар 6 20,419,246 25,920,836 

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем  34,800 196,789 

Өзге де ағымдағы активтер  4,093,047 3,523,170 

Қысқа мерзімді банктік салымдар 10 43,624 51,253 

Ақшалай қаражат және оның баламалары 9 34,107,871 7,365,979 

  58,698,588 37,058,027 

АКТИВТЕР, БАРЛЫҒЫ  649,104,862 631,494,654 

    

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР    

Капитал    

Жарғылық капитал 11 252,874,907 252,874,907 

Үлестірілмеген пайда  58,807,884 68,244,943 

Капиталдың өзге де құрамдастары  312,727,576 281,860,523 

Негізгі ұйымның акционеріне тиесілі капитал  624,410,367 602,980,373 

Бақыланбайтын қатысу үлестері  65,913 66,015 

КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ  624,476,280 603,046,388 
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Мың теңге Ескерту Алты ай ішінде аяқталған Үш ай ішінде аяқталған 

 

 

2020 жыл  

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2020 жыл  

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

Клиенттермен бекітілген 

келісімшарттан түсетін кіріс 13 262,541,634 171,638,033 139,060,172 98,431,882 

Өткізілген өнімнің өзіндік құны 14 (256,293,896) (170,035,253) (134,998,633) (97,807,470) 

Жалпы пайда  6,247,738 1,602,780 4,061,539 624,412 

Жалпы және әкімшілік шығыстар  (1,366,067) (1,966,945) (578,261) (1,108,321) 

Өткізу бойынша шығыстар  (53,200) (180,709) (21,533) (101,607) 

Операциялық пайда/(залал)  4,828,471 (544,874) 3,461,745 (585,516) 

Қаржылық табыстар  798,737 347,195 625,296 135,442 

Қаржылық шығыстар  (263,412) (296,154) (143,336) (157,066) 

Қауымдасқан ұйымдардың 

пайдасындағы үлес 5 15,360,920 26,429,764 11,811,176 16,494,488 

Өзге де операциялық емес 

табыстар  359,234 452,942 144,491 383,394 

Өзге де операциялық емес 

шығыстар  (485,216) (384,953) (166,849) (264,591) 

Қаржылық активтердің 

құнсыздануынан болған 

залалды (есептеу)/қалпына 

келтіру  (225,968) 383,816  (207,913) 87,341 

Қаржылық емес активтердің 

құнсыздануынан болған 

залалды есептеу  15 – (11,972,853)  – (11,982,515) 

Валюталық бағам өзгерісінен 

келген таза табыс  408,945 65,630  211,216 77,408  

Салық салынғанға дейін кезең 

ішінде алынған пайда   

 

20,781,711 

 

14,480,513 15,735,826 4,188,385 

Корпоративтік табыс салығы 

бойынша шығыстар  (497,856) (22,429) (13,359) (13,857) 

Кезең ішінде алынған пайда  20,283,855 14,458,084 15,722,467 4,174,528 

Төмендегілерге тиесілі кезең 

ішіндегі пайда/(залал):      

Бас компанияның акционеріне  20,283,957 14,459,285 15,722,502 4,174,982 

Бақыланбайтын қатысу 

үлестеріне 

11 

(102) (1,201) (35) (454) 
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Мың теңге Ескерту Алты ай ішінде аяқталған 

 

 

2020 жыл  

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген)* 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН  

АҚША АҒЫНДАРЫ:    

Сатып алушылардан келген ақшалай түсімдер  255,696,135 172,625,076 

Өзге де ақшалай түсімдер   1,043,839 753,147 

Алынған пайыздар  636,554 120,463 

Жеткізушілерге ақшалай төлемдер   (248,207,570) (173,112,004) 

Жұмыскерлерге ақшалай төлемдер  (1,252,201) (1,549,260) 

Төленген табыс салығы  (98,413) (207,021) 

Өзге де салықтар мен төлемдер  (484,674) (732,175) 

Өзге де төлемдер  (305,231) (307,764) 

Операциялық қызметте алынған/(пайдаланылған) ақша 

қаражат  7,028,439 (2,409,538) 

    

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН  

АҚША АҒЫНДАРЫ:    

Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтарды сатып алу  (945,505) (1,829,325) 

Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу  (2,431,059) (6,334,207) 

Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатудан алынған түсімдер  15,000 – 

Материалдық емес активтерді сатып алу  (58,804) (2,040) 

Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатып алу  (115,527) – 

Қауымдасқан ұйымдардан алынған дивидендтер 5 53,442,397 73,672,218 

Банктік салымдарды орналастыру  – (3,517,284) 

Банктік салымдарды жабу  36,145 6,425,917 

Инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражат  49,942,647 68,415,279 

 
 



(T.A.y-KEII C llNrtYI'bII() VJITTbIK TA y-KEH KOMIIAHUfl Chb AK

2020 XblJIAbIHi30 MAvCbIMLIIIAA AflIt]'AJ'll.AH AJI'tbl Al4 IIXIFIAE|I liKtltA KAPA)KATTApb,l
Af blMblI{bIH ,'\PAJIbl{ KT,ICKAPTbIJIISx_!!qlblPIAHAblPt lJlf'AH ECEnTIJIIfI (XAJIf'ACbt)

MsrH reHle Ecxep'ry Anrsl aii iurinae asnra.nras

202ii xrrn 2U l9 ,tsr,,r

30 may'currrr 30 uayclrr,r

AYAUTTE!'IMETEH ',itHtre,r pt enert)
l(A PlKblrrl blK KLI3M ETTE Il AJI blH|rA Fl

4.fbilinAPbl;
AKrIA

.r\lrr,rrraH Kilpbl3raplbl 'r'ojte\r 
( l9l "0g2)

xa.nreprin 6oiir,rnura rrirucr-revc'Lre P-ri r o.trcy, (74,005) (53,496)
O:lre ,qe roneNtlep _ (9,71 0)"l-orreHreu,ll.tBr.tr'lerr.,l'rep 

I | (30 ?S4 000)

lgtrygi!$1g1.". "ll4gr,_":l:-a,, 
o *r,,, a,s,!r* 

^u.-_ 

* 
_ 

t,_ 

- -f##il#--.-_ffi tr_
A Kura Kapainarbr r,r br r( xaHe on br rr 6aJ;;; llJr a p;"r r{ tfl 3a

1)3f epyl

Biu. ro ra,rut( 6araltl,rrr rrrt 03l cp)/lHIr{ al(il.ra Kapa}Kafblrla xefte oHLrrI

26,451,999 ._* 2,595,461 _

(ia,ravaJrapurHa eccpi

AKLrta Kaputrarbr )r(e He onsrH 6a,rraua,lapur 6oiirrHma 9 (lFI{S)
XltIjC 6oiistuula 6o,nxalr,1r,r r<pe.'ru rriu 3a,a-flabr ecerrre ()

46tt,840

(179t,941

87,888

(37,29'))
I(e:leH Oacror uAarbl a.KUa br )KoHe oHlrq 63,ralra.lr 9 7.365.979 5.043.64,1
KcgcH corturnAaFbr aKtua Ka iarbr fl(aHe our,rH 6a.ramana 34,10?.871 7,679,69,1
* 2()19 xlt,rAlrn 30 vaycltvLtttaa atKfturfau a;rrlt ai;i iuLiuaeri aKa KapaxarbrHbrH Ko3rar6rcrrr 'rparbr apiiJrbrr( Kbrcr(aprburfaH
tUoFbIpnaHAIJIpI,|nFaHKap}I{b|"qL|Keccn2019lttsr,raltn30llaycstltlt'ttt.4aa'|fiiJtftlHaIrstaiiraapHan|aHal]anI,]KKI,IcKapTbIJ1ft[j
[lOfbrp.qaHAbtpbr.qFilH rllapir(btrbl

xairrit ;rri rrey,rep )r(aca)lbr.

8.25.5etnnepde.:int1,cittdi1s'tteeCKcpn1y]epoCI,l0p.I-IbI\

rr )t(btpo^,t uc 6e,n i e i 6ot wn nt q6 L,t.t ad ot.

3xorror,'rurca )r{eHe Kap}Kbt uiorriuAeli 6ac luper<r.op

Bac riyxra.ulep

202Ct xsrrAsr4 7 ratrur:ur

I(a:a Kcrau Pecny6;ru racsr. Hyp-Cyrrau Kanacbr

9

l"tli','"1";1i,h
'/---q.'r,

Arunuuesa A.X



00
d

I.-

*]
col
o^\:

.ii

.al
lr]i

O
4

Q

C)

s

€
a

oj

3
o
+

!

q

(J
6
5

"t'

(.) .!
d,n
ii :i

>!<

Yl-
Ef-

* ?.,x
J+1

-!e.:r !:::
,3V;<

i-\
v6..'(! s>iLa vai

F
()

a

\o
I
O

:<

T

o

^!
.{

\J
U
qJ

o
6
\
g

o\
o

d.

-

o

U

k-

s

p

U

s
U
\)
\)

R

c
U

!J

c
ls

a)

I

^t
oa

r
la)

tr-
Nr
d

m

l:.-;
fFsv

;1t
{r I

ri-q
$i;r: /j"'^

000

tft Vt
Fd

Vj .O

.r)
tI)

r
co"l

ro:

i

I

l

l

i

I

l

vti

ts-

00
.{l
.al

04Vt
cot ui
.Qi aO

\O i .t)
d00
o-i e'!

od
\p

-]ailO

\il -\o

l

i

I

aO t-c-|r)
-it -a
d5l ud
O\l.l
a|o
Q a.l
\o

ao

ao
6l
v)r
Ui

\o
VI
\p
N

[,
r-
v
d
d

wr-
F-
r
@r
f-
a.l

r-
00-

N
VI
N

co

,J]
.al

tr.i

I

ool

-:.i
mi
vl

I

I

i

dt I

FO 6

Ft elrn tn ..)
Fal V)
Fa
to .a

F-ClnO

..1 <j.
ao ,^
alN

NO

.ai
Vt

ri
@

.a

.ilr l

vra

vat
$tcC
..1, c].
@to\cial

r

ol
I

ra
al
Vt

QO:

6l
N

l

I

r.i r

-frl
co:
r.ii
mt
N

d

t3
+

]: L

F l,x rt

zr;=

G:6
S.Y F
<:a!)>..u \ D

5-=X e=
*=az i.
ir-?: 5 ; H

F*!E D;
3.+ --=sfX'€=i9<=
-=f^aa.?nn;-l:Y=

'. 
- ;i 

- 
F :

l:-);-o
'^ d Jt: A E t, I5

c\Q'QaGil
q-!6vq-

-r(qXd-lv O I E{(,
l

F
F

z

E

q

6l

f-l <>

dii d
ao- e-

i

l-\
N

-:l

I

l

l

i

Ico-
--.1 O

ao^l 5
\o,
t-
1

i

,r, 6cao
clo
oit irtlio

:

t'- I

:-Tl

TI

l
I

,I
tl I

I

l

I

\tt $ r*
@i 0O t--'
00ro d
..1 Qo $
aOlr)-
Vi lit @
odS{l
a{Fv

i

Foc- a.t
rJ -iNlv

i

il
il

I

!f, n F-l
El co t\l
al c\ $.i
V)io.\ =fl|r/'n '.-l\ts€
d+dl
NFvl'el 

I;l
I

'€tr. I ltmla
€\'N i

F-o.\ Ir-rQ 
I

,-:t + l

,2'] -- l

i

!l

i

I l--tnr
r\+
r.ir +:
'.f a)

;s sl
(\l l

I

,-l r r

inl
'Tit\i
cro I

NI
rn
(\l

I

i

I

I

l

I

I

I

I

I

I

^l
-l'," i

:l
0l
ii
Fi

.1
Fi

O
s
r:l

:i
+
:Sl

l

!
::1

9l

q
G

cd

G

-
9

s.:

?.

l)
!
l

a
.)
o

=

(,

I
;i

in
iF

-i
P5
7l >t

1'- :
- 

_1::
d. lJ

€;ve
t:

I

i;ti:

i.x
l-

olR

=i\ol9

-i=ot-
;lr

Fl'a

f l.-

f;"
k';

&

$io

I

I

I

I

I

1!,
i9lz
l;

QF

.\ iv

o .:-
ill6

(t .=

:i ,:

c)o

xi iv

YFO

l+

or{

ts

i:@s

d
F

d

F

z

4

0)

E

k;i

d-

F
a,

I

F

!r

tr
.(

(.)

-(

)r
t'..

t-.
O

L.
a/l

.X

h.
4

F.

L.

v=i
T r)'|

f'1 <:

\i ;i

!5

n
WI

'r.ii

F<

.fl'
,n;F F..
H

AH

a)\Ji Yrd
A ttv 5t

H 
--\.o h-:

f- ?-:
)i.1 A

Z ..=
,IAF
Y d+-E EI
T-l

^\3, cil
IAA

alv
! R=



«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰЛТТЫҚ ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АҚ 
 

2020 ЖЫЛДЫҢ 30 МАУСЫМЫНДА АЯҚТАЛҒАН АЛТЫ АЙ БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ 

ЕСКЕРТУЛЕР 
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1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі –  

«Тау-Кен Самұрық» немесе «Компания» немесе еншілес ұйымдарымен бірге – «Топ») Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2009 жылдың 15 қаңтарындағы №10 Қаулысына сәйкес құрылып, 2009 жылдың 2 

ақпанында акционерлік қоғам ретінде тіркелді. 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 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 аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі Компанияның және оның еншілес 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қамтиды. 

 

Компанияның тіркелген офисі мына мекенжайда орналасқан: Е-10 көшесі, 17/10, Нұр-Сұлтан қаласы 

(Астана), Қазақстан Республикасы. 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша Топ қызметкерлерінің саны 939 адам болды (2019 жылғы 

31 желтоқсан: 1,316  адам). 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мына компаниялар 

Компанияның еншілес ұйымдары болып табылған: 

 

Атауы Қызметінің тұрпаты Аймақ 2020 жылғы 

 30 маусым 

2019 жылғы  

31 желтоқсан 

«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 

Нұр-Сұлтан 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% 

«TKS Geology» 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% 

«Масальский ТБК» ЖШС Темір рудасын игеру және өндіру Ақмола облысы 99.19% 99.19% 

«Silicon mining» ЖШС Желілік кварц өндіру Нұр-Сұлтан 100.00% 100.00% 

*«Тау-Кен Проект БК» ЖШС-нің атауы 2019 жылдың 30 желтоқсанында «TKS Geology» ЖШС болып өзгертілді. 

 

Топ қызметінің негізгі бағыттарына мына төмендегілер кіреді: 

 

• қатты пайдалы қазбаларды барлау, игеру, өндіру, өңдеу және өткізу; 

• тау-кен саласындағы еншілес және қауымдасқан ұйымдарды тиімді басқару; 

• тау-кен өнеркәсібінде жаңа, ғылымды қажет ететін және тиімді технологияларды әзірлеу және ендіру; 

• Қазақстан Республикасының минералды-шикізат базасын ұдайы жаңғырту; 

• кен орындарының баланстан тыс қорларын игеру. 

 



«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰЛТТЫҚ ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АҚ 
 

2020 ЖЫЛДЫҢ 30 МАУСЫМЫНДА АЯҚТАЛҒАН АЛТЫ АЙ БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ 

ЕСКЕРТУЛЕР (ЖАЛҒАСЫ) 
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ 

 

Дайындау негізі және қағидаттары  

 

2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты айға арналған аралық қысқартылған шоғырландырылған 

қаржылық есептілігі «Аралық қаржылық есептілігі» 34 (IAS) ХҚЕС-ке сәйкес дайындалды.  

 

Аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудиттелмеген және ол жылдық қаржылық 

есептілік үшін талап етілетін бүкіл ақпарат пен ашып көрсетулерді қамтымайды. Топ 2019 жылдың 31 

желтоқсанында аяқталған жылға арналған, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS) 

(«ХҚЕС») сәйкес дайындалған аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінде қамтылған, 

есеп саясатының қағидаттары және сомасы мен құрамында елеулі өзгерістер болмаған шоттардың егжей-

тегжейі сияқты ақпаратты айтарлықтай дәрежеде қайталайтын ақпаратты ашып көрсетпейді. Бұдан басқа, Топ 

(IFRS) ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған Топтың 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған 

жылдық қаржылық есептілігі шығарылғаннан кейін олар бойынша маңызды оқиғалар болған ашып 

көрсетулерді назарға ұсынды. Басшылықтың пікірінше, осы аралық қысқартылған шоғырландырылған 

қаржылық есептілігіндегі ашып көрсетулер Топтың (IFRS) ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған, 2019 жылдың 31 

желтоқсанында аяқталған жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігімен бірге 

қарастыратын кезде жаңылыстырмайтын ақпаратты ұсыну үшін жеткілікті. 

 

Аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі кейбір қаржы құралдарын қоспағанда, 

бастапқы құн негізінде дайындалды.  

 

Топтың аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қазақстан теңгесімен (бұдан әрі – 

«теңге») көрсетілген. Топтың аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігінің 

функционалдық валютасы мен презентациясының валютасы теңге болып табылады, тек бұған 

функционалдық валютасы АҚШ доллары болып табылатын оның қауымдасқан ұйымының аралық 

қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі жатпайды. Осы аралық қысқартылған 

шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі барлық мәндер, арнайы ескертілген жағдайлардан басқа, мыңға 

дейін қысқартылған. 

 

Қызметтің үздіксіздігі қағидаты  

 

Осы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік 34 (IAS) ХҚЕС-ке сәйкес, Топ үздіксіз 

қызмет қағидатын қатаң ұстанады деген жорамал негізге алына отырып әзірленді. Бұл көз жетерлік болашақта 

оның дағдылы шаруашылық қызметі барысында активтерді сатуы мен міндеттемелерін өтеуін болжайды. Топ 

басшылығының ойынша, Топ өз міндеттемелерін уақтылы өтеу үшін жеткілікті мөлшерде ақша қаражатын 

таба алады. Топ басшылығында таратылуға немесе қызмет ауқымын айтарлықтай қысқартуға деген не ниет, 

не қажеттілік жоқ.  

 

Есептеу қағидаты 

 

Осы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік есептеу қағидатына сәйкес дайындалған. 

Есептеу қағидаты бойынша шаруашылық операциялардың нәтижелерінің, сондай-ақ төлем уақытына 

қарамастан оқиғалардың жасалу фактісі бойынша олардың танылуы топшыланады. Операциялар мен 

оқиғалар бухгалтерлік есепте бейнеленіп, тиісті кезеңдердің аралық қысқартылған шоғырландырылған 

қаржылық есептілігіне кіргізіледі. 

  



«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰЛТТЫҚ ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АҚ 
 

2020 ЖЫЛДЫҢ 30 МАУСЫМЫНДА АЯҚТАЛҒАН АЛТЫ АЙ БОЙЫНША АРАЛЫҚ 

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ 

ЕСКЕРТУЛЕР (ЖАЛҒАСЫ) 

 

 

10 

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Шетел валютасын қайта есептеу 

 

Қазақстан қор биржасында (бұдан әрі – «ҚҚБ») қалыптасқан орташа есептелген айырбас бағамдары Қазақстан 

Республикасында ресми айырбас бағамдары ретінде пайдаланылады.  

 

Осы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігін құру кезінде Топ пайдаланған ҚҚБ 

валюта айырбас бағамдары мынадай болып табылады:  

 

 2020 жылғы 

30 маусым 

2019 жылғы  

31 желтоқсан 

АҚШ доллары 403.93 382.59 

Ресей рублі 5.70 6.01 

Еуро 452.52 429.00 

 

Шоғырландыру қағидаттары 

 

Осы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі Компанияның және Компания 

бақылайтын ұйымдардың (еншілес кәсіпорындар) қаржылық есептілігін қамтиды. Егер Компания 

кәсіпорынның қызметінен Компанияның пайда алуы мақсатымен оның қаржылық және шаруашылық 

саясатын анықтауға құқылы болса, кәсіпорын Компания тарапынан бақыланады деп есептеледі. 

 

Жыл ішінде сатып алынған немесе сатылған еншілес кәсіпорындардың табыстары мен шығыстары, 

сәйкесінше, олар іс жүзінде сатып алынған сәттен бастап немесе іс жүзінде сатылған күнге дейін пайда немесе 

залал және өзге де жиықтық табыс туралы аралық қысқартылған шоғырландырылған есепке кіргізіледі.  

 

Қажет болған жағдайда, еншілес кәсіпорындар пайдаланатын есеп саясатының қағидаттарын Топтың есеп 

саясатынының қағидаттарына сәйкестендіру үшін олардың қаржылық есептілігіне түзетулер енгізіледі. 

 

Топтың кәсіпорындарының арасындағы барлық мәмілелер, есептеулердегі тиісті қалдықтар және Топтың 

ішіндегі өткізілмеген пайда мен залал шоғырландыру кезінде алынып тасталады. 

 

Қайта жіктеу 

 

2020 жылы Топ 2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша аралық қысқартылған 

шоғырландырылған қаржылық есептілігін ұсыну нысанына сәйкестендіру үшін, 2019 жылдың 30 маусымында 

аяқталған алты ай бойынша аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігінде белгілі бір 

қайта жіктеулерді жүргізді. 

 

2019 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы 

аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі: 

 

 2019 жылғы  

30 маусым (қайта 

жіктеу мен 

түзетулерге дейін) 

Қайта жіктеу мен 

түзетулер 

2019 жылғы  

30 маусым (қайта 

жіктеу мен 

түзетулерден 

кейін) 

Қаржы қызметінен келген ақша ағындары     

Өзге де төлемдер (63,206) 53,496 (9,710) 

Жалгерлік бойынша міндеттемелерді төлеу – (53,496) (53,496) 
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Есеп саясатының негізгі қағидаттары 

 

Осы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындау кезінде Топ 2019 жылдың 31 

желтоқсанында аяқталған жыл бойынша Топтың аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық 

есептілігін дайындау кезіндегідей есеп саясатының дәл сол қағидаттары мен есептеу әдістерін қолданды.  

  

Төменде келтірілген стандарттарға түзетулер және интерпретациялар Топқа қатысты қолдануға болатын 
болды, бірақ 2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша Топтың аралық қысқартылған 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне елеулі әсер еткен жоқ:  

  

• «Бизнес бірлестіктері» 3 (IFRS) ХҚЕС-ына  түзетулер;  

• 1 (IAS) ХҚЕС (IAS) және «Маңыздылықты анықтау» 8 (IAS) ХҚЕС-ына түзетулер;  

• (IFRS) ХҚЕС стандарттарындағы Тұжырымдамалық негіздердің сілтемелеріне түзетулер.    

 

Топ қабылданған, алайда әлі күшіне енбеген қандай да бір стандарттарды, түзетулерді немесе түсіндірмелерді 

мерзімінен бұрын қолданған жоқ. 
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3. ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК, ҒИМАРАТТАР МЕН ЖАБДЫҚТАР 

 

Мың теңге Жер Кен 

қойнауын  

игеру 

бойынша 

активтер 

Ғимараттар 

мен 

құрылыстар 

Машина-

лар мен 

жабдық 

Көлік 

құралдары 

Пайдалану 

құқығы 

нысанындағы 

активтер  

Өзге 

құралдар 

Аяқталма-

ған құрылыс 

Барлығы 

2018 жылғы 31 желтоқсанда 607,858 18,017,881 10,000,239 8,843,770 4,417,893 – 1,069,932 19,223,018 62,180,591 

Түсімдер (аудиттелмеген) – 2,755,815 12,712 182,143 859,346 510,675 102,088 2,604,102 7,026,881 

Есеп бағалаудағы өзгерістер (аудиттелмеген) – (10,330) – – – – – – (10,330) 

Ішкі орын ауыстыру (аудиттелмеген) – – 504,992 488,510 20,828 – 39,037 (1,053,367) – 

Тауарлы-материалдық босалқылардан ауыстыру 

(аудиттелмеген) – – – – – – – 47,531 47,531 

МЕА-ге ауыстыру (аудиттелмеген) – – – (3,322) – – (7,586) (8,992) (19,900) 

ГБЖ-дан ауыстыру – 5,386,657 – – – – – – 5,386,657 

Сатуға арналған активтерге ауыстыру 

(аудиттелмеген) (8,887) – (71,418) (96,169) (8,998) – (667) – (186,139) 

Құнсыздану (аудиттелмеген) – (965,935) (544,950) (974) (3,512) – (150,740) (3,947,428) (5,613,539) 

Істен шығу (аудиттелмеген) –  – (31,464) (2,438) – – (17,182) (523) (51,607) 

Тозу (аудиттелмеген) – – (231,963) (420,571) (347,977) (42,571) (111,396) – (1,154,478) 

Істен шығу бойынша тозу (аудиттелмеген) – – 2,618 – – – 17,128 – 19,746 

2019 жылғы 30 маусымда 598,971 25,184,088 9,640,766 8,990,949 4,937,580 468,104 940,614 16,864,341 67,625,413  
         

2019 жылғы 31 желтоқсанда 598,971 24,097,017 10,243,414 8,711,168 4,504,780 405,948 1,204,142 20,822,056 70,587,496 

Түсімдер (аудиттелмеген) – 1,185,101 – 44,970 – – 10,385 970,977 2,211,433 

Есеп бағалаудағы өзгерістер (аудиттелмеген) 315 (32,452) 2,134 – – – – – (30,003) 

Ішкі орын ауыстыру (аудиттелмеген) – 756,614 (164,122) (132,441) (376,141) – (50,860) (33,050) – 

Тауарлы-материалдық босалқылардан ауыстыру 

(аудиттелмеген) 

 

– – – – 

 

– 

 

– 

 

– 57,105 57,105 

МЕА-ден ауыстыру (аудиттелмеген) – 5,194 – – – – – 2,399 7,593 

Істен шығу (аудиттелмеген) (317) – (2,108) (229) – – (1,295) – (3,949) 

Тозу (аудиттелмеген) – – (73,313) (296,023) (33,052) (40,860) (76,945) – (520,193) 

Істен шығу бойынша тозу (аудиттелмеген) – – – – – – (258) – (258) 

2020 жылғы 30 маусымда 598,969 26,011,474 10,006,005 8,327,445 4,095,587 365,088 1,085,169 21,819,487 72,309,224 

 



«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰЛТТЫҚ ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АҚ 
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13 

3. ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК, ҒИМАРАТТАР МЕН ЖАБДЫҚТАР (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Мың теңге Жер Кен 

қайнауын  

игеру 

бойынша 

активтер 

Ғимараттар 

мен 

құрылыстар 

Машина-

лар мен 

жабдық 

Көлік 

құралдары 

Пайдалану 

құқығы 

нысанындағы 

активтер  

Өзге 

құралдар 

Аяқталма-

ған 

құрылыс 

Барлығы 

2019 жылғы 30 маусымдағы бастапқы құны 

(аудиттелмеген) 598,971 25,184,088 10,913,220 12,495,091 5,835,588 510,675 1,519,420 16,864,341 73,921,394 

2019 жылғы 30 маусымдағы жинақталған 

тозу мен құнсыздану (аудиттелмеген) – – (1,272,454) (3,504,142) (898,008) (42,571) (578,806) – (6,295,981) 

2019 жылғы 30 маусымдағы баланстық 

құны (аудиттелмеген) 598,971 25,184,088 9,640,766 8,990,949 4,937,580 468,104 940,614 16,864,341 67,625,413 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы бастапқы 

құны 598,971 24,097,017 11,760,802 12,680,991 5,830,865 497,420 1,896,490 20,822,056 78,184,612 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жинақталған 

тозу мен құнсыздану – – (1,517,388) (3,969,823) (1,326,085) (91,472) (692,348) – (7,597,116) 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы баланстық 

құны 598,971 24,097,017 10,243,414 8,711,168 4,504,780 405,948 1,204,142 20,822,056 70,587,496 

2020 жылғы 30 маусымдағы бастапқы құны 

(аудиттелмеген) 598,969 26,011,474 11,596,706 12,593,291 5,454,724 497,420 1,854,720 21,819,487 80,426,791 

2020 жылғы 30 маусымдағы жинақталған 

тозу мен құнсыздану (аудиттелмеген) – – (1,590,701) (4,265,846) (1,359,137) (132,332) (769,551) – (8,117,567) 

2020 жылғы 30 маусымдағы баланстық 

құны (аудиттелмеген) 598,969 26,011,474 10,006,005 8,327,445 4,095,587 365,088 1,085,169 21,819,487 72,309,224 

2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша қапиталға жатқызылған, алынған қарыздар бойынша шығыстар сомасы 55,162 мың теңгені құрады  

(2019 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша: 56,303 мың теңге). Капиталға жатқызылуға тиіс қарыздар бойынша шығыстар сомасын айқындау үшін 

пайдаланылатын мөлшерлеме 6.25% құрайды және Еуразиялық даму банкінен алынған қарыз бойынша тиімді пайыз мөлшерлемесі болып табылады. 

 

2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша Топ құнсыздану индикаторларының жоқ болуына байланысты жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен 

жабдықтардың құнсыздануынан залалды таныған жоқ (2019 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша: 5,613,539 мың теңге) (15-ескерту). 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша 3,412,268 мың теңге сомасындағы жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар Еуразиялық даму банкінен алынған 

қарыз бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілге салынған (2019 жылдың 31 желтоқсаны: 3,412,268 мың теңге). 
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4. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР 

 

Мың теңге Жер қойнауын 

пайдалану 

құқықтары 

Басқасы Барлығы 

2018 жылғы 31 желтоқсанда 52,543,399 208,610 52,752,009 

Түсімдер (аудиттелмеген) – 2,893 2,893 

Істен шығу (аудиттелмеген) – (185) (185) 

ЖҒЖ-дан ауыстыру (3-ескерту) (аудиттелмеген) – 19,900 19,900 

Құнсыздану (аудиттелмеген) (5,607,243) (678) (5,607,921) 

Сатуға арналған активтерге ауыстыру  

 (аудиттелмеген) (38,946) (12) (38,958) 

Амортизация (аудиттелмеген) – (19,026) (19,026) 

Істен шығу бойынша амортизация (аудиттелмеген) – 83 83 

2019 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 46,897,210 211,585 47,108,795 

    

2019 жылғы 31 желтоқсанда 46,710,041 202,696 46,912,737 

Түсімдер (аудиттелмеген) – 58,804 58,804 

Істен шығу (аудиттелмеген) – (2,544) (2,544) 

ЖҒЖ-дан ауыстыру (3-ескерту) (аудиттелмеген) – (7,593) (7,593) 

Амортизация (аудиттелмеген) – (28,236) (28,236) 

Істен шығу бойынша амортизация (аудиттелмеген) – 2,544 2,544 

2020 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 46,710,041 225,671 46,935,712 

    

2019  жылғы 30 маусымдағы бастапқы құны (аудиттелмеген) 46,897,210 351,636 47,248,846 

2019 жылғы 30 маусымдағы жинақталған амортизация 

(аудиттелмеген) – (140,051) (140,051) 

2019 жылғы 30 маусымдағы баланстық құны (аудиттелмеген) 46,897,210 211,585 47,108,795 

    

2019 жылғы 31 желтоқсандағы бастапқы құны 46,710,041 362,471 47,072,512 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жинақталған амортизация – (159,775) (159,775) 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы баланстық құны 46,710,041 202,696 46,912,737 

    

2020 жылғы 30 маусымдағы бастапқы құны (аудиттелмеген) 46,710,041 411,138 47,121,179 

2020 жылғы 30 маусымдағы жинақталған амортизация 

(аудиттелмеген) – (185,467) (185,467) 

2020 жылғы 30 маусымдағы баланстық құны (аудиттелмеген) 46,710,041 225,671 46,935,712 

 

Жер қойнауын пайдалану құқықтары «Шалқия Цинк ЛТД» АҚ, «Масальский ТБК» ЖШС және «Солтүстік 

Қатпар» ЖШС бизнестерін біріктірудің нәтижесінде алынған, танылған материалдық емес активтер болып 

табылады. 

 

2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай бойынша Топ құнсыздану индикаторларының жоқ болуына 

байланысты материалдық емес активтердің құнсыздануынан келген залалды таныған жоқ (2019 жылдың 30 

маусымында аяқталған алты ай бойынша: 5,607,921 мың теңге) (15-ескерту). 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың 

материалдық емес активтері қамтамасыз ету ретінде кепілге салынған жоқ. 
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5. ҚАУЫМДАСҚАН ҰЙЫМДАРҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

 

Мың теңге 2020 жылғы 30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 желтоқсан 

 

 Үлес Сома Үлес Сома 

«Қазцинк» ЖШС 29.8221% 451,876,390 29.8221% 459,090,814 

  

Атауы 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 инвестициялар үлестік 

қатысу әдісі бойынша есепке 

алынса, инвестицияның 

нарықтық белгіленген құны 

бар болған жағдайда) 

 

«Қазцинк» 

ЖШС 

Металл кендерін өндіру 

және өңдеу, 

тазартылған металдарды 

шығару 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұйым Топ Акционері 

үшін стратегиялық 

маңызды болып 

табылады 

Бағасы белгіленбейді 

 

Қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестициялардағы өзгерістер төмендегідей көрсетілген: 

 

Мың теңге  

2018 жылғы 31 желтоқсанда 483,722,801 

Қауымдасқан ұйымдардың пайдасындағы үлес 26,429,764 

Алынған дивидендтер (73,672,218) 

Инвестицияларды есептілік валютасына қайта есептеуден болған бағамдық айырма (4,614,477) 

2019 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 431,865,870 

  

2019 жылғы 31 желтоқсанда 459,090,814 

Қауымдасқан ұйымдардың пайдасындағы үлес 15,360,920 

Алынған дивидендтер (53,442,397) 

Инвестицияларды есептілік валютасына қайта есептеуден болған бағамдық айырма 30,867,053 

2019 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 451,876,390 

 

«Қазцинк» ЖШС 

 

«Қазцинк» ЖШС қатысушыларының 2020 жылғы 26 наурыздағы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес  2019 

жылдың қорытындысы бойынша алынған «Қазцинк» ЖШС-нің таза табысын үлестіру тәртібі бекітілді. 2020 

жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде «Қазцинк» ЖШС-нің қатысушыларына төлеуге 

жарияланған және төленген дивидендтің жалпы сомасы 400,000,000 АҚШ долларын құрады, бұл сомадан 

119,288,400 АҚШ доллары (53,442,397 мың теңгеге балама) Топқа үлестірілді және ақшалай төленді. 

 

«Қазцинк» ЖШС қатысушыларының 2019 жылғы 29 наурыздағы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2018 

жылдың қорытындысы бойынша алынған «Қазцинк» ЖШС-нің таза табысын үлестіру тәртібі бекітілді. 2019 

жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде «Қазцинк» ЖШС-нің қатысушыларына төлеуге 

жарияланған және төленген дивидендтің жалпы сомасы 650,000,000 АҚШ долларын құрады, бұл сомадан 

193,843,650 АҚШ доллары (73,672,218 мың теңгеге балама) Топқа үлестірілді және ақшалай төленді. 
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6. ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ БОСАЛҚЫЛАР 

 

Ағымдағы активтердің құрамына мынадай тауарлы-материалдық босалқылар кіреді: 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым 

 (аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

Дайын өнім 11,404,389 16,902,423 

Аяқталмаған өндіріс 7,477,346 7,863,438 

Шикізат пен материалдар 1,539,678 1,404,487 

Тауарлар 5,091 260,691 

Минус: ТМҚ-ны өткізудің таза құнына келтіру бойынша резерв (7,258) (510,203) 

 20,419,246 25,920,836 

 

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 жатады.  

 

7. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым 

 (аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

«Цеснабанк» АҚ облигациялары   

Атаулы құны 10,604,910 10,604,910 

Алынатын сыйақы 7,391 2,092 

Дисконт (8,294,073) (8,424,394) 

% мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты баланстық құнының артуы 531,325 – 

Минус: болжамды кредит залалдарына арналған резерв (172,820) (130,325) 

 2,676,733 2,052,283 

 

2018 жылдың қарашасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің – Топтың түпкі акционерінің шешімі 

бойынша 10,604,910 мың теңге сомасына «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ның (бұрын «Цеснабанк» АҚ) 

купондық облигациялары сатып алынды, айналым мерзімі 10 жыл, атаулы сыйақы мөлшерлемесі жылдық 4%.  

 

Бұл актив амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы активі ретінде жіктелді және тану 

жүргізілген күні әділ құны бойынша бағаланды. 12.19% мөлшеріндегі дисконттау мөлшерлемесі банктің 

рейтингіне түзету жасау арқылы мемлекеттік бағалы қағаздардың орташа табыстылық мөлшерлемесі 

көлемінде анықталды. 2018 жылы дисконт сомасы 4,853,596 мың теңгені құрады және 970,720 мың теңге 

сомасындағы кейінге қалдырылған корпоративтік пайда салығы шегеріліп, капиталдағы өзгерістер туралы 

шоғырландырылған есепте үлестірілмеген пайданың құрамында бейнеленді.  

  

2019 жылдың қаңтарында атаулы сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0.1% деңгейіне дейін өзгертілді, сондай-ақ 

өтеу мерзімі 2034 жылдың 15 қаңтарына дейін ұзартылды. Облигациялардың шарттарындағы осындай елеулі 

өзгерістерге байланысты Топ жаңа қаржы құралын нарықтық мөлшерлеме бойынша тануды іске асырды. 

Нәтижесінде 3,816,754 мың теңге мөлшерінде қосымша дисконт танылды және ол 677,073 мың теңге 

мөлшеріндегі кейінге қалдырылған корпоративтік пайда салығы шегеріліп, капиталдағы өзгерістер туралы 

шоғырландырылған есепте үлестірілмеген пайданың құрамында бейнеленді. 2020 жылдың 6 ай кезеңі 

бойынша  дисконт амортизациясы 130,321 мың теңге (2019 жылдың 6 айы ішінде: 168,495 мың теңге). 
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8. ӨЗГЕ ДЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

Өтелетін салықтар, корпоративтік табыс салығынан басқа 5,926,108 5,869,012 

Болашақ кезең шығындары 3,397,468 2,942,553 

Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар 933,318 194,468 

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 347,228 373,885 

Минус: берілген аванстардың құнсыздануына арналған резерв  (173,028) (169,828) 

 10,431,094 9,210,090 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша болашақ кезеңдердің шығындарына ЕҚДБ-ға қарыз шарты 

бойынша төленген қарызды резервтеу үшін сомасы 3,375,416 мың теңге комиссия мен сыйақы кіреді (2019 

жылдың 31 желтоқсаны: 2,942,553 мың теңге) (16-ескерту). 

 
9. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ  

 

Мың теңге 

 

 

2020 жылғы 

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

   

Құрылған күннен бастап 90 күнге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, теңге 33,835,813 1,034,885 

АҚШ долларымен көрсетілген, банктердегі ағымдағы шоттар 324,835 3,286,681 

Теңгемен көрсетілген, банктердегі ағымдағы шоттар 78,934 2,125,001 

Басқа валюталармен көрсетілген, банктердегі ағымдағы шоттар 73,701 45,531 

Кассадағы қолма-қол ақша 176 81 

Еуромен көрсетілген, банктердегі ағымдағы шоттар 37 899,478 

Минус: болжамды кредит залалдарына арналған резерв (205,625) (25,678) 

Ақша қаражаты және оның баламалары, барлығы 34,107,871 7,365,979 

 

Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша болжамды кредит залалдарына арналған резервтегі 

қозғалыс төменде көрсетілген: 

 

Мың теңге  2020 жыл 2019 жыл 

1 қаңтарда  25,678 25 

Кезең ішінде есептелді  179,947 37,299 

30 маусымда  205,625 37,324 

 

10. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАНКТІК САЛЫМДАР 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

Өтеу мерзімі 90 күннен бір жылға дейін қысқа мерзімді банктік салымдар, АҚШ 

доллары  41,169 38,445 

Өтеу мерзімі 90 күннен бір жылға дейін қысқа мерзімді банктік салымдар, теңге 5,719 15,745 

Минус: болжамды кредит залалдарына арналған резерв (3,264) (2,937) 

Қысқа мерзімді банктік салымдар, барлығы 43,624 51,253 

 

Банктік салымдар бойынша болжамды кредит залалдарына арналған резервтегі қозғалыс төменде көрсетілген: 

 

Мың теңге  2020 жыл 2019 жыл 

1 қаңтарда  2,937 59,547 

Кезең ішінде есептелді/(қалпына келтірілді)  327 (58,665) 

30 маусымда  3,264 882 
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11. КАПИТАЛ 
 

Жарғылық капитал 

 

2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде жарғылық капиталда өзгеріс байқалған жоқ. 

 

Мың теңге Жай акциялар 

Саны Сомасы 

2018 жылғы 31 желтоқсанда 292,887 252,874,907 

2019 жылғы 31 желтоқсанда 292,887 252,874,907 

2020 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 292,887 252,874,907 

 

Компанияның Жарғылық капиталы жай акциялардан тұрады. Бір жай акция бір дауыс беру құқығын береді. 

 

Капиталдың өзге де құрамдастары 

 

Капиталдың өзге де құрамдастары Капиталдағы өзегерістер туралы есепте қауымдасқан ұйым – «Қазцинк» 

ЖШС-нің қаржылық есептілігін Топтың аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігін 

ұсыну валютасына сәйкес қайта есептеуге арналған резерв болып табылады. 

 

Дивидендтер 

 

Топтың Жалғыз акционері Басқармасының 2020 жылғы 18 мамырдағы шешіміне сәйкес 2020 жылдың 30 

маусымында аяқталған алты айдың ішінде 2019 жылдың қорытындысы бойынша 30,254,000 мың теңге 

мөлшерінде дивидендтер жарияланды және төленді. 

 

Топтың Жалғыз акционері Басқармасының 2019 жылғы 20 мамырдағы шешіміне сәйкес 2018 жылдың 

қорытындысы бойынша 44,086,006 мың теңге мөлшерінде дивидендтер жарияланды және төленді, сонымен 

қатар 2016 жылдың қорытындысы бойынша - 15,913,994 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төленді. 

 

Бақыланбайтын қатысу үлестері 

 

Мың теңге 2019 жыл 

2018 жылғы 31 желтоқсанда 127,770 

Бақыланбайтын қатысу үлестеріне тиесілі кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы  (1,201) 

2019 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 126,569 

 

Мың теңге 2020 жыл 

2019 жылғы 31 желтоқсанда 66,015 

Бақыланбайтын қатысу үлестеріне тиесілі кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (102) 

2020 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген) 65,913 

 

12. ШАРТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек (18-ескерту) 6,119,690 5,910,535 

Шарт бойынша байланысты тараптардың алдындағы міндеттемелер (18-ескерту) – 4,586,622 

Бөгде ұйымдарға кредиторлық берешек  5,427,927 4,065,738 

Байланысқан тараптарға кредиторлық берешек 19,723 81,441 

 11,567,340 14,644,336 

Қысқа мерзімді бөлігі 5,156,198 8,442,273 

Ұзақ мерзімді бөлігі 6,411,142 6,202,063 

 11,567,340 14,644,336 
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12. ШАРТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК (ЖАЛҒАСЫ) 

 
2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша Топтың шарт бойынша міндеттемелері жоқ. 2019 жылдың 

31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, шарт бойынша алынған міндеттемелер сәйкесінше, алтын құймалар 

түріндегі дайын өнімді өткізу үшін ортақ бақылаудағы ұйым - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен 

алынған 4,586,622 мың теңге мөлшеріндегі аванстар түрінде көрсетілген (18-ескерту). 
 

13. КЛИЕНТТЕРМЕН БЕКІТІЛГЕН КЕЛІСІМШАРТТАН ТҮСЕТІН КІРІС 

 

Мың теңге Алты ай ішінде аяқталған Үш ай ішінде аяқталған 

2020 жыл  

30 мауысым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2020 жыл  

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

Алтынды өткізу  261,378,098 165,138,715 138,904,483 95,701,319 

Кремнийді өткізу 1,012,886 4,637,531 85,691 2,400,782 

Күмісті өткізу 11,897 1,713,409 4,203 253,996 

Аффинаж қызметтері 138,753 148,378 65,795 75,785 

 262,541,634 171,638,033 139,060,172 98,431,882 

 
14. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 
 

Мың теңге Алты ай ішінде аяқталған Үш ай ішінде аяқталған 

2020 жыл  

30 мауысым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2020 жыл  

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

Шикізат пен материалдар 250,711,126 172,197,672 135,345,067 101,140,325 

Электр энергиясы 126,209 1,494,730 119,351 495,667 

Еңбекақы және тиісті аударымдар 150,864 661,181 86,926 414,924 

Тозу және амортизация 125,602 430,830 63,169 270,433 

Басқасы 66,138 507,223 26,197 208,127 

Тауарлы-материалдық 

босалқыларды өткізудің таза 

құнына дейін есептен шығару (502,945) – (71,338) – 

Дайын өнімдегі және аяқталмаған 

өндірістегі өзгерістер 5,616,902 (5,256,383) (570,739) (4,722,006) 

 256,293,896 170,035,253 134,998,633 97,807,470 

 

15. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН БОЛҒАН ЗАЛАЛ 

 

Мың теңге Алты ай ішінде аяқталған Үш ай ішінде аяқталған 

2020 жыл  

30 мауысым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2020 жыл  

30 маусым 

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен 

жабдықтардың құнсыздануынан келген 

залал (3-ескерту) 

 

– 

(5,613,539) 

 

– 

(5,613,539) 

Материалдық емес активтердің 

құнсыздануынан келген залал (4-

ескерту) 

 

– 

(5,607,921) 

 

– 

(5,607,243) 

Басқа да қаржылық емес активтердің 

құнсыздануынан келген залал 

 

– (751,393) 

 

– (761,733) 

 – (11,972,853) – (11,982,515) 
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16. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР  

 

Заңи мәселелер 

 

Топ нақты мән-жайларды ескеріп елеулі міндеттемелердің туындау ықтималдығын бағалайды және 

міндеттемелерді реттеу үшін ресурстардың жылыстауы қажет етілуі ықтимал болатын және міндеттемелер 

сомасын жектілікті дәрежеде сенімді өлшеуге болатын жағдайда ғана аралық қысқартылған 

шоғырландырылған қаржылық есептілігінде тиісті резервті бейнелейді. 

 

Топтың басшылығы нақты міндеттемелер, егер олар орын алатын болса, Топтың ағымдағы қаржылық 

жағдайына және қаржылық нәтижелеріне елеулі түрде әсер етпейді деп ойлайды. Сол себептен осы аралық 

қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігінде резервтер құрылған жоқ. 

 

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша міндеттемелер  

 

Топтың қызметіне жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт талаптарының орындалуы жағынан 

мемлекеттік органдардың тарапынан тексерістер жүргізіледі. Басшылық осындай тексеріс барысында туындаған 

даурарды шешу үшін қажетті түзеу шараларын келісу бойынша мемлекеттік органдармен ынтымақтастық 

жасайды. Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттарда қамтылған ережелердің орындалмауы айыппұл 

салынуына, өсімпұл төленуіне, қолданыстағы келісімшарттың шектелуіне, тоқтатыла тұруына немесе қайтып 

алынуына әкелуі мүмкін. Топ басшылығының пікірінше, келісімшарт талаптарын сақтамауға қатысты кез келген 

мәселелер келіссөз немесе түзету шаралары арқылы шешіледі және Топтың аралық қысқартылған 

шоғырландырылған қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді. 

 

Қарыздар және кепілдіктер 

 

Еншілес ұйымдардың қарыздары 

 

Еуропалық қайта құру және даму банкімен («ЕҚДБ») кредит келісімі 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша еншілес ұйым - «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Шалқия 

кенішінде кен 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 ақша 

қаражатын алуға құқығы бар (2019 жылғы 30 маусым: 295 млн. АҚШ долларына дейін). Осы желістің 

шарттары бойынша негізгі борыш 2021 жылдың 20 маусымынан бастап 2029 жылдың 20 желтоқсанына дейін 

әр жарты жыл сайын тең төлемдермен өтелуге тиіс.  

 

Қарыз Самұрық-Қазына қорының қайтарылып алынбайтын кепілдемесімен және жобаны жүзеге асыруға 

байланысты келісімшарт талаптарын орындау бойынша Топтың кепілдемесімен беріліп отыр. Оның шарттары 

бойынша, «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ келісім күшінде болатын бүкіл мерзім бойы құрылыс салу мерзімдерін 

сақтау; мемлекеттік, қадағалау, салық органдарының талаптарына сәйкестік; тиісті қаржылық көрсеткіштерді 

орындау сияқты және тағы басқа ковенанттарды сақтауға тиіс. 2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 

«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бұл ковенанттарды сақтады. 
 

2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бұл қарыз шарты бойынша ақша 

қаражатын алған жоқ (8-ескерту).  
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16. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Еуразиялық даму банкінен («ЕАДБ») алынған қарыз 

 

2016 жылдың 30 желтоқсанында еншілес кәсіпорын – «Алайғыр» БК» ЖШС тау-кен байыту фабрикасының 

құрылысын қаржыландыру мақсатымен, пайызы өтелетін болып (әр алты ай сайын) ЕАДБ-мен 56 млн. АҚШ 

доллары сомасына 7 жыл мерзімге қарыз шартын жасасты. Қол қойылған шартқа сәйкес «Алайғыр» БК» 

ЖШС белгіленген қаржылық және қаржылық емес ковенанттарды сақтау бойынша қарыз талаптарына сәйкес 

болуға тиіс. 

 

2019 жылдың сәуірінен бастап жобаның негізгі параметрлерінің өзгеруі себебімен ЕАДБ тарапынан 

қаржыландыру уақытша тоқтатылды. Бұл түзету тау-кен байыту кешені объектілерін орналастырудың жаңа 

бас жобасының бекітілуіне, негізгі жабдықтың технологиялық сұлбасының және базалық инжинирингті 

әзірлеу мерзімінің өзгеруіне байланысты болды. Қаржыландыру тоқтатыла тұрған сәтте ЕАДБ берген 

қарыздың игерілуі 22,620,080 мың теңгеге (56 млн АҚШ долл.) тең жалпы сомадан 1,898,471 мың теңгені (4,7 

млн АҚШ долл.) құрады. 2019 жылдың 8 қазанында ЕАДБ қаржыландыруды қайта бастау үшін Компанияның 

уәкілетті органдары мақұлдаған Жобаның өзекті бюджетіне және қаржылық моделіне сұрау салды. 2020 

жылдың 11 наурызында Компанияның Директорлар кеңесі тау-кен байыту фабрикасын іске қосу мерзімі 2022 

жылға ауыстырылатын және Жобаның құны 50,895,180 мың теңгеге (126,6 млн АҚШ долл.) дейін 

арттырылатын Жобаның негізгі параметрлерін түзетуді мақұлдады.  

 

Жоба бойынша жаңартылған деректер берілгеннен кейін, 2020 жылдың 17 сәуірінде ЕАДБ қаржыландыруды 

қайта бастау үшін бірқатар қосымша талап қойды, бұл: Жобаға толық техникалық-экономикалық сараптама 

жүргізу, JORC есебін жаңарту. Солай болғанымен, Компанияның пікірінше, Жобаның бұл кезеңінде толық 

техникалық-экономикалық сараптама жүргізу үшін негіз жоқ.  
  
2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша «Алайғыр» БК» ЖШС қаржылық және 

қаржылық емес ковенанттарды сақтамай отыр, мұның салдарында 5 мың АҚШ доллары және кредит желісі 

сомасының 0,1% мөлшерінде айыппұл санкциялары салынуы мүмкін (56 млн АҚШ доллары). 2020 жылдың 

30 маусымындағы жағдай бойынша айыппұл санкцияларының қолданылмайтыны туралы хат алынған жоқ. 

Қаржылық және қаржылық емес ковенанттардың сақталмауына байланысты, Топ несииенің ұзақ мерзімді 

бөлігін 1,215,911 мың теңге мөлшеріндегі қысқа мерзімді бөлігіне қайта жіктеуді іске асырды.  
 

Инвестиция сипатындағы шарттар 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың, жоғарыда 

жер қойнауын пайдалану туралы шарттарын қоспағанда, инвестиция сипатындағы басқа шарттары жоқ. 

 

Операциялық орта 

 

Қазақстан Республикасының экономикасы дамушы елдерге тән өзіндік ерекшеліктер әлі де көрініс беруде. 

Басқасына қоса, мұндай сипатты ерекшеліктерге елдің шектерінен тыс жерде еркін айырбасталатын ұлттық 

валютаның жоқтығы, сондай-ақ борыштық және үлестік бағалы қағаздардың нарықтардағы өтімділігі 

деңгейінің төмен болуы жатады. Қазақстан Республикасының экономикалық тұрақтылығының 

перспектикалары айтарлықтай дәрежеде Үкімет қабылдап жатқан экономикалық шаралардың тиімділігіне, 

сондай-ақ Топтың бақылау саласынан тыс жатқан құқықтық, реттеушілік және саяси жүйелердің дамуына 

байланысты болып отыр. 

 

Топтың қаржы жағдайы және болашақ қызметі дамушы елге тән экономикалық проблемалардың жалғасып 

жатуының салдарында нашарлауы мүмкін. Топ басшылығы экономикалық қиындықтар орын алатын 

жағдайда, олардың дәрежесін де, қанша уақытқа жалғасатынын болжай алмайды немесе олардың осы аралық 

қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсерін бағалай алмайды. 
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16. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Covid-19 

 

2020 жылдың ішінде әлемдік нарық коронавирус инфекциясының тарауынан туындаған белгісіздікке тап 

болды. Басқа факторлармен қатар, коронавирус инфекциясының пандемиясы қор индекстерінің, соның ішінде 

әлемдік мұнай бағаларының төмендеуіне әкеліп соқты, сондай-ақ Қазақстан теңгесінің АҚШ долларына 

қатысты бағамының құлдырауына алып келді. 2020 жылдың 16 наурызынан бастап  коронавирус 

инфекциясының тарауына байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі төтенше жағдай жариялады. 

Осындай елеулі өзгерістердің салдары Қазақстан экономикасының жалпы дамуына және Топтың қызметіне 

айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 
 

Топ басшылығының пікірінше, бұл жағдайда Топтың экономикалық орнықтылығын қолдау бойынша барлық 

қажетті шараларды қолданып отыр. Алайда жағдайдың одан әрі нашарлауы Топтың нәтижелері мен қаржы 

жағдайына жағымсыз әсер етуі мүмкін. 

 

17. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ 

 

Топ қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпаратты айқындау және ашып көрсету үшін бағалау әдістерінің 

келесідей иерархиялық құрылымын қолданады: 

 

• 1-деңгей: ұқсас активтер немесе міндеттемелер бойынша белсенді нарықтағы бағалардың нарықтық 

белгіленімдері (ешбір түзетулерсіз); 

• 2-деңгей: қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген әділ құн сомасына 

елеулі әсерін тигізетін барлық бастапқы деректер нарықта тікелей немесе жанама түрде байқалатын 

ақпаратқа негізделген бағалау үлгілері; 

• 3-деңгей: аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген әділ құн 

сомасына елеулі әсерін тигізетін, бірақ нарықта байқалатын ақпаратқа негізделмеген бастапқы 

деректер пайдаланылатын бағалау үлгілері.  

 

Төмендегі кестеде аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілікте әділ құны бойынша 

көрсетілген қаржы құралдарына 2020 жылдың 30 маусымындағы және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 

әділ құн көздері иерархиясының деңгейлері қимасында жасалған талдау назарға ұсынылған: 

 

Мың теңге 2020 жылғы 30 маусымда әділ құнның бағалануы  

 (аудиттелмеген) 

 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы 

Қаржылық активтер     

Амортизациялық құны бойынша есепке 

алынатын қаржылық активтер     

Инвестициялық бағалы қағаздар – 2,676,733 – 2,676,733 

Қолма-қола ақшаны шегергендегі ақша қаражаты 

және оның баламалары 34,107,695 – 

 

– 34,107,695 

Қысқа мерзімді банктік салымдар – 43,624 – 43,624 

Өзге де ағымдағы активтер – 3,246,488 – 3,246,488 

Әділ құны, барлығы 34,107,695 5,966,845 – 40,074,540 

     

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын 

қаржылық міндеттемелер     

Кредиторлық берешек – 5,447,650 – 5,447,650 

Алынған қарыздар  – 1,518,892 – 1,518,892 

Жалгерлік бойынша міндеттемелер – 407,780 – 407,780 

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық 

берешек 

 

– 6,119,690 

 

– 6,119,690 

Әділ құны, барлығы – 13,494,012 – 13,494,012 
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17. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Мың теңге 2019 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы 

 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы 

Қаржылық активтер     

Амортизациялық құны бойынша есепке 

алынатын қаржылық активтер     

Инвестициялық бағалы қағаздар – 2,052,283 – 2,052,283 

Қолма-қола ақшаны шегергендегі ақша қаражаты 

және оның баламалары   

7,365,898 – – 7,365,898 

Қысқа мерзімді банктік салымдар – 51,253 – 51,253 

Өзге де ағымдағы активтер – 888,960 – 888,960 

Әділ құны, барлығы 7,365,898 2,992,496 – 10,358,394 

     

Әділ құны ашып көрсетілетін қаржылық 

міндеттемелер     

Кредиторлық берешек – 4,147,179 – 4,147,179 

Алынған қарыздар  – 1,621,411 – 1,621,411 

Жалгерлік бойынша міндеттемелер – 437,539 – 437,539 

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық 

берешек – 5,910,535 – 5,910,535 

Әділ құны, барлығы – 12,116,664 – 12,116,664 

     

2020 жылдың 30 маусымында аяқталған алты айдың ішінде 1, 2 және 3-деңгейлердің арасында ауыстыру 

болған жоқ. 

 

18. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР 

 

Байланысқан тараптарға Самұрық-Қазына қорының және/немесе Үкіметтің бақылауындағы кәсіпорындар, 

сондай-ақ Самұрық-Қазына қоры және/немесе Үкімет елеулі ықпал ететін немесе бірлесіп бақылау жасайтын 

компаниялар; Топтың негізгі басқарушы қызметкерлері, Топтың басқарушылар құрамы елеулі акциялар 

пакетін тікелей немесе жанама түрде иеленетін кәсіпорындар кіреді.  

 

Байланысқан тараптармен операциялар тараптардың арасында келісілген, нарықтық жағдайда жүзеге асыру 

міндетті бола бермеген шарттармен жүргізілді. 2020 жылдың 30 маусымындағы және 2019 жылдың 31 

желтоқсанындағы жағдай бойынша байланысқан тараптармен жүргізілген операциялар бойынша қалдықтар 

төменде көрсетілген: 

 

Шарт бойынша міндеттемелер және кредиторлық берешек 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:   

«ҚазМұнайГаз» АҚ 15,014 56,357 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2,121 − 

«Қазақтелеком» АҚ 1,434 1,408 

«Қазпошта» АҚ 612 3,630 

«КЕГОК» АҚ 406 3,975 

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 136 − 

«Екібастұз МАЭС-2 станциясы» АҚ − 3,810 

«S-K Construction» АҚ – 11,884 

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ − 377 

 19,723 81,441 

Үкіметпен байланысты ұйымдар:   

ҚР Ұлттық Банкі (12-ескерту) − 4,586,622 

 – 4,586,622 
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18. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (ЖАЛҒАСЫ) 

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек  
 

Мың теңге  2020 жылғы 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

Самұрық-Қазына қорының ортақ бақылауындағы ұйымдар:    

«Қазақстанның Инвестициялық Қоры» АҚ (12-ескерту)  6,119,690 5,910,535 

  6,119,690 5,910,535 

 

Берілген аванстар 

 

Мың теңге 2020 жылғы 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

2019 жылғы  

31 желтоқсан  

  

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:   

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 21,210 − 

«ҚазМұнайГаз» АҚ 7,862 − 

 «Эйр Астана» АҚ 1,102 1,445 

«Қазақтелеком» АҚ 143 168 

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 138 1,404 

«Қазпошта» АҚ 76 59 

 30,531 3,076 

 

Сатып алулар 

 

Мың теңге Алты ай ішінде аяқталған 

2020 жыл  

30 мауысым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:   

«ҚазМұнайГаз» АҚ 124,040 198,937 

«S-K Construction» АҚ 66,559 61,630 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 18,937 20,839 

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 18,001 25,639 

«Қазпошта» АҚ 16,192 12,555 

«Қазақтелеком» АҚ 5,945 9,252 

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 2,680 16,377 

«Эйр Астана» АҚ 2,200 4,285 

«KEGOC» АҚ 2,169 279,904 

 256,723 629,418 
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18. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (ЖАЛҒАСЫ) 

 

Байланысқан тараптарға сату 

 

Мың теңге Алты ай ішінде аяқталған 

2020 жыл  

30 мауысым  

(аудиттелмеген) 

2019 жыл 

30 маусым  

(аудиттелмеген) 

Үкіметпен байланысты ұйымдар   

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  261,243,354 163,594,100 

Топтың қауымдасқан ұйымдары 

 «Қазцинк» ЖШС 138,513 147,683 

 261,381,867 163,741,783 

 

Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақы төлеу 

 

2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша негізгі басқарушы қызметкерлер құрамына Басқарма 

мүшелері және Директорлар кеңесінің мүшелері кіреді және үш тәуелсіз директорды қоса алғанда 8 адамнан 

тұрады (2019 жылғы 30 маусым: 9 адам, соның ішінде екі тәуелсіз директор). 2020 жылдың 30 маусымында 

аяқталған алты ай мен үш ай ішінде пайда немесе залал және өзге де жиынтық табыс туралы аралық 

қысқартылған шоғырландырылған есепте жалпы және әкімшілік шығыстарға кіргізілген негізгі басқарушы 

қызметкерлерге төленген сыйақының жалпы сомасы сәйкесінше 64,375 мың теңге мен 46,757 мың теңгені 

құрады (2019 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай мен үш ай ішінде: сәйкесінше 71,876 мың теңге мен 

43,390 мың теңге). 

 

19. АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ 

БЕКІТУ 

 

Топтың қоса тіркелген 2020 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айға арналған аралық қысқартылған 

шоғырландырылған қаржылық есептілігін Топтың экономика және қаржы жөніндегі Бас директоры және Бас 

бухгалтері 2020 жылдың 7 тамызында шығаруға бекітті. 

 

20. ЕСЕПТІК КЕЗЕҢНЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР 

 

2020 жылдың 2 шілдесінде Топтың және Самұрық-Қазына қорының арасында Самұрық-Қазына қоры 

Басқармасының 2020 жылғы 29 маусымдағы бетпе-бет мәжілісінің №25/20 шешімі бойынша өтеу мерзімі 2020 

жылғы 31 желтоқсанға дейін, сомасы 18,442,396 мың теңге сәйкес уақытша ақшалай көмек беру туралы шарт 

жасалды. Қаржылай көмек берудің мақсаты Самұрық-Қазына қорының айналым капиталын толықтыру болып 

табылады. 
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