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Біздің миссиямыз стратегиялық 
инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске 
асыру арқылы Қазақстан Республикасының 
тау-кен металлургия саласының жекелеген 
секторларын дамытуға жәрдемдесу.
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ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАУ ТӘСІЛІ

ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫ 
ТАҚЫРЫПТАРДЫ АНЫҚТАУ

 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ кең ауқымды мәселелер бойынша 
мүдделі тараптар үшін өз қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты 
жүйелі түрде жариялай отырып, ашықтықтың жоғары стандарттарын 
қолдауға ұмтылады. Компанияның 2020 жылғы интеграцияланған жылдық 
есебінде Компанияның операциялық және қаржылық көрсеткіштері 
ашып көрсетіледі. Есептің мақсаты мүдделі тараптарды Компанияның 
стратегиясы, миссиясы мен құндылықтары, корпоративтік басқару 
жүйесі, операциялық және қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, 
сондай-ақ тұрақты даму саласындағы нәтижелер туралы хабардар ету 
болып табылады.

 Есепті дайындау кезінде Компания GRI стандарттарына сәйкес 
есептілігін дайындау қағидаттарын ұстанды. Есепті жазу барысында 
сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексінің және Компанияның 
өзге ішкі құжаттарының қағидаттары мен ережелері сақталды. GRI 
стандарттарына сәйкес болу мақсатында Компания ең маңызды 
тақырыптарды анықтады. Бұл ретте ықтимал тақырыптар ретінде GRI 
стандарттарымен ұсынылған тақырыптар таңдап алынды.

 Компанияның қызметін, оның әсерін, сондай-ақ 
стейкхолдерлердің негізгі талаптары мен мүдделерін ескере отырып, 
Есепке енгізілуі тиіс деректерді анықтау үшін Компания келесі 
қағидаттарды ұстанды:

◆ Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

 Есепті дайындау және оның мазмұнын анықтау кезінде 
Компания ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында стейкхолдерлердің талаптары мен мүдделерін назарға 
алды.

◆ Тұрақты даму контексі

 Есеп шеңберінде экономика, әлеуметтік сала және экология 
саласындағы үш құрамдас бөлікті қоса алғанда, тұрақты даму 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

 Компания өзінің мүдделі тараптарын оның қызметіне әсер ететін 
немесе Компанияның қызметі әсер ететін адамдар немесе ұйымдар 
тобы ретінде қарастырады. Осы мақсатта «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 
Компания қызметіне ықпал ету дәрежесі бойынша мүдделі тараптарды 
саралауды жүргізді.

 Компания кері байланысты қамтамасыз ететін және  
 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ компаниялар тобының тиімді қызметі 
үшін әлеуетті тәуекелдер мен жаңа мүмкіндіктерді уақтылы анықтауға 
мүмкіндік беретін жүйелі тәсілді, мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
қағидаттары мен нысандарын пайдаланады.

контексіндегі ақпарат келтірілген.

◆ Маңыздылық

 Компания ішкі және сыртқы стейкхолдерлер үшін маңызды және 
өзекті болып табылатын тақырыптарды қамти отырып, өз қызметінің 
нәтижелерін ашып көрсетеді, сондай-ақ оларға елеулі экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік әсерін көрсетеді.

◆ Толықтығы

 Мүдделі тараптарға өз қызметінің нәтижелерін бағалау 
мүмкіндігін беру үшін Компания есепті кезеңдегі өзінің барлық 
еншілес ұйымдарының қаржылық және қаржылық емес қызметінің 
қорытындыларын ескере отырып, шоғырландырылған есепті дайындады.

 Толығырақ ақпарат бұдан әрі тиісті бөлімдердегі Есепте 
берілген.
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 Стейкхолдерлермен өзара іс-
қимылдың негізгі түрлері: бірлескен 
бағдарламалар мен жобалар, ынтымақтастық 
туралы меморандумдар, бірлескен жұмыс 
топтары, қызмет туралы есептілік, кездесулер, 
кеңестер, жарияланымдар, сұхбат болып 
табылады.

 Стейкхолдерлермен өзара іс-
қимылдың негізгі бағыттары: стратегиялық 
жоспарлау, қаржылық қызмет, жобаларды 
басқару, экологиялық қауіпсіздік, 
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 
жеткізу, заң шығармашылығы, операциялық 
қызмет, бұқаралық ақпарат құралдарымен 
өзара іс-қимыл (1-қосымша).

 Стейкхолдерлермен тиімді өзара іс-
қимыл жасау мүмкіндік береді:

• мәселелерді шешу және мақсаттарға 
қол жеткізу үшін ресурстарды (білім, кадрлар, 
ақша және технологиялар) біріктіруге;

• нарықтардың дамуын қоса алғанда, 
сыртқы ортаны бағалауға, сондай-ақ жаңа 
стратегиялық мүмкіндіктерді айқындауға;

• бизнес-процестерді жетілдіруге;

• қызметтің ашықтығы мен айқындығы 
саясатын жүргізуге мүмкіндік береді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ

Өкілеттік/жауапкершілік облысы

Тура әсер ету облысы

Жанама әсер ету облысы

Мүдделі тараптардың 
пікірлерін талдау

Маңызды тақырыптарды анықтау тәсілі

Сыртқы көздерді 
талдау

•   Сауалнамаларды дайындау 
және мүдделі тараптарға 
жолдау

•   Мүдделі тараптардың пікірі 
бойынша жылдық есептің 
маңызды тақырыптарын 
айқындау

•   Тау-кен секторының 2019 
жылғы жылдық есептерінің 
бенчмаркингі

•  Жылдық есепке есептерді 
дайындаудың үздік 
тәжірибелерін енгізу бойынша 
ұсыныстар дайындау

«

-
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 Мүдделі тараптардың пікірлерін және 
Маңыздылық матрицасын талдау нәтижелері 
бойынша 19 маңызды тақырып анықталды, олардың 
құрамына әр санаттағы тақырыптар кірді: 
экономикалық, экологиялық, әлеуметтік

Маңызды аспектілер мен шегі

 Есеп Компанияның және оның еншілес 
ұйымдарының қызметі туралы ақпаратты қамтиды. 
Есепті жылы Компания динамикадағы көрсеткіштерді 
ашу практикасын жалғастырды. Қосымша, ақпаратты 
неғұрлым толық ұсыну үшін Есепте есепті кезеңге 
дейін немесе одан кейін болған оқиғалар көрсетіледі. 
Есепте сондай-ақ 2021 жылға арналған жоспарларға 
қатысты болжамды сипаттағы ақпарат көрсетілген, 
өйткені бұл жоспарларды іске асыру Компанияға 
тәуелді емес бірқатар сыртқы факторлардың 
ықпалында болады.

Есеп тақырыптарының шегі

Анықталған аспектілер:

◆   Экономикалық нәтижелілік

◆   Нарықтарға қатысу

◆   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл

◆   Энергия

◆   Су және ағынды сулар

◆   Шығарындылар

◆   Төгінділер мен қалдықтар

◆   Өнімдер мен табиғат қорғау 
нормаларын сақтау бойынша 
қызметтер

◆   Өнім берушілерді экологиялық 
бағалау

◆   Жұмыспен қамту

◆   Жұмыскерлер мен басшылықтың 
өзара қарым-қатынасы

◆   Денсаулық және жұмыс 
орнындағы қауіпсіздік

◆   Дайындық және білім беру

◆   Талаптарға сәйкестігі

Экономикалық санат: Экологиялық санат: Әлеуметті санат:
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2,5

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

3,0

3,5

4,0
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5,0
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Директорлар кеңесі төрағасының жолдауы
тәжірибесін ескере отырып, геологиялық ақпаратқа 
талдау жүргізуде. Осыған ұқсас шарттар негізінде 
«Scandivnadium» Австралия компаниясымен 
ынтымақтастық басталды: 2020 жылы төрт лицензия 
алынды. Инновациялық технологияларды қолдана 
отырып, ауқымды геологиялық барлау жұмыстары 
аумақтардың зерттелуін арттырады және болашақта 
жаңа тартымды кен орындарын ашуға мүмкіндік 
береді.

 2020 жылғы қызмет қорытындысы негізгі 
емес активтерден шығу бойынша қабылданған Тау-
Кен Самұрық даму стратегиясына сәйкес келеді. 
2020 жылы күрделі алтын кен орнында «Шоқпар-
Гагаринское» ЖШС-ның 100% қатысу үлесі сатылды. 
Бұл мәміле компанияның геологиялық жобаларды 
инвесторлар үшін тартымды деңгейге жеткізу 
қабілетін дәлелдейді.

 Тиімді корпоративтік басқару компанияның 
болашақ табысының кепілі болып табылады 
және Тау-Кен Самұрық инвесторларымен және 
серіктестерімен жұмыс жасауда маңызды рөл 
атқарады. Компания ақпаратты ашу деңгейі және 
корпоративтік есептіліктің ашықтығы бойынша 
халықаралық стандарттарға бейілділігін сақтайды.

 Мен команданың барлық мүшелеріне және 
әріптестеріме кәсіби шеберлігі мен осы қиын кезеңде 
көрсеткен ұстамдылығы үшін алғыс білдіремін. 
Біз компанияның құнын арттыру бойынша өршіл 
мақсатқа қол жеткізу үшін бар күшімізді салдық, 
болашақ табыстың іргетасын нығайттық. Мен келесі 
жыл компания дамуындағы жаңа кезең болады деп 
үміттенемін. 

 2020 жыл тек Тау-Кен Самұрық үшін ғана 
емес, бүкіл әлем үшін төзімділікке сынау болды. 
Барлық деңгейдегі үйлесімді жұмыстың арқасында 
біз кәсіпорындарымызда COVID-19 ауруының кең 
ауқымды өршуіне жол бермей, жұмыс сапасына 
айтарлықтай зиян келтірместен қашықтықтан жұмыс 
істеудің ағымдағы жағдайларына бейімделе алдық.

 2020 жылы Тау-Кен Алтын аффинаж зауыты 
алтын өндіру көлемін арттыруды жалғастырып, 33,5 
тонна алтын өндірді. Зауытты одан әрі дамыту бағалы 
металдар қозғалысын ашық есепке алу мақсатында 
шығару көлемін ұлғайтуды және процестерді 
автоматтандыруды көздейді.

 COVID-19-бен байланысты қиындықтарға 
қарамастан, Алайғыр жобасы бойынша біз құрылыс 
жұмыстарына кірісіп, ЕРС-келісімшарт жасадық. 
Алайғыр кен орнындағы өндіріс 2022 жылы іске 
қосылады. Шалқия жобасы бойынша 2020 жылы 
барлық жобалау жұмыстарын аяқтады.

 Тау-Кен Самұрық жобаларды іске асыруға 
ғылыми әлеуетті тарту бойынша Елбасы белгілеген 
саясатты ұстанады. Алайғыр жобасында кенді 
XRT-сепарациялау әдісімен алдын ала байыту 
технологиясы енгізілуде, бұл кен орнының мардымсыз 
кенін игеруге қосымша тартуға мүмкіндік береді. 
Түрлі бағыттар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде.

 Тау-Кен Самұрық пандемияның сын-
қатерлеріне қарамастан, геология саласын 
дамытуға халықаралық инвесторларды іздеу және 
тарту, ынтымақтастық үшін икемді жағдайлар жасау 
жөніндегі жұмысты жалғастырды.

 2020 жылы біз сөзден нақты іс-қимылға 
көштік: Fortescue арнайы ұшағы Қазақстанға 
келіп, лицензиялық аумақты аралай бастады, 
бірлескен команда австралиялық серіктестердің 

Тұтқышев Ержан Бексұлтанұлы1 
«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы

1 Е.Б. Тұтқышевтың «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі 
өкілеттігі 2021 жылғы 23 сәуірде тоқтатылды 
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Басқарма төрағасының жолдауы
бойынша Кен байыту фабрикасы мен Жер үсті кешені 
объектілерінің құжаттамасы әзірленгенін, кен орнының 
ресурстары мен қорларын JORC стандарты бойынша 
бағалау жүргізілгенін атап өтемін. Алайғыр жобасы 
бойынша ЖСҚ әзірлеуге, жабдықтарды жеткізуге және 
байыту фабрикасын, инфрақұрылым объектілерін 
салуға, қалдық қоймасына және айналымдағы сумен 
жабдықтау жүйесіне арналған ЕРС келісімшарт 
жасалды. Теміржол тұйығы бар флотоконцентратты 
сақтау қоймасының құрылысы аяқталды.

 Біздің өзектендірілген стратегиямыз 
шеңберінде жобаларды бірлесіп іске асыру үшін 
жаһандық және жергілікті стратегиялық әріптестерді 
тарту мүмкіндіктерін зерделеуді жалғастырудамыз. 
Маусым айында «Фортескью Қазақстан» ЖШС-мен 
операторлық келісімге, сондай-ақ Scandivanadium-
мен мәміленің негізгі шарттары туралы келісімге қол 
қойылды. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу 
басталды.

 Барлық жұмыскерлерімізге қажырлы еңбегі, 
өз міндеттеріне жауапты көзқарасы және біздің 
компания үшін осы маңызды даму кезеңінде болып 
жатқан өзгерістермен қатар жүру қабілеті үшін 
алғыс білдіремін. Біздің жұмыскерлер – Taý-Ken 
Samuryq негізі. Біз жайлы жұмыс жағдайын жасаймыз, 
жұмыскерлердің кәсіби өсуіне және олардың к 
әлеуетін іске асыру үшін мүмкіндіктер жасауға 
көңіл бөлеміз. Жыл сайынғы сауалнама нәтижелері 
бойынша жұмыскерлердің тартылу деңгейі рекордтық 
81%-ға жетті, бұл жүргізілген корпоративтік мәдениетті 
трансформациялаумен байланысты.

 Қорытындылай келе, Taý-Ken Samuryq 
қазақстандық және шетелдік инвесторлар үшін ашық, 
біз әлеуетті серіктестерге бірлескен кәсіпорындарды 
дамытуда толыққанды қолдауды қамтамасыз етуге 
дайынбыз. 

Құрметті серіктестер, әріптестер және инвесторлар!
     Сіздерге «Taý-Ken Samuryq» ұлттық тау-
кен компаниясының шоғырландырылған жылдық есебі 
ұсынылуда.

 2020 жылы коронавирус пандемиясы 
жаһандық экономикаға теріс әсер етті. Инфекцияның 
таралуы жаппай карантиндік шектеулер мен 
шекаралардың жабылуына әкеліп соқты, бұл 
соңғы онжылдықтардағы әлемдік ЖІӨ-нің ең үлкен 
құлдырауына әкелді.

 СOVID-19 инфекциясының таралу қаупін 
азайту мақсатында біз өз жұмыскерлерімізге 
қамқорлық жасай отырып, денсаулыққа ерекше 
назар аудара отырып, жұмыс орындарында жаңа 
қауіпсіздік шараларын енгіздік. Осылайша, біздің 
еншілес компаниямыз «ШалқияЦинк Лтд» АҚ 
Қызылорда облысының әкімдігімен ынтымақтастық 
туралы меморандумды іске асыру аясында екі 
ӨЖЖ аппараты мен дәрі-дәрмектерді сатып алып, 
оларды Жаңақорған ауданының орталық аудандық 
ауруханасына тапсырды.

 2020 жылдың сын-қатерлеріне қарамастан, 
сондай-ақ жұмыскерлердің қайсарлығы мен 
мақсаткерлігінің арқасында Taý-Ken Samuryq және 
еншілес ұйымдар қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз 
етті. Біз карантин режимін ескере отырып, төтенше 
жағдайды басқару штабын құрдық және қажетті 
алдын алу шараларын қабылдадық.

 Жыл қорытындысы бойынша біздің қаржылық 
көрсеткіштеріміз өсті, осылайша таза табыс 72,1 млрд. 
теңгені құрады, бұл 2019 жылдың көрсеткішінен 31,9 
млрд. теңгеге жоғары, бұл операциялық пайданың 
және еншілес және тәуелді ұйымдардан үлестік 
кірістің ұлғаюына байланысты.

 Тау-Кен Алтын 2019 жылғы 29,2 т-мен 
салыстырғанда 33,5 т мөлшерінде алтын өндірісінің 
тұрақты өсуін қамтамасыз етті.            Біздің негізгі 
жобаларымызды іске асыруға қатысты Шалқия 

Құдайберген Қанат Жақыпұлы   
«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ
  Басқарма төрағасы
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Компания туралы1
 «Taý-Ken Samuryq» ұлттық тау-кен компаниясы» 
акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Компания) Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 2009 жылғы 15 
қаңтарда құрылды. «Самұрық- Қазына» АҚ Компанияның 
жалғыз акционері (бұдан әрі – Жалғыз акционер, Қор) 
болып табылады.

 Компанияға келесі негізгі міндеттер жүктелді:

• қатты пайдалы қазбаларды барлау, игеру, 
өндіру, қайта өңдеу және сату саласында жер қойнауын 
пайдалану бойынша тиімді қызметті қамтамасыз ету;

• Компанияға берілетін тау-кен металлургия саласы 
кәсіпорындары акцияларының пакеттерін тиімді басқару;

• тау-кен металлургия өнеркәсібінде жаңа ғылымды 
қажетсінетін және тиімді технологияларды әзірлеу және 
енгізу;

• республиканың минералдық-шикізат базасын 
молайту.

723,7 млрд 
теңге

72,1 млрд 
теңге

925 адамы

2020 жылғы 31 желтоқ-
санда Компанияның 

активтері 

жыл қорытындысы 
бойынша таза пайда 

Компаниялар тобы 
штатының орташа 

тізімдік саны
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2 Жылдың негізгі оқиғалары

Taý-Ken Samuryq «Қазмырыш» ЖШС-ға 
қатысу үлестерінің тікелей иелігіне өтті.

SH Minerals компаниясымен жұмыс істеу 
аясында лицензия алынды

«Фортескью Қазақстан» ЖШС-мен операторлық келісімге қол 
қойылды. Барлауға 48 лицензия алынды.

Scandivanadium-мен мәміленің негізгі шарттары туралы келісімге қол 
қойылды. Барлауға 4 лицензия алынды.

Ақтөбе облысында ГБЖ жобаларын дербес іске асыру үшін лицензия 
алынды

Даму стратегиясы 
өзектендірілді

Шоқпар-Гагаринское кен орны бойынша сатып алу-сату шарты 
жасалды. Мәміле аяқталды.

Тау-Кен Алтын 33,5 тонна алтын өндірді

Фабриканың, кеніштің, Шалқия кен орының жер үсті объектілерінің «П» 
сатысын жобалау аяқталды

Шалқия және Алайғыр кен орындарының қорларын/ресурстарын 
JORC стандарты бойынша бағалау аяқталды

Прогресс кен орны бойынша сатып алу-сату шарты бойынша 
100% төлем жүргізілді.

Алайғыр кен орны ш/а бойынша ЕРС келісімшарт жасалды

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Қазан

Қараша

Желтоқсан
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Қызметтің түйінді көрсеткіштері

Стратегиялық мақсаты ҚТК Жоспар Факт Түсініктемелер

Активтердің жоғары 
сапалы портфелін 

қалыптастыру

Таза активтердің 
құны (NAV), млрд. 
теңге

Негізгі оң фактор Қазмырыш үлестік кірісінің өсуі 
және ұлттық валюта бағамының әлсіреуі есебінен 
қауымдасқан компанияларға инвестициялардың 
өсуі, сондай-ақ Шалқия жобасын іске асыру 
(инфрақұрылымдық объектілерді салу үшін) болып 
табылады;

Коронавирус пандемияcына байланысты ауытқу орын 
алды

 «Шалқия»: Тау-кен келісімшартын жасаспауына және 
жұмыстардың басталуын ауыстыруына, сондай-ақ 
«Кенішті сыртқы энергиямен жабдықтау» ҚМЖ бойынша 
толық игерілмеуіне байланысты «Алайғыр»: жобалау-
іздестіру жұмыстарының 2021 жылға ауыстырылуына 
байланысты.

Қазмырыштан үлестік кірістің ұлғаюына, Тау-
Кен Алтын жалпы пайдасының ұлғаюына, жалпы 
және әкімшілік шығыстардың төмендеуіне 
байланысты көрсеткіштің өсуі.

753,1 829,3

0 17,7

49,4 72,1

И н в е с т и ц и я л ы қ 
жобалар бойынша 
жоспарлы бюджеттен 
ауытқу, % 

Таза кіріс, млрд. 
теңге

Негізгі жобаларды іске 
асыру үшін стратегиялық 

серіктестерді тарту
Қ о л д а н ы с қ а 
енгізілген капиталдың 
рентабельділігі, %

Операциялық пайда, 
млрд. теңге

К о р п о р а т и в т і к 
басқару рейтингі 

«Шоқпар-Гагаринское» ЖШС сату және 
серіктестерден - Fortescue, Scandivanadium, SH 
Minerals компанияларынан қаражат тарту.

Қазмырыштан үлестік кірісті ұлғаюы және 
алтын бағасының өсуі есебінен нақты 
шоғырландырылған таза пайданың өсуі (22,7 
млрд. теңгеге, 49,4-тен 72,1 млрд. теңгеге дейін).

Өндіріс жоспарын асыра орындау және алтын 
бағасының өсуі.

Корпоративтік деңгейді арттыру бойынша 
жоспар 85%-ға орындалды. Рейтингтің 
тәуелсіз бағалауын жүргізу 2021 жылдың 
2-жартыжылдығына ауыстырылды.

8

4,9

ВB

11,1

9,1

деректер жоқ

С т р а т е г и я л ы қ 
с е р і к т е с т е р д е н 
инвестициялар тарту, 
млрд.тг

0,25 4,7
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Бизнес модель компании

GRI-102-9

Активтердің құрылымы

 Компания жұмысының бизнес-моделі мынадай: жобаларды іздеу/
сатып алу, оларды дамыту және салу, объектілерді іске қосу, үлесті/активті 
сату және жаңа объектілерді дамытуға одан әрі қайта инвестициялау.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы Компания активтерінің құрылымы: 10 
еншілес және 1 қауымдасқан ұйым («Kazzinc Holdings» ЖШС)

2020 ж. соңындаОперациялық 
қызмет

Стратегиялық 
серіктесті тарту

Жаңа объектілерді 
іздеу/сатып алу

Даму және 
құрылыс

Қайта инвестици-
ялау

Операциялық

Өндіру жобалары

Геологиялық барлау

«Казцинк» ЖШС басқарушы компания
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Қызмет географиясы

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

«Шалқия Цинк ЛТД» АҚ

Масальский ГОК

«Алайғыр» БК ЖШС
«Солтүстік Қатпар» ЖШС
«Тау-Кен Темір» ЖШС
«Silicon Mining» ЖШС
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 Компания өз қызметін 2018 жылғы қыркүйекте Компанияның 
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2020 жылы 
өзектендірілген 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясы 
(бұдан әрі – Стратегия) аясында жүзеге асырады.

Стратегиялық мақсаттар мен міндеттер

№
1 

С
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Стратегиялық 
бастамалар

Негізгі емес 
инвестициялық 

жобалардан шығу

Құрылысты уақтылы 
аяқтау және негізгі 

инвестициялық жобалар 
бойынша жобалық 
параметрлерге қол 

жеткізу

Құрылысты уақтылы 
аяқтау және негізгі 

инвестициялық жобалар 
бойынша жобалық 
параметрлерге қол 

жеткізу

Юниорлық бағдарлама 
шеңберінде жаңа ГБЖ 

жобаларын іздеу, бағалау 
және іске асыру

Міндеттер

Шоқпар және 
Гагаринское кен 

орындарын толық сату

Шалкия: JORC 
кодексіне сәйкес 

минералды 
ресурстарды бағалау

Шалқия: өнеркәсіптік 
игеру жобасын түзету 

(Тау-кен жұмыстарының 
жоспары)

Шалқия: жобаның 
қаржы-экономикалық 
моделін өзектендіру

Алайғыр: JORC 
кодексіне сәйкес 

қорларды бағалау

Жоғарғы Қайрақты: 
флотация бойынша 

технологиялық сынақтарды 
аяқтау

Жоғарғы Қайрақты: 
инженерлік-геологиялық 

ізденістер

Стратегиялық 
серіктестермен 

бірлесіп іске 
асырылатын 

жобалардың ГБЖ 
мониторингі

Орындалуы Түсініктемелер 

2020 жылғы 20 қазандағы Сатып 
алу-сату шарты жасалды. Актив 
бойынша толық төлем алынды.

Есеп 2020 жылғы 31 желтоқсанда 
алынды.

2020 жылғы 19 тамызда өнеркәсіптік 
қауіпсіздік қорытындысы алынды 
(«Қызылорда облысы бойынша 

Индустриялық даму және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік комитетінің департаменті» РММ). 

2020 жылғы 20 қарашада экологиялық 
қорытынды алынды (ҚР Экология, геология 

және табиғи ресурстар министрлігі)

2020 жылғы желтоқсанда 
қаржы-экономикалық модель 

ДК-ге ұсынылды (2020 жылғы 29 
желтоқсандағы №13/20 хаттама)

2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
«Минералдық ресурстарды 

бағалау» бойынша есеп алынды. 
Қорлар туралы есеп 2021 жылдың 

қыркүйегінде аяқталады.

2020 жылдың қараша айында 
есепті Hunan Research Institute for 

Nonferrous Metals орындады.

Инженерлік ізденістер кешені толық 
көлемде аяқталды.

Жобалардың ГБЖ ағымдағы жағдайы 
туралы жедел деректер Басқарма 
мүшелеріне апта сайын жіберіледі.
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Стратегиялық 
бастамалар

Тау-Кен Алтын

Активтердің операциялық 
тиімділігін арттыру

Активтердің операциялық 
тиімділігін арттыру

Міндеттер

Қаржы-экономикалық 
модельді өзектендіру

Жинақталған 
қатты өнеркәсіптік 
қалдықтарды (ҚӨҚ) 

сату 

Бағалы металдарды 
өндірістік есепке 

алу жүйесін 
автоматтандыру

Зауыт жүктемесін 
ұлғайту, толлингтік 

жұмыс жүйесіне көшу

Технологиялық 
регламентті 
өзектендіру

Жұмысты қайта бастау 
және кремний өндірісін 
іске қосу туралы шешім 

қабылдау

Жұмысты қайта бастау 
және кремний өндірісін 
іске қосу, оның ішінде 

Ақтас кен орнында 
кварц өндіру туралы 

шешім қабылдау

Орындалуы Түсініктемелер

 2020 жылғы 25 қарашада аффинаж 
зауытының қаржы-экономикалық 

моделі өзектендірілді

Компанияның ғылыми-техникалық 
кеңесі (2020 жылғы 23 желтоқсандағы  

хаттама) «ТКА аффинаж өндірісінің 
қалдықтарынан бағалы металдарды 

алу мақсатында технологиялық 
шешімдерді әзірлеу мүмкіндігін 

зерттеуді» мақұлдау туралы шешім 
қабылдады. 2021 жылдың соңына дейін 

ҚӨҚ қайта өңдеу технологиясын әзірлеу 
және оны Компанияның ҒТК-да қарау 

жоспарлануда. Осыған байланысты ҚӨҚ 
сату тоқтатылды.

Жүйе енгізілген жоқ. Коронавирус 
пандемиясына байланысты мерзімі 

ауыстырылды.

2020 жылы 33,5 т алтын өндірілді 
(оның ішінде ҚР ҰБ үшін толлинг 

бойынша 3 т).

Техрегламент өзектілендірілді (2020 
жылғы 07 желтоқсандағы шешім)

Кремний нарығындағы әлемдік 
жағдайға байланысты 2021 жылға 
консервациялау бюджеті бекітілді.

4 Стратегиялық есеп
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Инверстициялық 
тиімділікті арттыру

Тең құқықтық және 
өзара тиімділік негізінде 
инвесторлар үшін икемді 

жағдайлар жасау

Корпоративтік басқару 

Инвестициялық 
жобалардың өмірлік 

циклінің барлық 
кезеңдерінде 

олардың іске асырылу 
тиімділігіне бақылауды 

жүзеге асыру

Пост-инвестициялық 
талдау жүргізу

ОМА бойынша жер 
қойнауын пайдалану 
құқығын толық сату

Шалкияға стратегиялық 
серіктестерді тарту

Алайғырға 
стратегиялық 

серіктестерді тарту

Солтүстік Катпарға 
стратегиялық 

серіктестерді тарту

Активті толық сату. 
Масальское

Корпоративтік басқару 
жүйесін жетілдіру 

жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын орындау

Компанияның 
Директорлар кеңесінің 

өзін-өзі бағалауын жүргізу

Жекешелендіруге 
дайындық шеңберіндегі 

іс-шаралар:

Алдын ала кезең: 
Қаржы-шаруашылық 
жағдайын, ұйымдық 

құрылымды және 
активтер құрылымын, 

ашықтықты, 
корпоративтік басқару 

практикасын және 
Компания қызметінің 

басқа да аспектілерін 
талдау

Жобалар портфелі бойынша 
мониторингтік есептер Компания 

Басқармасының және Қордың 
инвестициялық-стратегиялық 

комитетінің қарауына шығарылады. 
ДК-ге есептер шығарылған жоқ.

Компания Басқармасының 
шешімімен жобадан шығу туралы 

шешім қабылданды (2020 жылғы 22 
желтоқсандағы хаттама).

Есеп 2020 жылдың қараша айында 
СЖИК отырысында қаралды.

Әлеуетті стратегиялық серіктестердің тізімі 
жасалды, жобалар бойынша ағылшын 

және орыс тілдеріндегі деректер қоры мен 
тизерлер жаңартылды. Ағымдағы жылдың 
мамыр айынан бастап жобалар бойынша 
инвесторларға қысқаша ақпараты бар 

тизерлерді белсенді тарату жүргізілді

Тизерлерді әлеуетті серіктестерге ұзақ 
және қысқа тізім бойынша тарату жүргізілді, 

әлеуетті инвестормен келіссөздер жүргізілуде. 
Деректер қоры ашылды, мүмкіндіктер 

зерттелуде

Тәуелсіз консультант Компания 
мен Investors sounding қызметіне 
талдау жүргізді. Талдау негізінде 

Компанияны ағымдағы жағдайлар 
кезінде бәсекелес ортаға берудің 
орынсыздығы туралы қорытынды 

жасалды.

Тизерлерді әлеуетті серіктестерге 
ұзақ және қысқа тізім бойынша 
тарату жүргізілді, қызығушылық 

танытылмады.

Есепті кезеңде 84 іс-шара 
жоспарланған, жоспардың 
орындалу дәрежесі – 85%

Дайындық кезеңіндегі диагностика 
бойынша есеп.

Адам капиталын дамыту

Тұрақты даму жөніндегі 
бастамалар

Кадр саясатын 
өзектендіру

Кадр саясатында 
жоспарланған іс-

шараларды орындау

Компания құзыреттері 
моделін өзектендіру

Кадр саясаты жаңартылды

«2020 жылғы кадр саясатын 
іске асыру жөніндегі есепті 

қарау туралы» 2020 жылғы 29 
желтоқсандағы ДК хаттамасы

Компанияның құзыреттілік 
модельдері бекітілді

Компанияның еншілес ұйымдары 
Нөлдік жарақаттануға қол жеткізу, 

қоршаған ортаны қорғау, қоршаған 
ортаға эмиссияларға рұқсатта 
көрсетілген табиғат пайдалану 

шарттарын сақтау жөніндегі 
іс-шаралар жоспарларын және 
өндірістік экологиялық бақылау 

бағдарламаларын тұрақты негізде 
орындайды. Тиісті есептер құзыретті 

органдарға жіберіледі.

С
тр

а
тегиялы

қ есеп
Қ

ы
зм

ет гео
гр

а
ф

иясы
А

ктивтер
ге ш

олу



Металлургия

«Тау-Кен Алтын» аффинаж зауыты 

Орналасқан жері: Нұр-Сұлтан қаласы 
Жобаның операторы: «Тау-Кен Алтын» ЖШС
Жобалық қуаты: 25 тонна алтын, 50 тонна күміс
Персоналдың нақты саны: 73 адам

Анықтамалық ақпарат

 «Тау-Кен Алтын» аффинаж зауыты 2013 жылдың қараша айында 
пайдалануға енгізілді, құрамында алтыны бар шикізатты (катодты және 
шлихті алтын, зергерлік және техникалық сынықтар, ең аз 10% алтын бар 
Доре қорытпасы) қайта өңдеу бойынша қызметті жүзеге асырады.

 Мемлекеттің тазартылған алтынды сатып алуға басым құқығы 
шеңберінде түпкілікті өнім бірінші кезекте алтын-валюта резервін 
толықтыру үшін ҚР Ұлттық банкіне өткізіледі.

 Зауыт индустриялық парк – «Астана – жаңа қала» арнайы 
экономикалық аймағы аумағында орналасқан.

 Зауыттың өндірістік және инженерлік-техникалық персоналы 
бағалы металдарды байыту және аффинаждау саласында мол тәжірибесі 
бар білікті кадрлармен жасақталған.

32,8 т 109% 8,97 Т

Алтын өндіру
2020 жыл

Тазартылған алтын 
өндіру кезінде 

жүргізіледі
Күміс

өндіру

Активтерге шолу

Зауыт өнімдері:

◆ сапасы 99,99%, тазартылған алтын, салмағы 12 кг стандартты 
құймалар, салмағы 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм, 1 000 грамм өлшемді 
құймалар түрінде, түйіршіктер;                

◆ сапасы 99,99% тазартылған күміс, салмағы 30 кг стандартты 
құймалар, салмағы 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм, 1000 грамм өлшемді  
түрінде құймалар түрінде, түйіршіктер.

 Зауыт технологиясы әлемдік көшбасшылардан кем түспейтін 
қымбат металдарды аффинаждаудың халықаралық инновациялық 
әдістеріне сәйкес әзірленген.

 Зауытта экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін аффинаждың 
электрхимиялық әдісінің технологиясы қолданылады. Кейіннен желі алтын 
күміс қорытпаларынан күмісті вакуумдық айдауға арналған ACIDLESS 
SEPARATION қондырғысымен толықтырылды. Сондай-ақ, өнімнің өзіндік 
құнын төмендетуге және катодты алтынды, дайындалған радиоэлектрондық 
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2021 жылға келесі іс-шараларды өткізу жоспарланған:

1. бухгалтерлік есеп жүйесін интеграциялай отырып, технологиялық 
процестің барлық учаскелерінде бағалы металдарды өндірістік есепке 
алуды автоматтандыру жүйесін енгізуді аяқтау;

2. «Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж өндірісін дамыту стратегиясын 
әзірлеу;

3. ҒЗТКЖ нәтижелерін ескере отырып, қатты өнеркәсіптік 
қалдықтарды қайта өңдеу технологиясын әзірлеу.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС тазартылған алтын мен күміс өндірісі:
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Алтын, т Күміс, т

2014 2015 2016 2017 2018 2019

сынықтар мен баланстан тыс қалдықтарды өңдеуге мүмкіндік беретін 
алтынды гидрометаллургиялық тұндыру жабдығы енгізілді.

2019 жылы «Тау-Кен Алтын» ЖШС Good Delivery сертификатын алды.

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
 Жұмыскерлер арасында коронавирустық инфекцияның 
таралуына жол бермеу бойынша күшейтілген шаралардың арқасында 
аффинаж зауыты өз жұмысын штаттық режимде жалғастыруда. Тұрақты 
негізде профилактикалық, алдын алу іс-шаралары/ден қою іс-шаралары 
жүргізіледі.

 «Тау-Кен Алтын» ЖШС орталық зауыт зертханасы ОЦМ-20-2020, 
ОЦМ-22-2020, ОЦМ-23-2020 бағдарламалары бойынша зертханалардың 
біліктілігін тексеру шеңберінде Зертханааралық салыстырмалы 
сынақтарға (бұдан әрі – ЗСС) қатысты, аккредиттелген сынақ провайдері 
«Екатеринбург түсті металдарды өңдеу зауыты» АҚ (PLAURUM халықаралық 
компаниялар тобына кіреді).

 ЗСС-тан өту қымбат металдарды өндірушілердің барлық 
аналитикалық зертханалары үшін міндетті және соңғыларының сапа 
менеджменті жүйесімен реттеледі. Мұны МЕМСТ ISO/IEC 17025 халықаралық 
стандарты талап етеді, оған сәйкес келмей, ешқандай зертхана техникалық 
негізделген нәтижелерге қол жеткізуге құзыретті және қабілетті болып 
танылмайды. ЗСС-ға 9 ұйымнан 12 зертхана қатысты.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС орталық зауыт зертханасының жұмыскерлері Коксегенова 
О.С, Маямерова З.К., Сыдыкова А.К., Тунгушбаева Г.К., Омарова Л.Ж.
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 ЗСС-ға қатысу нәтижелерін сынақ зертханасы техникалық 
құзыреттілікті растау және аккредиттеу үшін, сондай-ақ мынадай 
міндеттерді шешу кезінде пайдалана алады:

• зертхананың арнайы (төрелік) өлшеулер жүргізу қабілетін анықтау;

• зертханада проблемаларды анықтау және түзету іс-әрекеттерін 
жүргізуге бастамашылық жасау;

• тапсырыс берушілердің қосымша сенімін қамтамасыз ету;

• стандартты үлгілердің аттестатталған мәндерін белгілеу кезінде 
нәтижелерді пайдалану;

• өлшемдерді орындау әдістемелерін аттестаттау;

• зертхана ішіндегі бақылау нәтижелерін бағалау.

 Біліктілікті тексеру бойынша аффинаж зауытының орталық зауыт 
зертханасы жүргізген өлшеулердің алынған нәтижелері қанағаттанарлық 
деп танылды (бағдарламалардан сәтті өту), бұл қандай да бір ескерту 
немесе түзету іс-қимылдарын орындауды талап етпейді. Осылайша 
орталық зауыт зертханасы мамандарының жоғары кәсібилігі мен 
біліктілігін, сондай-ақ аффинаж зауытының техникалық құзыреттілігін, 
жарақтандырылуын растайды.

 Аффинаж зауытының орталық зауыт зертханасында МЕМСТ ISO/
IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес оның тиімділігін үнемі жақсартумен 
менеджмент жүйесі бекітілді, құжатталды, енгізілді және қолдау тапты.

 Зауыттың жобалық қуаты – жылына 25,3 мың т техникалық кремний.

 Зауытта SMS SIEMAG неміс компаниясының жабдықтарымен 
жабдықталған, екі кен қыздыру пеші (КҚП) орнатылған.

 Қазақстанда техникалық кремний өндірісі өнеркәсіптің жаңа 
саласы болып табылады, оны игеру салыстырмалы түрде жақында 
басталды. Қазіргі уақытта «Tau-Ken Temir» ЖШС Қазақстандағы техникалық 
кремнийдің жалғыз өндірушісі болып табылады. Негізгі шикізат, кварц 
«Silicon Mining» ЖШС (Компанияның еншілес кәсіпорны) тиесілі Қарағанды 
облысының «Ақтас» кен орнынан жеткізіледі. 

 2019 жылдан бастап нарықта дайын өнім бағасының төмендеуі 
байқалды, осыған байланысты өндірісті консервациялауды, өрт және 
өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, өндірістік кешен мүлкінің 
сақталуын ескере отырып, штат санын оңтайландыруды жүргізе отырып, 
кремний зауытының өндірістік қызметін тоқтата тұру туралы шешім 
қабылданды.

Қарағанды қаласындағы кремний зауыты

Анықтамалық ақпарат

Жобаның операторы: «Tau-Ken Temir» ЖШС
Жобалық қуаты: жылына 25,3 мың т техникалық кремний
Персоналдың нақты саны: 89 адам
Зауыттың жобалық қуаты – жылына 25,3 мың т техникалық кремний

 Аффинаж зауытының орталық зауыт зертханасы 2020 жылдың 
07 мамырынан 10 қыркүйегіне дейінгі кезеңде келесі сынақ объектілері 
бойынша біліктілікті тексерудің 3 бағдарламасына қатысты: ОЦМ-20-
2020 бағдарламасы бойынша күміс-алтын қорытпасы (Доре) (қалыңдығы 
0,2 мм лента), ОЦМ-22-2020 бағдарламасы бойынша тазартылған алтын 
(қалыңдығы 0,4-0,6 мм лента), ОЦМ-23-2020 бағдарламасы бойынша 
алтын-күміс қорытпасы (қалыңдығы 0,2 мм лента).

        Пандемия кезінде біліктілікті тексеруге арналған үлгілер сынақ 
провайдеріне әуе қатынасы арқылы курьерлік қызметпен жіберілді, ЗСС 
кезеңдері қашықтықтан өткізілді.

«Tau-Ken Temir» ЖШС тауарлық кремний өндірісі (фр. 0-100 мм):

Дайын
өнім

2014-
2020 
факт

2014 
факт

2015 
факт

2016 
факт

2017 
факт

2018 
факт

2019 
факт

2020 
факт

2021 
жоспар

Кремний, мың. т 76,7 1,8 11,1 19,3 15,9 14,4 14,1 - -
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«Silicon Mining» ЖШС Қарағанды облысындағы Ақтас кен орнында 
талшықты кварцты өндіру

 «Silicon mining» ЖШС 2008 жылғы 22 желтоқсанда «Tau-Ken Temir» 
ЖШС кремний зауыты үшін талшықты кварц-шикізатты өндіру мен өңдеуді 
ұйымдастыру үшін құрылды.

 100% қатысу үлесі компанияға тиесілі.

 «Silicon mining» ЖШС 2008 жылғы 09 қазандағы №2810 жер 
қойнауын пайдалану келісімшартына ие. Өндіру мерзімі – 25 жыл.

 Ақтас кварц к/о Қарағанды облысының Ұлытау ауданында 
Жезқазған қаласынан солтүстік-батысқа қарай 130 км, Ақтас кентінен 1,5-
2,0 км жерде орналасқан.

 Тау-кен кәсіпорнын электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін кен 
орнына 110 және 35 кВ ЭБЖ жүргізілді. 

2019 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша кен орнының қоры

Пайдалы
қазба

Өлшем 
бірл.

Санаттар бойынша баланстық 
қорлардың жай-күйі

B C1 C2B+C1

Кристалл шикізаты

Пьезооптикалық кварц

Талшықты кварц

Балқытуға арналған тау 
хрусталі

т

кг/мбл

мың.тн

т

-

-

1168,9

-

791,1

1457,0

2641,8

424,0

791,1

1457,0

3810,7

424,0

396,0

582,0

304,2

97,8

Ақтас к/о тау-кен жұмыстарының көлемі:

Жұмыс түрі Өлшем 
бірл.

2017-
2020 
факт

2017 
факт

2018 
факт

2019 
факт

2020 
факт

2021 
жоспар

Кварц 
өндіру

мың. т

м3

м3

мың. т

32,9

41,4

11,9

27,4

149,6

254,6

61,8

49,0

112,8

257,7

47,8

53,0

-

-

-

-

-

-

-

-

295,3

553,7

121,4

129,4

Аршу 
жұмыстары

Дайын өнім

Бұрғылау-жару 
жұмыстары Кремний зауыты қызметінің тоқтауына байланысты кен орнындағы 

жұмыстар да тоқтатылды. Қазіргі уақытта жобаға инвесторлар тарту 
бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде, сондай-ақ өндірісті іске қосуға 
қаражат ұсыну бойынша қаржы институттарымен белсенді келіссөздер 
жүргізілуде. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 

желтоқсандағы «Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір 
мәселелері туралы» №908 қаулысына сәйкес «Tau-Ken Temir» ЖШС және 
«Silicon Mining» ЖШС активтері бәсекелес ортаға берілуге жатады, осыған 
байланысты көрсетілген активтерді берудің оңтайлы тәсілі мен мерзімін 
айқындау жоспарлануда.
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 Кен орнында орташа құрамында мырыш 3,31 % (3,48 млн. т) және қорғасын 
0,98% (0,9 млн. т) бар 104 млн. т тауарлық кен бар. Жоба қолданыстағы кенішті 
кеңейтуді және мырыш пен қорғасын концентраттарын алу үшін байыту фабрикасын 
салуды көздейді. Қорғасын-мырыш сульфид кендерін өңдеу үшін селективті флотация 
схемасы пайдаланылатын болады.

 Кен орнында ұзындығы 27 км жеке темір жол, 16 км жеке электр желісі, 
әрқайсысы 40 МВт екі трансформатор бар жеке қосалқы станция, сумен жабдықтау, 
дамыған жерасты инфрақұрылымы бар.

«Байыту фабрикасын сала отырып, Шалқия полиметалл кен орнын өнеркәсіптік 
игеру» жобасы

Өндіру жобалары

Жобаның операторы: «ШалкияЦинк Лтд» АҚ
Жобалық қуаты: жылына 4 млн т кен
Дайын өнім: жылына мырыш концентратындағы 105 мың тонна мырыш және қорғасын 
концентратындағы 21 мың тонна қорғасын
Персоналдың нақты саны: 595 адам

Анықтамалық ақпарат

 «Шалқия» кеніші бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарын түзету 
аяқталды. Байыту фабрикасының «П» сатысының құжаттамасы әзірленді және 
«Мемсараптама» РМК порталына жүктелді. Жерүсті кешені объектілерінің «П» 
сатысының құжаттамасы әзірленді және «Мемсараптама» РМК порталына жүктелді. 
Кен орнының ресурстары мен қорларын JORC стандарты бойынша бағалау 

♦ «Мемсараптама» РМК-нің Байыту фабрикасы және Кеніштің жерүсті 
объектілері бойынша «П» сатысының жобалау-сметалық құжаттамасына оң 
қорытынды алу;

♦ Байыту фабрикасының «БӨ» сатысын, Тау-кен бөлігін, Жерүсті кешені 
объектілерін, Инфрақұрылым объектілерін жобалауды аяқтау;

♦ ЕҚДБ электронды алаңында және ережелері бойынша Байыту 
фабрикасының, қалдық қоймасының, Жерүсті кешені объектілерінің және 
инфрақұрылымның құрылысына тендерлер өткізу, осы объектілердің құрылысын 
бастау;

♦ Шалқия кеніші мен Байыту фабрикасының сыртқы электрмен жабдықтау 
объектілерін салуды аяқтау және пайдалануға беру;

♦ Кенішті техникалық сумен үздіксіз жабдықтау мақсатында Жаңақорған су 
тартқышын қайта жаңарту.

2020 жылғы қызмет қорытындысы

2021 жылға арналған жоспарлар

жүргізілді. Жобаның қаржы-экономикалық моделіне түзету жүргізілді. 3 тендер 
өткізілді: жобаларды басқару жөніндегі консультанттың, тау-кен мердігері және 
инжиниринг қызметтеріне және ережелер бойынша негізгі технологиялық жабдықты 
жеткізуге және Еуропалық қайта құру және Даму Банкінің (ЕҚДБ) электрондық 
алаңында.

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
 Арзуметов Искандер Сайдазимович, «ШалқияЦинк Лтд» АҚ бас 
инженері коронавирус пандемиясы кезінде тау-кен дайындық жұмыстарын 
тоқтата отырып, оқшауланған жұмыс режиміне көшуге тікелей қатысты. 
Кеніш тіршілік әрекетін қолдау режимінде жұмыс істеді. Ол кәсіпорында 
2,5 ай бойы үзіліссіз болды. Қысқа мерзімде кеніштің мамандарымен және 
басшылығымен бірлесіп оқшаулауды қамтамасыз етті, бұл 2020 жылы 
пандемия шыңы кезеңінде кеніш жұмыскерлері арасында вирусты жаппай 
жұқтыруды болдырмауға мүмкіндік берді. Содан кейін пандемия әлсіреген 
кезде жұмыскерлер 30/30 күн режимімен жұмыс 
істеудің вахталық әдісіне ауысты, вахта жұмысы 
кезінде жұмыскерлерді толық оқшаулаумен тікелей 
кәсіпорында тестілеуден өту қамтамасыз етілді. 
Қиын жағдайларда адамдармен жұмыс жасауда 
қосымша тәжірибе алды.

 Арзуметов И.С. «Work Safety» ЖШС 
оқу орталығы жанындағы «Еңбек қауіпсіздігі 
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 Адаев Серік Рахматуллаұлы 
– «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Өндірістік-
техникалық бөлім бастығының 
орынбасары, коронавирус 
пандемиясы кезеңінде тау-кен 
дайындық жұмыстарын тоқтата 
отырып, оқшауланған жұмыс 
режиміне көшуге тікелей қатысты. 
Ол кәсіпорында 1,5 ай бойы үзіліссіз 
болды. Қысқа мерзімде кеніштің 
мамандарымен және басшылығымен 
бірлесіп оқшаулауды қамтамасыз 
етті, бұл 2020 жылы пандемия шыңы 
кезеңінде кеніш жұмыскерлері 
арасында вирусты жаппай жұқтыруды 

болдырмауға мүмкіндік берді. Тау-кен жұмыстарын жоспарлау, жобалау 
үшін «STUDIO 5D PLANNER» курсы бойынша оқу бағдарламасынан өтті, 
DATAMINE сертификатын алды. «Еңбек үздігі» медалімен марапатталған.

«Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін 
өндіру және қайта өңдеу» жобасы

Анықтамалық ақпарат

Жобаның операторы: «Алайғыр» БК» ЖШС
Жобалық қуаты: жылына 900 мың. т кен
Дайын өнім: жылына концентраттағы 65 мың т қорғасын және 15,6 т күміс
Персоналдың нақты саны: 51 адам

 ҚР Қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен Алайғыр кен 
орнындағы қорғасынның баланстық қоры 18,5 млн т кенді (1 млн т металл), 
қорғасынның орташа мөлшері 5,69%-ды құрайды. Жоба аясында кен 
қуаты жылына 900 мың тоннаға дейін тау-кен байыту комбинатын салу 
жоспарлануда.

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

2020 жылғы қызмет қорытындысы

 «Жоба», «Жұмыс құжаттамасы» сатыларының ЖСҚ әзірлеуге, 
жабдықтарды жеткізуге және байыту фабрикасын салуға, инфрақұрылым 
объектісіне, қалдық қоймасына және айналымдағы сумен жабдықтау 
жүйесіне арналған ЕРС келісімшарт жасалды. JORC 2012 кодексінің 
стандарттары бойынша минералдық ресурстарға бағалау жүргізілді. 
Алайғыр жобасының минералдық-шикізат базасын кеңейту мақсатында 
Берқара және Самомбет кен орындарына лицензиялар алынды, бұл 
жобаның ресурстарын ұлғайтуға және кеніштің қызметін ұзартуға мүмкіндік 
береді. ТЖ тұйығы бар флотоконцентратты сақтау қоймасының құрылысы 
аяқталды. Өндірістік-әкімшілік ғимарат (ӨӘҒ), ЖЖМ қоймасы, су құбыры, 

және еңбекті қорғау саласындағы басшылар мен жауапты тұлғаларды 
даярлау» курсы бойынша оқу бағдарламасынан өтіп, 2020 жылғы 10 
ақпанда №36/14 Сертификатты алды. «Protect KZ» ЖШС-ның  «Шпур мен 
ұңғымалапды механикаландырылған оқтауға рұқсат алумен газ жарылысы 
мен шаң бойынша қауіпті емес жерасты қазбалары мен кеніштердің 
бетіндегі жарылыс жұмыстарын басқару және жарылғыш материалдар» 
курсы бойынша жыл сайынғы оқу бағдарламасына қатысты (2021 жылғы 
04 ақпандағы хаттама). Сондай-ақ «Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасын қолдану, келіссөздер жүргізу дағдыларын дамыту және еңбек 
дауларында консенсусқа қол жеткізу бойынша келісу комиссиясының 
мүшелерін оқыту» тақырыбындағы вебинарда оқып, BOLASHAK 
халықаралық академиясының 2021 жылғы 

 03 ақпандағы №2100142 сертификатын алды.

 2020 жылдың желтоқсан айында Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күніне орай А. Есімовтің қолы қойылған 

 «Самұрық Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құрмет грамотасымен марапатталды. 
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2021 жылға арналған жоспарлар

• JORC 2012 кодексінің стандарттары бойынша Алайғыр кен орны 
қорларын бағалауды қамтитын «Feasibility Study» әзірлеу.

• Фабрика жобасының оң қорытындысын алу («П» сатысы), ЕРС 
келісімшарт талаптарына сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау 
және технологиялық жабдықтарды жеткізу.

• Вахталық кент бойынша, флотоконцентрат қоймасына, 
өнеркәсіптік алаң объектілеріне (ӨӘҒ, ЖЖМ қоймасы, су құбыры, алаң 
ішіндегі инженерлік желілер) автожолдар бойынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын аяқтау.

• Алайғыр жобасын банктік қаржыландырумен қамтамасыз ету.

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
 Татьяна Владимировна Швецова «Алайғыр» БК» ЖШС-да 2017 
жылғы 18 мамырдан бастап инженер-геолог болып жұмыс істейді. Жалпы 
еңбек өтілі - 36 жыл. ТБК объектілерін салу үшін инженерлік-геологиялық 
ізденістермен айналысады. Құрылыс сапасы мен ғимараттар мен 
құрылыстардың беріктігі көбінесе осы зерттеулердің нәтижелеріне 
байланысты. Жұмыстың маңызды бөлігі Алайғыр кен орнының пайдалы 
компоненттерінің тарихи қорларын растау (куәландыру) және арттыру, 
сондай-ақ одан әрі ТБК жұмысы үшін қосымша геологиялық ресурстарды 
іздестіру болып табылады. Өз жұмысында кен орнын 3 өлшемді модельдеудің, 

оның ресурстары мен қорларын бағалаудың 
заманауи әдістерін қолданады. Жоспарда – 
қорларды оңтайландыру, БЖЖ жобалау, кен орнын 
өңдеу кезеңінде кеніштің қызметін стратегиялық 
жоспарлау саласында Датамайн бағдарламасын 
одан әрі зерделеу, заманауи әдістер кәсіпорын 
жұмысының тиімділігін айтарлықтай арттырады. 

 Қазір Татьяна Владимировна Қазақстандық 
«Тәлімгерлер» жобасындағы тәлімгерлер мектебінде 
оқытудан өтуде. «Мен бұл туралы ұзақ ойландым. 
Мен балалар үйінің барлық балаларына көмектесе 
алмаймын, бірақ бір кішкентай адамға махаббат 
пен қамқорлық бере аламын. Бейбіт Қазақстанда 

алаң ішіндегі инженерлік желілер, вахталық кент бойынша құрылыс 
жұмыстары жалғасуда.

«Ақмола облысындағы Масал темір-кен орны базасында тау-кен 
металлургиялық кешенінің құрылысы» жобасы

Жобаның операторы: «Масал тау-кен байыту комбинаты» ЖШС
Жобалық қуаты: жылына 11 млн т кен
Дайын өнім: сұрыптық және ыстық илемделген болат бұйым

тастанды балалар болмауы тиіс», - дейді Татьяна Владимировна.

 2020 жылы Татьяна Владимировна пандемия кезінде 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ бойынша «Үздік маман» конкурсына 
қатысып, жүлделі 4-орынға ие болды, бұл Серіктестік үшін ғана емес, 
Татьяна Владимировнаның өзі үшін де үлкен жетістік болып табылады.

Анықтамалық ақпарат

 Кен орнының қорлары бағаланып, ҚР ҚМК мемлекеттік балансына 
қойылды. С1 және С2 санаттары бойынша (мемлекеттік балансқа қойылған) 
кеннің жиынтық пайдалану қорлары темірдің орташа мөлшері 15,82% 
болатын 729 млн. 156 мың т құрайды.

2020 жылғы қызмет қорытындысы

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

 Есепті кезеңде стратегиялық серіктесті іздеу кезеңінде шығыстарды 
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«Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты кен орындарының вольфрам-
молибден кендерін бірлесіп өңдеу» жобасы

Жобаның операторы: «Солтүстік Қатпар» ЖШС
Жобалық қуаты: 
Солтүстік Қатпар кен орны: жылына 3,0 млн. т кенді өндіру
Жоғарғы Қайрақты кен орны: жылына 7,0 млн. т кенді өндіру 
Дайын өнім: жалпы көлемі 10 мың тонна аммоний паравольфраматы; 
концентраттағы 0,5 мың тонна молибден, 1,5 мың т висмут және 2,6 мың т мыс
Персоналдың нақты саны: 11 адам

Анықтамалық ақпарат

 Карьер контурындағы Солтүстік Қатпар кен орны бойынша 
бастапқы кендердің баланстық қорлары: С1 +С2 бсанаты бойынша – 47,8 
млн. т; WO3 – 110,3 мың т (WO3 – 0,231%), Mo – 18,2 мың т (Mo – 0,038%), Bi – 9,9 

Жобалау кезеңіндегі жобалар 
2020 жылғы қызмет қорытындысы

 «Солтүстік Қатпар» ЖШС ғылыми-зерттеу, жобалау алдындағы 
жұмыстарды және Солтүстік Қатпар (бұдан әрі – СҚ) және Жоғарғы 
Қайрақты (бұдан әрі – ЖҚ) кен орындарын толық барлау бойынша 
жұмыстарды орындайды. Жобаның мақсаты екі кен орнында тау-кен 
байыту комбинаттарын салу және бірыңғай металлургиялық өндірісті құру 
болып табылады.

 СҚ кен орны бойынша инженерлік ізденістер мен геологиялық 
барлау жұмыстарының кешені аяқталды. Байыту фабрикасын жобалауға 
арналған технологиялық регламент әзірленді. JORC кодексінің 
талаптарына сәйкес минералды ресурстар бойынша есеп әзірленді. 
Өнеркәсіптік кондициялардың ТЭН-ін және қорларды есептей отырып 
есепті әзірлеу бойынша жұмыстар аяқталды. Инженерлік ізденістер 
орындалды. Құзыретті органдарда Тау-кен жұмыстарының жоспары және 
Жою жоспары әзірленді және бекітілді. Гидрогеологиялық зерттеулер 
шеңберінде жерасты суларының баланстық қорларын қайта бағалау 
бойынша жұмыстар аяқталды. Тау сілемін басқару параметрлерінің 
геомеханикалық негіздемелерін анықтау бойынша жұмыстар аяқталды. 
Кеніш құрылысы инвестицияларының алдын ала техникалық-экономикалық 
негіздемесін (Pre-Feasibility Study) әзірлеу бойынша жұмыстар басталды.

 ЖҚ кен орны бойынша геологиялық барлау жұмыстарының 
кешені аяқталды. JORC кодексінің талаптарына сәйкес 
минералды ресурстар бойынша есеп әзірленді. Кенді алдын ала 
байытудың рентгенрадиометриялық, рентгенлюминесценттік және 
рентгенабсорбциялық әдістері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) 
орындалды. Машуран кен орнының жерасты сулары қорларын қайта 
бағалау жүргізілді. Гидрогеологиялық зерттеулер бойынша жұмыстар 
аяқталды. Алдын ала байыту және флотациялауға қатысты технологиялық 
сынақтар бойынша жұмыстар аяқталды. Алдын ала байытудың мардымсыз 
кендері мен өнеркәсіп өнімдерін үймелік сілтісіздендіру бойынша ғылыми-
зерттеу жұмыстары орындалды. Қорларды есептей отырып, өнеркәсіптік 
кондициялардың ТЭН есептерін әзірлеу басталды.

2021 жылға арналған жоспарлар

• Стратегиялық серіктесті іздеу бойынша жұмысты жалғастыру.   

оңтайландыру жүргізілді. Стратегиялық серіктесті іздеу бойынша жұмыс 
жалғасуда.

мың т (Bi – 0,021%, Cu – 71,6 мың т (Cu – 0,15%).

 Тарихи деректерге сәйкес Жоғарғы Қайрақты кен орнында 
құрамында вольфрамның үш тотығының орташа мөлшері – 0,132% (1 212 мың 
тонна), молибденнің орташа мөлшері 0,004% (39,2 мың тонна) болатын 919,7 
млн. тонна кен бар.
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Солтүстік Қатпар кен орны:

♦ Кеніш құрылысы инвестицияларының алдын ала техникалық-
экономикалық негіздемесін (Pre-Feasibility Study) әзірлеу жөніндегі 
жұмыстарды аяқтау.

♦ Тау-кен жұмыстарының жоспарын және Жою жоспарын әзірлеу 
бойынша жұмыстарды аяқтау.

♦ Күрделі шығындар бойынша 2020-2021 жылдар аралығындағы 
қаржылық міндеттемелерді келесі кезеңдерге көшіру және өндіру 
жұмыстарын бастауды 2025 жылға ауыстыруға қатысты өзгерістерді 
Келісімшартқа енгізу.

Жоғарғы Қайрақты кен орны:

♦ ҚР ҚМК бекітумен қорларды есептей отырып, өнеркәсіптік 
кондициялардың ТЭН есептерін әзірлеу бойынша жұмыстарды аяқтау 

♦ Кен орны карьерінің дренаждық суларының қорларын бағалау 
мақсатында жүргізілген іздеу-барлау жұмыстарының нәтижелері туралы 
есепті ЖСМК-да қорғау.

♦ «Жоғарғы Қайрақты кен орнының вольфрам-молибден кенін 
байытудың заманауи технологиясын әзірлеу.  Алдын ала байыту, 
флотациялау, АПВ алу технологияларына зертханалық және жартылай 
өнеркәсіптік сынақтар жүргізу. Жобалау үшін технологиялық регламент 
әзірлеу» ғылыми-зерттеу жұмысын орындау.

♦ ГБЖ геологиялық сүйемелдеуді жүргізе отырып, геологиялық 
барлау жұмыстарын орындау (геотехникалық ұңғымаларды бұрғылау).

♦ Барлау жоспарын әзірлеу бойынша жұмыстарды аяқтау.

♦ Келісімшартқа барлау мерзімін 2023 жылғы 26 мамырға дейін 2 
жылға ұзартуға қатысты өзгерістерді енгізу.

2021 жылға арналған жоспарлар

     Жобаның маңыздылығы

 СҚ және ЖҚ кен орындары бойынша жалпы қорлар шамамен 1,3 млн 
т WO3 мөлшерінде бағаланады. Негізгі өнім - аммоний паравольфраматы 
(АПВ).. Тиісінше, осы кен орындарының жобалық қуатына шыққаннан кейін 
Қазақстан әлемдік вольфрам нарығындағы негізгі ойыншылардың бірі бола 
алады. 

 Жобаны іске асыру келесі стратегиялық факторларға оң нәтиже 

береді:

♦ Сирек металды кластерді дамыту және Қазақстанның вольфрам 
өнеркәсібін жаңғырту жөніндегі стратегияны іске асыруға кірісу мүмкіндігі 
пайда болады.

♦ Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына оң 
әсер етеді, атап айтқанда: 800-ден астам жаңа жұмыс орындарын 
құру, жаңа инфрақұрылым объектілерін салу және қолданыстағыларын 
реконструкциялау, мемлекеттік бюджетке 315,6 млрд. теңгеге жуық сомаға 
салық түсімдерінің өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ өңірдегі инвестициялық 
ахуалды жақсарту (2020 жылғы 31 желтоқсандағы бағам бойынша); 

♦ Әлемдік қоғамдастық үшін вольфрамның баламалы минералдық 
шикізат базасы құрылады.

♦ Елімізде вольфрам саласын одан әрі дамыту үшін мүмкіндік, 
Қазақстан Республикасында түпкі вольфрам өнімдерін шығару бойынша 
бәсекеге қабілетті индустрияны дамытуды бастау мүмкіндігі ашылады.

 Екі кен орнының жалпы қорын ескере отырып, жоба 
әлеуетті инвесторлар үшін, атап айтқанда, вольфрам өнеркәсібіне 
мамандандырылған компаниялар үшін өте тартымды болып табылады.

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
 Құлмұхамедов Ғани Кунирбайұлы - бас технолог, «Вольфрам 
кендерін қайта өңдеу тәсілі» өнертабысына №34736 патенттің тең авторы. 
Әлемде баламасы жоқ Жоғарғы Қайрақты кен орнының вольфрам кендерін 
үймелік сілтісіздендіру технологиясы кенді қышқылмен шаймалауды 
және шаймалау ерітіндісінен вольфрам мен висмутты сорбциялық алуды 
көздейді. Висмут пен вольфрам сорбциясының аналық жасушалары нөлдік 
ағызу тұжырымдамасын жүзеге асыра отырып, 
үймелік сілтісіздендіруге оралады. Висмут және 
аммоний паравольфраматы тауарлық өнім ретінде 
алынады. Осы технологияны қолданыстағы 
өндіріске енгізу салыстырмалы түрде аз күрделі 
шығындармен Жобаның экономикалық тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 2020 жылы вольфрам 
кендерін қайта өңдеудің осы тәсілі ресми 
патенттелген.

 Технологияны сәтті енгізу үшін көптеген 
зерттеулер жүргізілуі керек. Бірақ қазіргі уақытта 
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Геологиялық барлау 
 «Ақтөбе облысындағы Құндыз және Берчегур кен объектілері 
бойынша мыс және ілеспе компоненттерге арналған іздеу-бағалау 
жұмыстарын жүргізу» жобасы бойынша 2020 жылы Барлауға лицензия 
алынды. Қазіргі уақытта мыс пен ілеспе компоненттерді барлау жоспарын 
дайындау аяқталуда, 2021 жылы геологиялық барлау жұмыстарын бастау 
жоспарлануда.

1) «Қазақстан Фортескью» ЖШС-мен бірлесіп іздеу геологиялық 
барлау жұмыстарын жүргізу, бұл компания ірі австралиялық Fortescue 
Metals Group компаниясының 100% еншілес ұйымы болып табылады. 
Жоба аясында барлау жұмыстарының алғашқы 6 жылында 42 млн. АҚШ 
доллары мөлшерінде шетелдік инвестицияларды тарта отырып, Қазақстан 
аумағында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. 
Қоғамның қатысу үлесі: 20%.

2) Жамбыл, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарындағы 
«Дальний», «Ново1», «Ново2», «Апминтас» жобалары бойынша Discovery 
Ventures-пен өзара іс-қимыл шеңберінде Компания алтынды, мысты, 
мырышты және ілеспе металдарды барлауға 4 лицензия алды. Жалпы 
барлау аумағы 1350 км2 шамасында. Оператор-компания ретінде 
«Discovery Ventures Kazakhstan» ЖШС компаниясы әрекет етеді. Бастапқы 
кезеңде «Discovery Ventures Kazakhstan» ЖШС алдағы жылдарға арналған 
геологиялық барлау жұмыстарын кейіннен есептей отырып, тарихи 
деректерді жинаумен және талдаумен, геофизикалық зерттеулермен және 
геологиялық карталаумен айналысатын болады. Геологиялық барлау 
жұмыстарын орындаудың болжамды мерзімі 6 жылды құрайды. Қоғамның 
қатысу үлесі: 20%.

3) Түркістан облысы Созақ ауданындағы «SH Minerals» ЖШС-мен 
бірлескен геологиялық барлау жобасы. Компания Түркістан облысында 
сирек металдар бойынша 17 блокқа 1 лицензиялық аумақ алды. 2020 
жылы жобаның операторы «SH Minerals» ЖШС компаниясы болды. Жоба 
бойынша шығындарды құрылыс сатысына дейін серіктес – «SH Minerals» 
ЖШС көтереді. Қоғамның жобаға қатысу үлесі 20%-ды құрайды.

Инвесторлармен жобаларды іске асыру қол жеткізілген нәтижелер Қазақстанның вольфрам саласы алдында жаңа 
перспективалар ашады.

 2020-2021 жж. пандемия кезеңінде Ғ.К. Құлмұхамедов келесі 
ғылыми-зерттеу және жобалау алдындағы жұмыстарды орындауға және 
қабылдауға қатысты, мысалы:

1. «Жоғарғы Қайрақты кен орнын алдын ала байытудың мардымсыз 
кендері мен өнеркәсіп өнімдерін үймелік сілтісіздендіру технологиясын 
ірілендірілген зертханалық сынақтар». Қазақстан Республикасы, 
Қарағанды қ., «Қазгидромедь» ЖШС;

2. «Жоғарғы Қайрақты кен орнындағы кен флотациясы бойынша 
технологиялық сынақтар жүргізу», Қытай Халық Республикасы, Хунань қ.;

3. «Солтүстік Қатпар кен орнында кеніш салудың алдын ала ТЭН-ін 
әзірлеу бойынша жұмыстар», Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, 
«КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ» ЖШС;

4. «Жоғарғы Қайрақты кен орнының вольфрам-молибден кенін 
байытудың заманауи технологиясын әзірлеу. Алдын ала байыту, 
флотациялау, АПВ алу технологияларына зертханалық және жартылай 
өнеркәсіптік сынақтар жүргізу. Жобалау үшін технологиялық регламент 
әзірлеу».

 Жүргізілген технологиялық зерттеулердің қорытындысы бойынша 
вольфрам-молибден кенін тиімді байытуға мүмкіндік беретін оң нәтижелер 
алынды. 
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Компанияның инновациялық қызметі 

  Компанияның инновациялық процесін енгізу алға қойылған 
стратегиялық мақсаттарға қол жеткізудің шынайылығын қамтамасыз 
ете отырып, оның табысын және болашақта қызметінің тиімділігін 
арттыруды айқындайды, осыған байланысты Компания тұрақты 
негізде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

♦ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (бұдан әрі – ҚАӨ) өңделген 
уран кен орындарынан алтын және сирек жер металдарын өндіру 
жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмысы (ҒЗЖ).

 Қысқаша сипаттамасы: КАӨ уран кен орындарында 
пайдаланылған технологиялық блоктарында алтынды жерасты 
ұңғымалық шаймалау (ЖҰШ) технологиясын әзірлеу жүзеге 
асырылады.

 2020 жылдың мамыр-тамыз айларында жұмыстың 1-кезеңі 
өткізілді: ҚАӨ уран к/о алтынды жерасты ұңғымалық шаймалаудың 
келешегі мен геологиялық негізділігін анықтау – «Волковгеология» 
АҚ тарихи ақпаратына талдау және алтынды ЖҰШ бойынша 
халықаралық тәжірибеге бағалау жүзеге асырылды.

 2020 жылғы тамыз-желтоқсан айлары аралығында жұмыстың 
2-кезеңі жүргізілді: ҚАӨ уран кен орындарында Push-Pull әдісімен 
алтынды ЖҰШ бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар (ТӨС) 
жүргізу бағдарламасын әзірлей отырып, зертханалық жағдайларда 
алтынды сілтісіздендіру технологиясын әзірлеу – керн материалын 
іріктеу және сынақтан өткізу жүргізілді (табиғи алтынның қолайлы 
құрамы анықталды), зертханалық жағдайларда алтынды ЖҰШ 
технологиясы әзірленді, ТӨС жүргізудің жұмыс бағдарламасы 
бекітілді.

 Қазіргі уақытта жұмыстың 3- кезеңі (соңғы) жүргізілуде.

 ҒЗЖ іске асыру мерзімі (алдын ала): 2020-2021 жж.

◆ Аффинаж зауытының қатты өнеркәсіптік қалдықтарын (ҚӨҚ) 
қайта өңдеу бойынша ҒЗЖ.

 Қысқаша сипаттамасы: жыл сайын «Тау-Кен Алтын» ЖШС 
аффинаж зауытында (бұдан әрі - Серіктестік) құрамында кемінде 
21 кг алтын бар 12 тоннадан астам ҚӨҚ жинақталады. Бұл ретте 
Серіктестіктің осындай құрамында алтыны бар шикізатты қайта 
өңдеудің өзіндік технологиясы жоқ және оны шетелдік қайта 
өңдеушілерге өткізуге мәжбүр.

 Қазіргі уақытта нарықта бар ҚӨҚ қайта өңдеу 
технологияларына бенчмаркинг, жаңа технологиялық қайта өңдеуді 
енгізуді экономикалық бағалау, ҒЗЖ жүргізу және жобаны іске асыру 
жүргізілуде.

◆ Құрамында платина тобындағы металдар (бұдан әрі – ПТМ) 
бар катализаторларды қайта өңдеу бойынша ҒЗЖ.

 Қысқаша сипаттамасы: қазіргі уақытта Қазақстанда 
құрамында ПТМ бар катализаторларды өңдеу жөніндегі 
кәсіпорындар жоқ. Бұл ретте жыл сайын ҚР-дан шамамен 
300-400 т пайдаланылған катализаторлар (автомобильдік 
бейтараптандырғыштар, МӨЗ катализаторлары және т.б.) 
шығарылады.

 Қазіргі уақытта нарықта бар катализаторларды қайта 
өңдеу технологияларына бенчмаркинг, шикізаттың сапасы мен 
санына маркетингтік талдау, ҒЗЖ жүргізуге және жобаны іске 
асыруға инвестицияларды іздеу жүргізілуде.

◆ 2020 жылы кен орнының мардымсыз кенін игеруге қосымша 
тартуға мүмкіндік беретін XRT-сепарация әдісімен кенді алдын ала 
байыту бойынша ҒЗЖ басталды.
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Сыртқы ортаны талдау 
Заңнамалық орта және инвестициялық ахуал

 Қазақстан Республикасының жер қойнауын 
пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес 
Компания құзыретті орган – Қазақстан Республикасы 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне 
және жергілікті атқарушы органдарды қоса алғанда, 
басқа да мемлекеттік органдарға пайдалы қазбаларды 
барлау мен өндіруді жүргізу үшін лицензиялар мен жер 
қойнауын пайдалану құқығын алу, құжаттаманы ресімдеу 
және келісу (сараптама), жер учаскелерін ресімдеу және 
басқа да мәселелер бойынша жүгінеді. Компанияның 
құзыретті органымен келісу жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттарды еншілес (тәуелді) ұйымға 
берген кезде жүзеге асырылады.

 Тараптардың бірі ұлттық компания болып 
табылатын мәміле бойынша жер қойнауын пайдалану 
құқығы (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлес), 
жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты 
объектілер ауысқан жағдайда Компания құзыретті 
органды хабардар етеді.

 Мемлекеттік органдар заңды тұлғалардың 
кәсіпкерлік қызметін реттейтін Қазақстан Республикасы 
заңнамасының ережелеріне сәйкес Компанияның 
қызметіне ықпал ете алады.

 Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексіне сәйкес Компания монополияға қарсы органға 
еншілес ұйымдарды құруға, оның ішінде стратегиялық 
серіктестермен бірлескен қызмет туралы келісімдерді 
іске асыру мақсатында, сондай-ақ тау-кен активтерін 
(қатысу үлестерін, акциялар пакеттерін) сатып алу 
бойынша мәмілелер жасасу кезінде экономикалық 
шоғырлануға келісім алу үшін келісім алу туралы 
өтінішхатпен жүгінеді.

 Қазақстанда саяси және макроэкономикалық 
тұрақтылық, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау арқасында 
қолайлы инвестициялық ахуал құрылды. Геологиялық 
және тау-кен өндіру салаларын дамыту ел үшін маңызды 
және басым болып табылады.

 Сала пайдалы қазбалардың негізгі түрлері 
бойынша әлемде көшбасшы орынға ие, мыс, уран, 
титан, ферроқорытпалар және полиметалдардың 
әлемдік нарығында орны бар және темір, көмір және 
алюминийдің өңірлік нарықтарына айтарлықтай әсер 
етеді.

 Жүргізіліп жатқан дәйекті реформалар 
жер қойнауын пайдалану саласының бәсекеге 
қабілеттілігін, технологиялық және кәсіби деңгейін 
арттыруға, инвесторларға, қолайлы жағдай жасауға, 
жұмыс орындарын құруға және әлеуметтік әл-ауқатты 
жақсартуға бағытталған.

 Саланы мемлекеттік реттеудің ашық және 
түсінікті әдістерін, геологиялық ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етуде, ұлттық стандарттарды әлемдік 
стандарттармен үйлестіруде үздік халықаралық 
практикалар енгізілген «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 2018 жылғы маусымда күшіне енуі маңызды 
бастама болды.

 Алғаш рет «Бірінші өтінім» қағидаты 
бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын берудің 
лицензиялық режимі енгізілді, бұл ретте одан әрі 
лицензияларға көшу мүмкіндігімен Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін алынған жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттар сақталды. Лицензиялар 
алу, қолданылу мерзімі, жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі операцияларды жүргізу тәртібі, жер қойнауын 
пайдаланушының есептілігі мен міндеттемелері бойынша 
нақты және толық талаптар белгіленген.

 Сондай-ақ CRIRSCO (KazRC) тобының пайдалы 
қазбалар қорлары бойынша есептілік стандарттарының 
халықаралық жүйесіне көшу қамтамасыз етілді, жаңа 
өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрған өндірістерді 
кеңейтуді немесе жаңғыртуды ынталандыру тетіктері 
көзделген.

 Жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша әлемдік озық практика және 
т.б. енгізілуде.

 Қазақстанның бірегей минералдық-шикізат 
базасы бар. Ел мырыш, вольфрам және бариттің 
барланған қоры бойынша әлемде бірінші орынды алады, 
күміс, қорғасын және хромит бойынша – екінші, мыс 
және флюорит бойынша – үшінші, молибден бойынша – 
төртінші, алтын бойынша алтыншы орында. Қазақстан 
сондай-ақ айтарлықтай мұнай-газ ресурстарына 
ие және батыс облыстарда шоғырланған мұнайдың 
расталған қорлары бойынша әлемде 

 9-орынды алады. Сонымен қатар республика 
көмір қоры бойынша –8-ші және уран қоры бойынша 
2-орында. Республиканың негізгі сауда серіктестері – 
Ресей және басқа ТМД елдері, Қытай, Еуропа елдері.

 Компания «Бағалы металдар өндірушілер 
республикалық қауымдастығы» ЗТБ, «Тау-кен өндіруші 
және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың 
республикалық қауымдастығы» ЗТБ қатысушысы болып 
табылады. 
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Алтын нарығына шолу 
 Алтын:

♦ Жоғары тәуекелдің;

♦ Төмен пайыздық мөлшерлемелердің;

♦ Бағаның оң динамикасының (екінші тоқсанның ортасы – үшінші 
тоқсан) үйлесімділігі арқасында 2020 жылдың ең тиімді активтерінің бірі 
болды.

    Алтын сонымен қатар инвесторларға шығындарды шектеуге және 
портфельдеріндегі құбылмалылық тәуекелін басқаруға көмектесетін 
жылдың ең төменгі деңгейінің біріне ие болды (1-диаграмма).

 Тамыз айының басында LBMA баға белгіленімі бойынша алтынның 
бағасы бір тр. унция үшін 2067,15 АҚШ долларына жетті. Алтынның бағасы 
кейіннен жылдық максимумнан төмен болған кезде, ол үшінші тоқсанның 
көпшілік бөлігі бойы және төртінші тоқсанда бір тр. унция үшін 1850 АҚШ 
долларынан жоғары болып, жыл соңында бір тр. унция үшін 1887,60 АҚШ 
доллары деңгейінде болды. 

Алтын бағасының динамикасы, 2015 - 2020 жж.

Көзі: LBMA gold prices
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Ұсыныс

 2020 жылы жалпы ұсыныс 4% г / г-ға төмендеді; тереңірек қайта 
өңдеу кеніштердегі өндірістің төмендеуін аздап өтеді.

♦ Ұсыныстың жалпы көлемі 2020 жылы 4% г / г-ға 4633 тоннаға дейін 
төмендеді, бұл 2017 жылдан бергі алғашқы жыл сайынғы төмендеу болып 
табылады.

♦ Кеніштерде жылдық өндіру негізінен COVID-19 инфекциясынан 
іркілістерге байланысты 4% г / г-ға 3 401 тоннаға дейін төмендеді.

♦ қайта өңделген алтынның жылдық ұсынысы алтынның рекордтық 
бағасына қарамастан, тек 1% г / г-ға өсті.

Алтын - 2020 жылы ең нәтижелі актив

Көзі: World Gold Council
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11 жылдық минимумдағы алтынға жылдық сұраныс, ниже 4000 тоннадан 
төмен

Көзі: World Gold Council
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Сұраныс

 Коронавирус пандемиясы оның жалғасып келе жатқан 
салдарымен 2020 жылы тұтынушылық сұраныстың әлсіреуінің қозғаушы 
факторына айналды, бұл жылдық сұраныстың 14%-дан 3759,6 тоннаға дейін 
төмендеуіне әкелді, бұл 2009 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш (жылына 
4000 тонна). 

Кремний нарығына шолу
 2020 жылы кремний нарығы 2019 жылғы қиын жағдайдан кейін 
қалпына келтірудің өсіп келе жатқан белгілерін көрсетті, бұл кезде сұраныс 
сауда қақтығыстарымен және Brexit, бүкіл әлемде Covid-19 инфекциясының 
өршуі сияқты басқа факторлармен байланысты белгісіздікпен шиеленіскен 
экономикалық өсудің баяулауына теріс әсер етті.

 Нарықта кремнийге сұраныстың қарқынды өсуі байқалды, жалпы 
сұраныс 2020 жылдың 4-тоқсанында 735 000 тоннадан асты, бұл  2020 
жылдың  3-тоқсанындағы нәтижелермен салыстырғанда кем дегенде 
105 000 тоннаға артық. Сұраныстың өсуін қордың толықтырылуымен 
түсіндіруге болады (негізінен Азия), бірақ бұл негізінен нарықтың барлық 
негізгі сегменттерінде кремний тұтынудың өсуінен көрінеді.

 Сұраныстың өсуі кремний өндірісінің салыстырмалы өсуіне әкелген 
жоқ. Ұсыныс азайған сайын кремний бағасы 2020 жылдың қыркүйек айының 
ортасынан бастап айтарлықтай өсті. 2020жылдың 4-тоқсанында ең үлкен 
өсім Қытайда, Азияның басқа бөліктерінде болды. Ең үлкен жиынтық өсім 
ЕО-да болды.

 Қытайдан тыс өндіріс қалпына келтіру белгілерін 2020 жылдың 
3-тоқсанынан бастап көрсете бастады, бірақ 2021 жылдың 2-тоқсанына 
дейін айтарлықтай өсу күтілмейді, бұл кезде Еуропа мен Бразилияда 
қосымша қуаттардың едәуір көлемін іске қосу жоспарлануда. Сонымен 
қатар контейнерлердің жетіспеушілігі және Қытайдан материалдарды 
шығаруға қойылатын шектеулердің сақталуы жеткізілімнің қазіргі 

Сұраныс пен ұсыныс
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 Қазақстан кремний нарығы

 «Tau-Ken Temir» ЖШС металл кремний өндіретін зауыты Қазақстан 
Республикасында ғана емес, сонымен қатар Орталық Азия елдерінің 
аумағында да осындай жалғыз кәсіпорын болып табылады. Өндірістік 
қуаты – жылына 24 000 т дайын өнім.

 Негізгі бағыттары – Еуропалық одақ елдері (Нидерланды 
Корольдігі, Ұлыбритания, Италия, Германия), Кедендік одақ елдері.

шектеулерін күшейтті.

 Жергілікті өндірістің төмендеуі мен ішкі және халықаралық 
сұраныстың күрт қалпына келуіне байланысты Қытайдағы екінші 
жартыжылдықтағы кремний қорларының маусымдық өсуі 2020 жылы 
әдеттегіден әлдеқайда аз болды. Сонымен бірге Қытайдан тыс 
өндірушілердің қорлары жоғарыдағы диаграммада көрсетілгендей, 2020 
жылдың ортасынан бастап айтарлықтай төмендеді.

 Сонымен бірге болашақ жылдардағы айырмашылықтар 2020 және 
2021 жылдарға қарағанда әлдеқайда аз.

 2021 жылы кремний бағасы 2020 жылғы желтоқсанда 
болжанғаннан едәуір жоғары болады деп күтілуде. Болашақ жылдардағы 
айырмашылықтар әлдеқайда аз.

Кремнийге әлемдік сұраныс, 2018 - 2025Ж, мың т

Сұраныс Ұсыныс
Көзі: CRU Group
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5 Қаржы-шаруашылық қызмет
туралы есеп 

Қызметтің түйінді көрсеткіштері

1.    Өндірістік көрсеткіштер

Атауы

Өлшем 
бірл.

Факт

2019 ж.
12 айы

2021 ж.

Жоспар

2020 ж. 12 айы

ЖоспарФакт

Аффинаж алтынын 
өндіру

Металлургиялық 
кремний өндірісі

мың 
унция/т

т

938,7/ 
29,2

14 134

964,5/ 
30,0

0

1 078,4 
/33,5

0

1555,17/50

0

• Астана қаласындағы аффинаж зауытында тазартылған алтын 
өндірісі есепті кезеңде 1 078,4 мың унцияны (33,5 т) құрады, оның 223,4 мың 
унциясы (6,9 т) алыс-беріс негізінде алынған шикізаттан (толлинг) қайта 
өңделді. Осылайша, аффинаж алтынын өндірудің нақты көрсеткіші 2020 
жылдың 12 айында 12%-ға өсті.

• Қарағанды қаласындағы зауыттың өндірістік қызметі кремний 
нарығындағы әлемдік конъюнктура жақсарғанға дейін тоқтатылды.

2.   Қаржылық қызметке шолу 

Атауы Өлшем 
бірл.

2019ж.

12 айы 

Факт

2020ж.

12 айы 

Факт

2021 ж.

Жоспар

EBITDA margin2

Таза кіріс (шығын)

%

млрд. 
теңге

0,12

40,2

0,13

72,1

0,5

35,6

 2020 жылдың 12 айында EBITDA margin нақты көрсеткіші 2019 
жылдың деңгейінде 13% құрады.

 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2020 жылдың 12 
айында Таза кірістің 31,9 млрд. теңгеге ұлғаюы негізінен операциялық 
пайданың ұлғаюымен (+5,6 млрд.теңге), еншілес және тәуелді ұйымдардан 
үлестік кірістің (+23,7 млрд. теңге) сомаға ұлғаюымен, қаржылық және 
қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болатын шығынның (+3,3 
млрд. теңге) сомаға азаюымен байланысты.
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2 көрсеткіштер Жалғыз акционер бекіткен әдістеме бойынша есептелді
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3.    Капиталдың жеткіліктілік көрсеткіштері туралы мәліметтер

 2020 жылғы 12 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 
меншікті капиталы 696 млрд. теңгені құрайды. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
меншікті капитал мөлшерімен салыстырғанда меншікті капитал мөлшерінің 
93 млрд. теңгеге ұлғаюы негізінен мынадай факторларға:

• капиталдың өзге де құрамдастарын 51 млрд. теңге сомасына 
ұлғайтуға – «Қазмырыш» ЖШС есептілік валютасын қайта есептеуге;

• 2020 жылы бөлінбеген пайданы 42 млрд. теңгеге ұлғайтуға 
негізделген. 

Меншік капитал, млрд.теңге
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4.   Өтімділік көрсеткіштері туралы мәліметтер

Жалпы кірістер мен шығыстар, млрд. теңгемен

 2020 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық тәуелділік 
көрсеткіші - 0,04, меншікті капиталдың шоғырлануы 0,96 құрайды, бұл 
Компанияның ағымдағы қаржылық жағдайын тұрақты және сыртқы 
кредиторлардан тәуелсіз деп сипаттайды.

 Ағымдағы өтімділік коэффициентінің көрсеткіші 6,40 құрайды, бұл 
ағымдағы міндеттемелер алдындағы бос ресурстардың жеткілікті көлемінің 
салдарынан Қоғамның ағымдағы қаржылық жағдайын оң сипаттайды.

 2020 жылдың 12 айында 717 млрд. теңге мөлшеріндегі жалпы 
кірістер негізінен 638,1 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған алтынды 
cатудан, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тазартылған 
алтынды сату және 1 млрд. теңге мөлшерінде металлургиялық кремнийді, 
0,143 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған күмісті сату есебінен, екінші 
деңгейдегі банктерде уақытша-бос ақша қаражатын орналастыру 
нәтижесінде алынған 1,3 млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық кірістерге, 
сондай-ақ басқа да кірістер мен 0,8 млрд. теңге мөлшеріндегі бағамдық 
айырманы алуға, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардан 75,3 млрд. 
теңге мөлшерінде кіріс алуға байланысты қалыптасты.

 2020 жылға арналған 645 млрд. теңге мөлшеріндегі жалпы 
шығыстар құрамында алтыны бар шикізатты сатып алуға арналған 
шығыстарды және 629,7 млрд. теңге мөлшеріндегі тазартылған алтын мен 
металлургиялық кремний өндірісінде ескерілетін шығындарды, Қоғамның 
корпоративтік орталығы мен еншілес ұйымның 3,2 млрд. теңге мөлшеріндегі 
жалпы және әкімшілік шығыстарын, өткізуге арналған 0,1 млрд. теңге 
шығыстарды және 0,5 млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық шығыстарды, 
сондай-ақ 1,1 млрд. теңге мөлшеріндегі басқа да операциялық емес 
шығыстарды, 9,2 млрд. теңге сомасына активтердің құнсыздануын және 
1,2 млрд. теңге мөлшеріндегі салық және бюджетке төленетін басқа да 
төлемдер бойынша шығыстарды қамтиды.

0

200

400
273

281

502
463

710
644

600

800

Қ
а

рж
ы

-ш
а

р
уа

ш
ы

лы
қ 

қы
зм

ет
 

ту
р

а
лы

 е
се

п
А

лт
ы

н 
на

р
ы

ғы
на

 ш
ол

у
Тұ

р
а

қт
ы

 д
а

м
у

Факт
2018 ж.

Факт
2019 ж.

Факт
2020 ж.



32

Тұрақты даму

Басқарма төрағасының жолдауы

 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ корпоративтік 
басқару жүйесін дамыту бойынша дәйекті түрде 
жұмыс істейді және тұрақты даму мәселелері 
бойынша барлық мүдделі тараптарға қажетті 
ақпаратты жүйелі түрде ұсынуға ұмтылады. Компания 
жыл сайынғы негізде тиісті ақпаратты сапалы ашуды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Жаһандық 
есептілік бастамасының (GRI) стандарттарына сәйкес 
есеп дайындайды. Бұл біздің осындай форматта 
дайындалған бесінші есебіміз.

 Есепте сіз персоналды басқару, қауіпсіз 
еңбек жағдайларын құру, өндірістік қызметті жүзеге 
асыру кезінде қоршаған ортаға әсерді азайту, 
экологиялық қауіпсіздікті сақтау және табиғи ортаны 
сақтау мәселелері бойынша ақпарат таба аласыз.

 Тұрақты даму туралы ақпаратты ашқан 
кезде біз маңыздылық қағидатын ұстанамыз 
және Есепте көрсетілуге лайықты ең маңызды 
тақырыптарды таңдаймыз. Іріктеу ішкі және сыртқы 
стейкхолдерлердің пікірлерін ескере отырып 
жүргізіледі. Біздің жұмыскерлеріміз, жергілікті 
тұрғындар, акционеріміз, мемлекеттік органдар және 
инвесторлар біздің бизнесіміздің мүдделі тараптары 
болып табылады.

 Жауапты адамдар сауалнамаларды 
және ұйым ішінде де, одан тыс жерлерде де жеке 
сұхбаттарды қолдана отырып сауалнама жүргізді. 
Жиналған деректерді талдау нәтижелері бойынша 
Компанияның экономика, қоғам және экология 
саласындағы әсері тұрғысынан маңыздылыққа 
бағалау жүргізілді. Маңыздылық матрицасы және 
Есепті анықтау қағидаттары есепте көрсетілген. 
Ең маңызды деп танылған тақырыптар осы есепте 
көрсетілген.

 Компания өзінің экономикаға, экологияға 
және қоғамға әсер ету дәрежесін түсінеді. Біз барлық 
мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтай 
отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзіміздің тұрақты 
дамуымызды қамтамасыз етуге ұмтыламыз және бұл 
ретте Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шартының 
бастамаларын басшылыққа аламыз.

 2021 жылы біз топтың өндірістік қызметіне 
тұрақты даму қағидаттарын одан әрі енгізу жөніндегі 
жұмысты жалғастырамыз.

Құдайберген Қанат Жақыпұлы  
«Taý-Ken Samuryq» ҰТК
Басқарма төрағасы
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БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттарына бейілділігі

Тұрақты даму аспектілері

 Компания тұрақты даму қағидаттары мен құндылықтарын 
енгізе отырып, бизнесті адал жүргізу практикасын іске асыра отырып, 
операциялық қызметтің қоршаған ортаға және жергілікті халыққа әсерін 
барынша азайту және барлық мүдделі тараптар үшін құндылықты ұлғайту 
үшін экономикалық тұрғыдан орынды шараларды қабылдай отырып, 
тұрақты даму саласындағы жаһандық мақсаттарға қол жеткізуге өз үлесін 
қосуға ұмтылады.

 Тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен міндеттерді әзірлеу 
кезінде Компания БҰҰ-ның жаһандық шартының Компания қолдайтын 
мақсаттарын пайдалана алады, оның ішінде: 

 №3 мақсат Жақсы денсаулық пен аман-есендік  - ақпарат 
«Денсаулық пен еңбекті қорғау» бөлімінде ашылған).

 4-мақсат Сапалы білім беру -ақпарат «Даярлау және біліктілікті 
арттыру» бөлімінде ашылған.

 5-мақсат «Гендерлік теңдік» - ақпарат «Персоналдың сапалы 
құрамы туралы есеп» бөлімінде ашылған.

 8-мақсат «Лайықты жұмыс және экономикалық өсу» - ақпарат 
«Компания тобы бойынша кадрлардың тұрақтамауы жөніндегі ақпарат», 
«Кадр саясаты», «Инновациялық қызмет» бөлімінде ашылған.

 9-мақсат «Инфрақұрылым, индустрияландыру, инновациялар» 

 Тұрақты даму Компанияның Даму стратегиясының ажырамас 
бөлігі болып табылады, оны іске асыру шеңберінде Компания тұрақты 
даму қағидаттарын біртіндеп енгізу және негізгі процестер мен шешімдер 
қабылдаудың корпоративтік жүйесіне экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік мақсаттар мен міндеттерді интеграциялау бойынша жұмысты 
жалғастыруда. Компания тұрақты дамудың әртүрлі аспектілерін реттейтін 
ішкі саясатты әзірлей және енгізе отырып, сондай-ақ тұрақты даму 
қағидаттарын өзінің корпоративтік басқару жүйесіне біріктіре отырып, 
тұрақты дамуды басқарудың корпоративтік практикасын жетілдіруді 
жалғастыруда. 2020 жылы Компания тұрақты даму қағидаттарын дәйекті 
және үздіксіз ұстануға, Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың тиімді 
жүйесін әзірлеуге, Компанияның және ЕҰ-ның тұрақты даму саласындағы 
стандарттарды ұстануын  қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Тұрақты 
даму саласындағы саясатты, сондай-ақ мүдделі тараптар мүдделерінің 
теңгерімін сақтай отырып, Компанияның негізгі көрсеткіштерін жақсартудың 
ұзақ мерзімді тұрақты трендін әзірледі. Жыл сайын тұрақты даму жөніндегі 
іс-шаралар жоспары әзірленеді және орындалады.

 Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылық құру

 Компания ұлттық Компания бола отырып, өз қызметін Мемлекет 
пен Қордың мүддесіне қарай жүзеге асырады және түрлі металдарды 
өндіру және операциялық активтерді басқару мақсатында жер қойнауын 
пайдаланудың перспективалық объектілерін іздеу, кен орындарын салу 
және іске қосу арқылы елдің тау-кен саласын дамытуға үлес қосады. 

 Компанияның ықпал ету аймақтары - Нұр-Сұлтан қ., Қарағанды 
және Қызылорда облыстары, мұнда Компания жұмыс беруші және салық 
төлеуші болып табылады. Құрылған экономикалық құнды бөлу мемлекет 
пайдасына жалақы, дивидендтер, салықтар мен басқа да төлемдерді 
төлеу, тауарлар мен қызметтерді сатып алу процесінде жүреді.

- ақпарат «Активтердің қызметіне шолу», «Инновациялық қызмет» 
бөлімдерінде ашылған.

 12-мақсат «Тұтыну мен өндірістің тұрақты модельдерін қамтамасыз 
ету» - ақпарат «Экологиялық жауапкершілік» бөлімінде ашы
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GRI ашу талаптарына сәйкес құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құны , млн теңге

Қайырымдылық қызметі 

 Компания жергілікті қоғамдастықтарды қолдау мақсатында 2020 
жылы еріктілер жылын өткізу бойынша іс-шаралар жоспарында 7 іс-шара 
көзделген:

◆ «Жақсылық қоржыны» жобасы, «Құрбан айтқа жақсылық 
қоржыны» жобасы – әлеуметтік тұрғыдан осал отбасылар үшін азық-түлік 
қоржынын сатып алу.

◆ Емдеу мекемелеріне көмек көрсету – Қызылорда облысы 
Жаңақорған ауданының орталық ауруханасына екі ӨЖЖ аппаратын 
сатып алу. 

  Көрсеткіш 2020 2019 Өзгеріс

Кірістер

Салықтар

КТС

Операциялық шығындар

Капитал жеткізушілеріне 
төлемдер

Жұмыскерлердің жалақысы 
және басқа да төлемдері 

мен жеңілдіктері

639 246 870

22 829

1 099 180

1 104 249

30 777 857

604 050 339

2 192 416

447 804 513

85 208

324 083

4 892 920

60 501 128

378 630 579

3 370 595

43%

-73%

239%

-77%

-49%

60%

-35%

Құрылған экономикалық құн

Бөлінген экономикалық құн

Бөлінбеген экономикалық құн

◆ «Мектепке жол» акциясы – әлеуметтік тұрғыдан осал отбасыларға 
портфельдер мен кеңсе тауарларын сатып алу.

◆ «Баспанадағы жайлылық» акциясы – үйсіз жануарлардың 
питомниктеріне көмек.

◆ «Көңілдері жас жандар» еріктілер акциясы – 50 қарт адамға 
азық-түлік себетін сатып алу.

◆ «Қайырымды заттар» волонтерлік акциясы – «Qamqor» әлеуметтік 
дүкеніне заттар жинау, қиын өмірлік жағдайда қалған балалары бар 
аналарға көмек көрсету.

3 Ақпарат Компанияның 2020 жылғы аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігінен алынды. 
Компанияның 2020 жылғы қызметінің қаржы-экономикалық нәтижелері туралы толық ақпарат аудиттелген 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте, Есептің 2-қосымшасында ұсынылған, сондай-ақ Компанияның 

корпоративтік сайтының «Инвесторлар» бөлімінде орналастырылған.

Тұр
а

қты
 да

м
у

Қ
а

р
ж

ы
-ш

а
р

уа
ш

ы
лы

қ қы
зм

ет 
тур

а
лы

 есеп
Ко

р
по

р
а

тивтік ба
сқа

р
у



35

Әлеуметтік жауапкершілік
Персоналды басқару

 Компания жұмыскерлері қойылған міндеттерді табысты шешуге 
және мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін оның негізгі стратегиялық 
капиталы болып табылады. Персоналды басқарудың тиімді саясаты «Taý-
Ken Samuryq» ҰТК» АҚ ұзақ мерзімді тұрақты дамуының ажырамас элементі 
болып табылады.

 Компанияда бекітілген Кадр саясаты басқару жүйесін, сондай-
ақ адам ресурстарын басқарудың негізгі бағыттары мен тәсілдерін 
анықтайды. Аталған саясаттың ережелері Компанияның барлық еншілес 
ұйымдарына қолданылады.

 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ және оның еншілес компаниялары 
жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2020 жылы 925 адамды құрады.

 Талдау нәтижелері бойынша жұмыскерлердің орташа жасы - 39,6 
жас, бұл ретте жас қызметкерлер мен тәжірибесі бар қызметкерлердің 
теңгерімі сақталуда.

◆  Қызметкерлерді тиімді жұмыспен қамту

◆  Корпоративтік мәдениетті жетілдіру

◆  Қызметкерлерді оқыту және дамыту 

◆  Қызметкерлерді бағалау

◆  Қызметкерлерді ынталандыру

◆  Адамды әлеуметтік қолдау                                                     

Компанияның Кадр саясатының мақсаттары:

1) тиімді бәсекелестік және Компанияның жаһандық, жоғары 
бәсекеге қабілетті және үнемі дамып келе жатқан нарықтағы өзгерістерге 
бейімделу және ден қою қабілетін қамтамасыз ету үшін адам ресурстары 
мен дарынды дамыту және қолдау арқылы Компания инвестицияларының 
табыстылығын қамтамасыз ету;

2) персоналдың әлеуетін бағалау арқылы адам ресурстарын 
жоспарлау, болашақ қажеттіліктерді болжау, қажетті құзыреттердегі 
олқылықтарды анықтау және Компанияның стратегиялық мақсаттарымен 
интеграциялау, қажетті құзыреттілігі бар кәсіби және жоғары тиімді 
жұмыскерлерді тарту, ұстап қалу, дамыту және ынталандыру бойынша 
жоспар;

3) ұжымда жұмыскерлер барынша тартылатын, жоғары өнімді, 
Компанияға қатысты уәжді және бейілді болатын жұмыс атмосферасын 
құру;  

4) меритократияға бағдарланған корпоративтік мәдениетті дамыту, 
жоғары еңбек өнімділігіне, «коммерциялық ойлауға» және өзгерістерге 
дайын болуға қол жеткізу үшін мінез-құлықтың жаңа модельдерін енгізу.

Кадр саясатының негізгі бағыттары:

Компания мен еншілес ұйымдар жұмыскерлерінің санны , 2020 жыл

39,6 82% 18%

Орта жас

Орташа жұмысшылар саны

Ерлер Әйелдер

0 1002 00 3004 00 5006 00 700
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«Шалқия Цинк ЛТД» АҚ

«Тау-кен Алтын» ЖШС

«Tau-Ken Temir» ЖШС

«Алайғыр БК» ЖШС

«НГК «ТКС» АҚ

«Silicon Mining»  ЖШС

«Северный Катпар» ЖШС

«TKS Geology» ЖШС

«Масальский ГОК» ЖШС

«Шоқпар-Гагаринское» ЖШС

«Tau-Ken Mining» ЖШС
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Жас санаты бойынша персонал құрылымы  Кадрлардың жалпы құрылымында ер адамдардың үлес салмағы 
шамамен 82% (760 адам) және 18% (165 адам) әйелдер ұжымына тиесілі. 
Ерлер мен әйелдердің арақатынасындағы айырмашылық Қоғам қызметінің 
ерекшелігіне байланысты.

Компания тобы

Нұр-Сұлтан

Қарағанды облысы

Қызылорда облысы

Оның ішінде орталық  аппарат 
бойынша

925

147

163 

615

69,00

760

91

123

545

35,00

165

56

40

70

34,00

Компанияның атауы ер адамдар

саны

31

әйел адамдар 

саны

52

оның ішінде:
Орташа тізімдік саны, барлығы, 

адам

2020 жылғы 31 желтоқсандағы персоналдың гендерлік құрылымы

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

ӘБҚ үлесі, 30 
жасқа дейін 14,6%

Басқарушы қызметкерлер 
үлесі, 50 жастан асқан 8,5%

ӨҚ үлесі, 30 жастан 
50 жасқа дейін 77,0%

Әйел адамдар 18%

Ер адамдар 82%
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 Компания жұмыскерлерінің 100% жоғары білімі бар, Компания тобы 
бойынша жоғары білімі бар жұмыскерлердің үлесі жалпы тізімдік саннан  
–40,6%-ды, жоғары білімі бар жұмыскерлер қатарынан шетелдік жоғары 
білімі бар жұмыскерлердің үлесі – 14,2%-ды, жоғары білімі бар жұмыскерлер 
қатарынан ғылыми дәрежесі бар қызметкерлердің үлесі 1,9%-ды құрайды.

 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ еңбек қатынастарының тиімді 
тәжірибесін қолдайды және еліміздің үздік жұмыс берушілерінің қатарында 
қалуға ұмтылады. Компания үздік қызметкерлерді тарту, жұмылдыру 
және ұстап қалу бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде. Жұмыскерлердің 
мансаптық өсуіне және тиімділік дәрежесі бойынша еңбекті көтермелеуге 
маңызды мән беріледі.

 Компанияда бос лауазымдарға кадрларды конкурстық іріктеу 
және жалдау қағидаттары енгізілген. Қызметкерлерді іріктеу қағидалары 
кандидаттардың кәсіби білімін, жеке және іскерлік қасиеттерін тестілеу 
негізінде кандидаттарды конкурстық іріктеу процесін реттейді.

 Жұмыскерлерді ынталандыру мақсатында Компания атқарылған 
жұмысты бағалау қорытындылары бойынша материалдық және 
материалдық емес көтермелеу жүйесін көздейді. Компания жұмыскерлерді 
әртүрлі оқыту, тренингтер мен семинарлардан тұратын жеке даму 
жоспарларымен қамтамасыз етеді. Жұмыскерлер түрлі мемлекеттік 
наградалармен, мерейтойлық медальдармен, Құрмет грамоталарымен 
көтермеленеді.

 Компания жұмыскерлердің өмірін сақтандыруды, ана/әке болуға 
байланысты демалыспен қамтамасыз ете отырып, материалдық көмек 
пен еңбекке жарамсыздық бойынша өтемақы арқылы жеңілдіктер мен 
жәрдемақылар береді.

 Еңбек заңнамасына және еңбек шартының талаптарына сәйкес 
жұмыскерлерге қатысты маңызды болуы мүмкін, шаруашылық қызметтегі 
елеулі өзгерістерді іске асыру туралы алдын ала хабардар етудің ең 
аз мерзімі 2 аптадан бастап белгіленген. Жұмыскерлерге берілетін 
жәрдемақылар мен жеңілдіктер жұмыскерлерді тартудың маңызды 
факторларының бірі болып табылады.

Еңбек қатынастары тәжірибесі

Компания және оның еншілес ұйымдары жұмыскерлерінің 
әлеуметтік пакеті

Жұмыскерлердің санаты бойынша персоналдың құрылымы

0,0%

24,4%

13,0%

42,9%
57,1%

75,6%

87,0%

20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Қол ұстанымының үлесі,%

PP үлесі,%

AUP үлесі,%

Компания және ЕҰ

Жұмыскер санаты

Толық жұмыспен қамту 
шарттары негізінде 
жұмыс істейтін жұмыскер 

Жеңілдіктер Уақытша немесе толық 
емес жұмыспен қамту 
шарттары негізінде жұмыс 
істейтін жұмыскер 

Өмірді 
сақтандыру

Денсаулық 
сақтау

Еңбекке жарам-
сыздық бойынша 

өтемақы

Ана/әке дема-
лысы

АҚЖ міндетті сақтандыру

Қарастырылған

Еңбекке жарамсыздық 
парағы бойынша төлем

ҚР Еңбек кодексіне 
сәйкес

ҚР Еңбек кодексіне 
сәйкес

Еңбекке жарамсыздық 
парағы бойынша төлем

АҚЖ міндетті сақтандыру

---
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2020 жылғы ана/әке демалысы құрылымы

Компания және ЕҰ

 Еңбек заңнамасының және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес Компания тобында Ана 
немесе әке болу бойынша демалыс тәжірибесі бар. Компания ерлер мен 
әйелдердің ана мен әке болуға тең құқығын қолдайды.

Зейнетақы беру

Компанияның 
акцияларын 

бөлу

Өзгесі

ҚР заңнамасына сәйкес

Қарастырылмаған

Материалдық көмек:

1) бала тууға/асырап 
алуға байланысты -  1 АЛЖ 
мөлшерінде, бірақ 100 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде;

2) жұмыскердің қайтыс 
болуына байланысты - 1 АЛЖ 
мөлшерінде, бірақ 200 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде;

жұмыскердің жұбайының 
(зайыбының), балаларының, 
ата-аналарының қайтыс 
болуына байланысты - 1 АЛЖ 
мөлшерінде, бірақ 100 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде;

3) жұмыскер ауырған 
жағдайда емделуге

Лауазымдық жалақыға 30% 
экологиялық қосымша ақы, 9 
күн қосымша демалыс, еңбек 
демалысына 1 лауазымдық 
жалақы мөлшерінде 
сауықтыруға арналған 
материалдық көмек

Еңбек демалысына 2 
лауазымдық жалақы 
мөлшерінде сауықтыруға 
арналған материалдық көмек

Материалдық көмек:

1) бала тууға/асырап 
алуға байланысты -  1 АЛЖ 
мөлшерінде, бірақ 100 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде;

2) жұмыскердің қайтыс 
болуына байланысты - 1 АЛЖ 
мөлшерінде, бірақ 200 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде;

жұмыскердің жұбайының 
(зайыбының), балаларының, 
ата-аналарының қайтыс 
болуына байланысты - 1 АЛЖ 
мөлшерінде, бірақ 100 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде;

3) жұмыскер ауырған 
жағдайда емделуге

Қарастырылмаған

ҚР заңнамасына сәйкес

Ана/әке демалысы
Барлығы, 

оның 
ішінде

Ер адамдар Әйел 
адамдар

Ана/әке болуға байланысты 
демалысқа құқығы бар 
жұмыскерлердің жалпы 
саны (2020 жылы туған 
балалары бар)

Ана/әке болуға 
байланысты демалыс алған 
жұмыскерлердің жалпы 
саны

Ана/әке демалысы 
аяқталғаннан кейін 
жұмысқа оралған және 
жұмысқа оралғаннан 
кейін 12 айдан кейін 
жұмысын жалғастырған 
жұмыскерлердің жалпы 
саны

Ана/ әке демалысын алған 
жұмыскерлердің жұмысқа 
қайта оралу %-ы және 
ұстап қалу  (%)

92

19

6

31,6%

73

0

0

19

19

6

31,6%

 Персоналды іріктеу және жалдау жүйесін жетілдіру саласындағы 
стратегиялық мақсат барлық кандидаттарға тең мүмкіндіктер бере отырып, 
бос лауазымдарға орналасуға конкурстық іріктеудің ашық рәсімін енгізу 
болып табылады.
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Компания тобы бойынша кадрлардың 
тұрақтамауы туралы ақпарат 

 2020 жылы кадрлардың тұрақтамауы көрсеткіші нысаналы мән 
аймағында және 16,5%-ды құрайды. «Тau-Кеn Temir» ЖШС бойынша жоғары 
көрсеткіш 2019 жылдың соңында және 2020 жылдың басында зауытты 
консервациялау себебінен персонал санының жоспарлы төмендеуімен 
байланысты.

8,60%«Шалқия Цинк ЛТД» АҚ

«Тау-кен Алтын» ЖШС

«Алайғыр БК» ЖШС

«ТКС» ҰТК» АҚ

«Tau Ken Temir» ЖШС 

Компаниялар тобы

11,94%

19,50%

17,40%

16,5%

71,30%

 Соңғы жылдары кадрлардың тұрақтамауының төмендеу үрдісі 
байқалады, бұл көрсеткіш Қоғамда және ЕҰ-да HR-процестер бойынша 
жоспарлы жұмыстың нәтижесі болып табылады. Жұмыскерлерге сауалнама 
жүргізу кезінде оларды компанияда келесі жағдайлар қызықтыратыны атап 
өтілді:

◆   жақсы еңбек жағдайлары (жұмыс тәртібі, әлеуметтік пакет);

◆   кәсіптік оқыту мүмкіндіктері;

◆   қызықты жобаларға қатысу мүмкіндігі;

 Есепті кезеңде Компания барлығы 81 адамды жұмысқа қабылдады. 
Жұмыстан босатылған жұмыскерлердің жалпы саны 179 адамды құрады, 
оның ішінде 126 ер адам және 53 әйел адам. 

Динамикадағы кадрлардың тұрақтамауы

19,2%
22,1%

17,5%

34,7%

20,8%
29,1%

16,5% 17,4%

2017 2018 2019 2020

ТКС және ЕҰ ТКС КО

Структура вновь принятых сотрудников в 2020 году по возрастным 
категориям и полу, чел

24

3
2

14

7
1330 жасқа дейін

30-дан 50 жасқа дейін

50 жастан жоғары

Барлығы:

0 10 20 30 40 50 60

42

57

Әйелдер Ерлер

◆   жұмыс берушінің бренді;

◆   кәсіби және мансаптық өсудің жақсы перспективалары.

 Компанияда «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен оның еншілес 
ұйымдарындағы бос лауазымдарға конкурстық іріктеу, персоналды 
жалдау және бейімдеу қағидалары өзектендірілді. Компанияның бос жұмыс 
орындары Қордың Samruk Qyzmet бірыңғай порталында, сондай-ақ Head 
Hunter сайтында орналастырылады. Түйіндемені жинау және өңдеу процесі 
автоматтандырылды, барлық кандидаттардың мемлекеттік тілді білуіне 
тестілеу жүргізіледі. Конкурстық іріктеу қорытындылары Қордың Samruk 
Qyzmet бірыңғай порталында орналастырылады. 
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 Қазақстан Республикасындағы бастапқы деңгейдегі стандартты 
жалақының кәсіпорынның негізгі өндірісі орналасқан маңызды қызмет 
өңірлеріндегі белгіленген ең төменгі жалақыға қатынасы төменде берілген.

 2020 жылы 118 қысқа мерзімді оқыту іс-шаралары ұйымдастырылды, 
пандемия жағдайында негізгі оқыту іс-шаралары қашықтықтан өткізілді, бұл 
күндізгі оқудан әлдеқайда арзан, сондай-ақ оқуға іссапарлар бойынша 
қосымша шығындарды талап етпейді. Бұл факт оқуға арналған бюджет 
бойынша үнемдеуге қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Даярлау және біліктілікті арттыру

2020 жылы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның бір қыз-
меткерді оқыту сағаттарының орташа жылдық саны

Компания және ЕҰ

2020 жылы жұмыстан босатылған жұмыскерлердің жас санаты мен 
жынысы бойынша құрылымы, адам

30-дан 50 жасқа дейін

30 жасқа дейін

50 жастан жоғары

Барлығы: 126

40

74

12 1

48

4

53

Әйелдер Ерлер

2020 жылы маңызды қызмет өңірлерінде Қор тобы бойынша орташа 
белгіленген ең төменгі жалақы, теңге

Қазақстандағы 2020 
жылғы ең төменгі 
жалақы мөлшері

42 500 31 183 131 404

Қазақстандағы 2020 
жылғы ең төменгі 
күнкөріс деңгейі

Маңызды қызмет 
өңірлеріндегі 

Компанияның орташа 
ең төменгі жалақысы

Оқыту іс-шаралары- 118

91; 77%

16; 14%
3; 2%

8; 7%

Міндетті білім Корпоративтік 
оқыту

Көшбасшылықты 
дамыту

Басқалар

Жұмыскер санаты

2020 жылы бір жұмыскерді оқыту 
сағаттарының  орташа жылдық 

саны  

Ер адамдар Әйел адамдар

ӘБП, оның ішінде

Өндірістік персонал, оның 
ішінде

басшылар (бірінші басшыдан 
бөлім бастығына дейін)

мамандар

ИТЖ

Жұмысшылар

62,7

11,3

54,3

71,1

12,3

10,3

83,2

3,5

47,2

119,1

5,7

1б3
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 Жыл бойы Компания бекітілген Ережелерге сәйкес жұмыскерлердің 
қызметін жыл сайынғы бағалауды жүзеге асырады, ол оқыту мен дамыту 
қажеттілігін анықтауға көмек көрсетуге және қызметтің жеке көрсеткіштерін 
жақсартуға қозғаушы күш болуға тиіс. Нәтижелілікті бағалауды жүргізу 
процесі адал және әділ кері байланысқа және сенімге негізделген.

2020 жылы нәтижелілігі мен мансабының дамуына 
мерзімді бағалау жүргізілетін жұмыскерлер саны

Компания және ЕҰ

Жұмыскер санаты

Нәтижелілігі мен мансабының 
дамуына мерзімді бағалау 

жүргізілетін жұмыскерлер саны 
(үлесі) (*)

Ер адамдарБарлығы, 
оның ішінде Әйел адамдар

ӘБП, оның ішінде

Өндірістік персонал, оның 
ішінде

басшылар (бірінші басшыдан 
бөлім бастығына дейін)

мамандар

ИТЖ

Жұмысшылар

56

517

22

34

115

402

85

589

31

54

128

461

29

72

9

20

13

59

Корпоративтік мәдениетті дамыту

 Директорлар кеңесінің шешімімен Компанияның жаңа 
редакциядағы Іскерлік әдеп кодексі бекітілді.

 2020 жылға арналған жоғары өнімділік мәдениетін дамыту 
жөніндегі жол картасын іске асыру аясында:

• Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің және еншілес 
кәсіпорындарының бірінші басшыларының, функционалдық бағыттар 
көшбасшыларының қатысуымен Компанияның ірі жобалары бойынша 
ағымдағы мәселелерді және іске асыру сатысын талқылау бойынша 
таунхолл өткізілді.

• Мақсатты корпоративтік мәдениетті айқындау және Компания 
мен еншілес ұйымдардың құндылықтарын әзірлеу бойынша Компания 
басшыларымен және еншілес ұйымдардың бірінші басшыларымен көшпелі 
стратегиялық сессиялар өткізілді

• 2020 жылғы 29 желтоқсанда өзгерістер агенттерінің Директорлар 
кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелерімен кездесуі өткізілді. 
Таныстырылымнан кейін кері байланыс жасалып, Директорлар кеңесі 
мүшелерінің ұсынымдары алынды. Бұл жобалар іске асыру үшін 
мақұлданды. Кездесуде келесі 4 агенттік жоба таныстырылды:

- «Корпоративтік портал»;

- «Рөлдермен алмасу»;

- «Кадрлардың тұрақтамауы. Шешу жолдары»;

- «Компанияны трансформациялау».

• Негізгі лауазымдарға сабақтастық жоспарын қалыптастыру және 
іске асыру. Есепті жылы 13 негізгі лауазым бекітілді, оның ішінде 7 лауазымға 
мирасқорлар пулынан нысаналы лауазымдарға тиісті дайындық мерзімі 
бар кандидаттар айқындалды. Сабақтастық жоспарын орындау: 6 бос 
орынның ішінен 2020 жылы негізгі лауазымдарға мирасқорлар пулынан 4 
қызметкер тағайындалды, бұл 67%-ды құрады.

 Жалпы жаңартылған құндылықтарды енгізу бойынша жұмыс, 
құзыреттіліктің жаңартылған моделін енгізу, брендті жылжыту және жұмыс 
берушінің құнды ұсынысы, командалық жұмысты, адалдықты, Компания 
ұжымы мен оның еншілес ұйымдарында жағымды және шығармашылық 
атмосфераны күшейтетін ұйымдастырушылық іс-шараларды өткізу 
жалғасуда.
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 Қанат Қуанышұлы Әбішев 2017 жылдың ақпан 
айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Компанияның 
Жобалау кеңсесінің бас тау-кен инженері 
лауазымында жұмыс істейді. Бүгінгі таңда Шалқия 
(Zn-Pb) жобасының кураторы, сондай-ақ Алайғыр 
(Pb-Ag), Солтүстік Қатпар (W-Mo), Масальское 
(Fe-TiO2) компаниялары жобаларындағы тау-кен 
геологиялық мәселелеріне жауапты. 

 Тау-кен саласында 12 жылдан астам 
тәжірибесі бар. Тәжірибе әр түрлі сатылардағы 
кәсіпорындардың басшылығымен байланысты – 
келісімшарт алу, геологиялық барлау, жобалау, 
құрылыс, өндіру және тарату.

 2020 жылы пандемия кезінде Қанат 
Әбішевтің жетекшілігімен Шалқия және Алайғыр 
кен орындарының минералдық ресурстарын 
бағалау жұмыстары аяқталды. Pre-Feasibility 

Study шеңберінде Шалқия кен орны бойынша кен қорларын JORC 2012 және KazRC 
стандарттары бойынша бағалау жұмысы орындалды.

 Әлеуетті серіктестермен бірге одан әрі іске асыру үшін перспективасы 
бар 15-тен астам кен орындары мен кен аймақтарын бағалауға қатысты.

 Қанат Әбішев JORC халықаралық стандарттары бойынша тау-кен 
саласындағы құзыретті тұлға, сондай-ақ ҚР ҚМК сарапшысы болып табылады. «Жас 
Өркен» бағдарламасы аясында жыл сайын жас мамандарға тәлімгер ретінде қызмет 
етеді, тау-кен компаниясында жұмыс істеу үшін қажетті тәжірибе мен дағдылардың 
әдістемесімен бөліседі. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 25 тәлімгер арасында 
Қанат Әбішев үздік (ТОП-3) деп танылды.

 БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Жұмыскерлерді әлеуметтік қолдау жүйесін жетілдіру

 Компанияның жұмыскерлерді әлеуметтік қолдауды жетілдіру саласындағы 
кадр саясатын табысты іске асыру мақсатында төменде келтірілген іс-шаралар 
жүзеге асырылды.

 Компанияның жұмыскерлерді әлеуметтік қолдауды жетілдіру саласындағы 
Кадр саясатын табысты іске асыру мақсатында төменде келтірілген іс-шаралар 
жүзеге асырылды.

 Қызметкерлерді материалдық емес көтермелеу саласында:

 Жемісті жұмысы, жұмыстағы жоғары жетістіктері, сондай-ақ жекелеген 
өндірістік жобаларды іске асыруда кәсіби шеберлігі үшін компания және оның ЕҰ 
қызметкерлері мемлекеттік наградалармен, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құрмет 

грамотасымен, Құрмет грамотамен, Қоғам Басқармасы төрағасының Алғыс хатымен 
марапатталды.

 Осылайша есепті жылы Қоғам және ЕҰ қызметкерлерінің 10%-дан астамы 
жұмыстағы жоғары жетістіктері, сондай-ақ жобаларды іске асыруда кәсібилік 
көрсеткені үшін атап өтілді және «Самұрық-Қазына» АҚ Құрмет грамоталарымен, 
Құрмет грамотасымен, Қоғам Басқармасы төрағасының Алғыс хаттарымен 
марапатталды.

Атауы Құрмет грамотасы Құрмет хаты№

« Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ

«Tau-Ken Temir» ЖШС

«Алайғыр» БК» ЖШС

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

«Солтүстік Қатпар» 
ЖШС 

«Silicon Mining» ЖШС 

ЖИЫНЫ:

3

7

4

3

3

1

1

22

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12

25

16

6

10

2

1

72

6

38

4

46

Метталургер 
күні

Қазақстан 
РеспубликасыныңТәуелсіздік 

күні

Қор Қоғам
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Компаниядағы іскерлік этика

Біздің құндылықтарымыз

 Іскерлік әдеп кодексі Қоғам қызметкерлеріне, 
клиенттері мен серіктестеріне әділ және адал 
қарым-қатынасты айқындайтын құндылықтарға 
негізделген мінез-құлық стандарттарын көрсетеді 
және корпоративтік мәдениетті дамытуға, Қоғам 
мен оның еншілес ұйымдарының беделін нығайтуға 
бағытталған.

 Іскерлік этика кодексі әрбір қызметкерге 
қызметтің нәтижелері мен жалпы Қоғамның беделі 
үшін жауапкершілікті сезінуге және жалпы іске өзінің 
жеке үлесінің маңыздылығын түсінуге мүмкіндік 
беретін шабыттандыратын жұмыс атмосферасын 
қалыптастыруға арналған.

 «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ стратегиялық 
инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру 
жолымен Қазақстан Республикасының тау-кен 
металлургия саласының жекелеген секторларын 
дамытуға жәрдемдеседі. Мақсаттарға қол жеткізудегі 
біздің адалдық, құрмет және табандылық мәдениетіміз 
сыртқы және ішкі барлық іскерлік қатынастарымыз 
бен өзара іс-қимылдарымызға қолданылады.

 Біздің ашықтығымыз және серіктестіктегі 
жауапкершілігіміз – бұл инвестициялық жобаларды 
табысты іске асырудың және активтердің 
әртараптандырылған портфелін қалыптастырудың 
кепілі.

§Кодекске сәйкес, Компания жұмыскерлері 
келесі қағидалар мен қағидаттарды 
басшылыққа алады:

Құрмет

1. Біз әріптестер мен серіктестерді құрметтейміз

2. Біз компанияның ар-ұжданы, адамгершілігі 
мен мүдделеріне негізделген шешімдер қабылдаймыз.

3. Біз өз пікірімізді еркін білдіреміз және 
басқаларды тыңдаймыз.

4. Біз шешімдер мен іс-әрекеттерде дәйекті 

және әділетті боламыз.

Адалдық

1. Біз әріптестеріміз бен серіктестерімізге 
ашықпыз.

2. Біз қабылданған міндеттемелерді 
орындаймыз.

3. Біз жетістіктер бойынша бағалаймыз және 
нәтижелер бойынша ілгерілетеміз.

4. Біз қателіктерден сабақ аламыз және 
қателікті тоқтатамыз.

Табандылық

1. Нәтиже процесстен гөрі маңызды деп 
санаймыз.

2. Біз әрқашан ең жақсы шешімдерді іздейміз.

3. Біз қиындықтарды жеңіп, оларды жаңа 
мүмкіндіктер ретінде қарастырамыз.

4. Біз ешқашан жеткен жетістікте тоқтап 
қалмаймыз. 

Серіктестік

1. Біз сенім мен командалық жұмыс 
атмосферасында жұмыс істейміз.

2. Біз компаниямызды оны мақтан тұтатындай 
етіп жетілдіреміз.

3. Біз позитивпен және бірге жұмыс жасағанды 
ұнатамыз.

4. Бізге команданың әр мүшесінің қосқан үлесі 
маңызды.

5. Біз бастамашыл және жасампазбыз. Біз үнемі 
жетілдіріліп, дамып келеміз.

◆ Компанияның лауазымды тұлғалары мен 
жұмыскерлері ақпараттың құпиялылығына қатысты 
ішкі құжаттармен міндетті түрде танысады және оны 
компаниядан тыс кез келген үшінші тұлғаларға жария 
етудің алдын алуға қамқорлық жасайды, сондай-ақ 
деректерді жоғалтуға немесе жоюға жол бермеуге 
ерекше мән береді.

◆ Мүдделер қақтығысын болдырмау 
Компанияның, оның жұмыскерлерінің және Жалғыз 
акционердің мүдделерін қорғауды қамтамасыз 
ету үшін маңызды шарт болып табылады. Барлық 
қызметкерлер мүдделер қақтығысы жоқ ашық, 
уақтылы және барабар шешімдер қабылдау үшін 
жауапты болады.

◆ Мүдделі тұлғалар тарапынан да, сондай-
ақ компанияның лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері тарапынан да ақталмаған пайдалар 
мен мүліктерді алу немесе сақтау мақсатында 
сыбайлас жемқорлық және басқа да құқыққа қарсы 
іс-әрекеттерге жол бермеу.

◆ Компанияның лауазымды тұлғалары мен 
жұмыскерлері Кодекстің талаптарын түсіне отырып, 
басқа әріптестермен іскерлік әдеп қағидаттары, 
қабылданған іскерлік мінез-құлық қағидалары 
саласындағы өз білімдерімен бөлісе отырып, 
іскерлік әдеп талаптарын сақтай отырып және 
бұзушылықтардың алдын ала ескерту арқылы 
компанияда корпоративтік мәдениеттің дамуына 
үлес қосады.

◆ Компания осы саладағы заңнама 
талаптарына сәйкес қауіпсіздік, еңбекті қорғау және 
қоршаған ортаны қорғау бойынша талаптарды 
сақтайды. Компанияның лауазымды тұлғалары мен 
жұмыскерлері өз іс-әрекеттерін қоршаған ортаға 
әсер ету тұрғысынан бағалауға және оған әсер етуді 
азайтуға тырысады.
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 Бақылау шараларына сәйкес Компанияның 
лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері Кодекстің 
талаптарын ұстанады. Компанияда ақпараттандыру 
арналары, соның ішінде «жедел желі» арқылы жолға 
қойылған.

 Компанияда барлық қызметкерлер арасында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша міндетті реттеуші талаптар мен үздік 
халықаралық тәжірибенің сақталуын қамтамасыз 
ететін және халықаралық стандарттарға, ішкі 
саясаттарға және ҚР заңнамасына сәйкес бизнесті 
жүргізу үшін жағдай жасайтын комплаенс функциясы 
бар.

 Комплаенс офицер есепті кезеңде 
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу 
бойынша контрагенттерге, сондай-ақ Компанияның 
және еншілес ұйымдардың құрамында алтын бар 
шикізатты жеткізушілеріне тексеру жүргізді. Компания 
Тобының қызметі бойынша 2020 жылы «жедел желі» 
бойынша 15 өтініш келіп түсті, оның ішінде қарау 
нәтижелері бойынша барлық шағымдар өңделді және 
шағым берудің ресми тетіктері арқылы реттелді.

 2021 жылғы сәуір-мамыр айларында 
Компанияда жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдері бойынша ішкі талдау жүргізді.

 Компанияда 2020 жылдың қорытындысы 
бойынша сыбайлас жемқорлықтың расталған 
жағдайлары жоқ.

 2020 жылы Компанияның басшылығы мен 
жұмыскерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы мәселелер бойынша 4 семинарға, 
Компанияның еншілес ұйымдары сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы мәселелер 
бойынша 2 семинарға қатысты.

 Компанияның Директорлар кеңесі «Taý-Ken 
Samuryq» UТК» АҚ мен оның еншілес ұйымдарында 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын 
бекітті. Компанияның басшылығы мен қызметкерлері, 
сондай-ақ еншілес ұйымдардың басшылары 
Компанияның комплаенс бөлігіндегі барлық ішкі 
нормативтік құжаттарымен танысты. Комплаенс 
бөлігінде тиісті ішкі нормативтік құжаттардың 
қабылдануына қарай құжаттар танысу және тиісті 
шаралар қабылдау үшін еншілес ұйымдарға 
жіберіледі. Іскерлік серіктестер, оның ішінде жұмыс 
және қызмет тауарларын жеткізушілер Компания 
шарттарының жобаларымен танысады, олар 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелерді, 
Компанияның инвестициялық келісімдерінде, 
шарттарында, келісімшарттарында адам құқықтары 
туралы баптарды қамтиды.

 Әрбір қызметкер өзінің мінез-құлқы 
шеңберінде этикалық нормалардың сақталуы 
үшін жауап береді. Кодекс нормаларын сақтау 
Компанияның барлық лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Кодекс 
нормаларын бұзу белгіленген тәртіппен тәртіптік 
жауаптылыққа әкеп соғады.

◆ Қоғаммен және БАҚ-пен қарым-қатынаста 
жоғары этикалық стандарттарды сақтау. Басшы 
қызметкерлердің көпшілік алдында сөйлеген 
сөздерінде, өздерінің ақпараттық-жарнамалық 
материалдарында немесе басқа да қоғамдық іс-
шараларда жалған ақпарат таратуға, фактілерді 
жасыруға және/немесе бұрмалауға жол бермеу. 
Компанияда www.tks.kz корпоративтік сайты жұмыс 
істейді.
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 Компания денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету саласындағы қызметке ерекше көңіл бөледі, басым 
бағыттардың негізгілері санитариялық-тұрмыстық жағдайларды жақсарту, 
жарақаттанудың, технологиялық бұзушылықтардың болмауына ұмтылу, 
зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерін төмендету, қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасау болып табылады.

 Біз «нөлдік жарақаттану» мәдениетін қалыптастыруға ұмтыламыз, 
онда әрбір жұмыскер өзінің және әріптестерінің қауіпсіздігі үшін өзіне жеке 
жауапкершілік алады.

 «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ үшін еңбек қауіпсіздігі және 
қызметкерлердің денсаулығын сақтау қызметтің сөзсіз басымдығы болып 
табылады.

 Қауіпсіз жұмыс ортасын қамтамасыз ету мақсатында Компания 
өзіне келесі міндеттемелерді алды:

Өндірістік жарақаттану статистикасы

 Жарақаттану мен зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың 
әсерінің алдын алу үшін қызметкерлерге міндетті түрде жеке қорғаныш 
құралдарын қамтамасыз ету мен берудің салалық нормаларына 
сәйкес арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныш 
құралдары беріледі, кәсіптік аурулардың, уланулардың алдын алу және 
қызметкерлердің денсаулығын нығайту үшін тұрақты негізде жұмыс 
берушінің қаражаты есебінен сүт және емдік-профилактикалық тағам 
беріледі. Сондай-ақ кәсіптік аурулардың алдын алу және жарақаттануды 
төмендету бойынша қызметкерлер Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау саласындағы заңнама талаптарына сәйкес жыл сайынғы мерзімдік 
медициналық тексеруден және ауысым сайын медициналық куәландырудан 
өтеді.

• еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты қорғауды басқару әдістері мен 
құралдарын үздіксіз жақсарту;

• еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету мен 
басқару саласындағы сыртқы мүдделі тараптар мен әріптестерге ашық 
болу;

• әріптестерімізден жұмыстарды жүргізу, тауарларды жеткізу және 
қызметтерді көрсету кезінде қауіпсіздікті және денсаулықты қорғауды 
қамтамасыз етуге жауапты қарым-қатынасты ашық талап ету;

• еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбекті қорғау мәселелері 
бойынша жұмыскерлерді үздіксіз жұмысқа белсенді тарту;

•  Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
және Компанияның еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты қорғау саласындағы 
талаптарын сақтау;

• адамдар мен жабдықтарға теріс әсер етуі мүмкін апатсыз және 
технологиялық бұзушылықтардың болмауына ұмтылу.

Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік

Атауы

Топтық жазатайым 
оқиғалардың саны

Өлімге әкелген жазатайым 
оқиғалардың саны

Жұмыс уақытын 
жоғалтумен жазатайым 
оқиғалардың саны

Мердігерлермен болған 
жазатайым оқиғалардың 
саны

Тіркелген ЖКО саны

Техногендік сипаттағы 
ТЖ саны (бақыланбайтын 
жарылыс, өрт, КӘУЗ 
шығарындысы және төгілу)

Жазатайым 
оқиғалардан зардап 
шеккендердің жалпы 
саны

2017

0

0

2

0

0

3

2

2018

1

0

4

0

0

2

10

2019

0

0

2

0

3

0

2

2020

0

0

0

0

2

2

0
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 Жарақаттану мен технологиялық бұзылулардың алдын алу 
жөніндегі техникалық іс-шараларға, мысалы, желдету және аспирация 
жүйелерінің техникалық жай-күйін бақылау, Газдану мен шаңдану 
тұрғысынан жұмыс аймақтарының ауа сынамаларын өлшеу, тау-кен 
қазбаларын бекіту мен суаруды бақылау, тау-кен қазбаларында желдету 
жұмыстарын жүргізу, ЖЖЖ (жергілікті желдету желдеткіштері) мен желдету 
бөгеттерін орнату, жұмыс және авариялық жарықтандырудың техникалық 
жай-күйін бақылау сияқты техникалық іс-шараларға көп көңіл бөлінеді.

Келесі құжаттар әзірленді және бекітілді:

1. «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ және оның ЕҰ бойынша коронавирус 
инфекциясының таралуының алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспары.

2. «COVID-19 коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау 
жөніндегі шараларды күшейту туралы» бұйрық.

3. Коронавирус инфекциясы эпидемиясына жауап беру кезіндегі 
әрекеттер алгоритмі.

4. Еншілес ұйымдардың коронавирус инфекциясына байланысты 
тәуекелдерді іске асыру жағдайына арналған жоспарлар.

5. «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ мен оның ЕҰ-ларының кезең-кезеңімен 
карантиннен шығу жоспары.

6. Карантинге жатқызылған кезеңде «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ-да 
және оған дейінгі кезеңде жұмыс орнында болу қағидалары.

7. КО және оның ЕҰ-ларына коронавирус инфекциясы пандемиясының 
екінші толқыны басталған кездегі іс-қимыл жоспары.

 «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ-да және еншілес ұйымдарда 
денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы мәселелерді 
басқару қазақстандық заңнаманың: Еңбек кодексінің, Денсаулық 
туралы кодекстің, ҚР Санитариялық қағидалары мен нұсқаулықтарының, 
Денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы саласындағы халықаралық 
талаптардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

 Әлемдегі коронавирус пандемиясына және онымен байланысты 
карантиндік шектеулерге байланысты Компания және оның еншілес 
ұйымдары 2020 жылы COVID-19-ға қарсы күресу үшін келесі шараларды 
қабылдады:

Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі

◊ COVID-19-дың алғашқы белгілері мен алдын алу шаралары 
туралы ақпараттық постерлер таратылды.

◊ Пандемияға байланысты төтенше жағдайды басқару жөніндегі 
штаб құрылды.

◊ Карантин режимін ескере отырып, Қоғам қызметін үздіксіз 
қамтамасыз ету мақсатында кеңсе жағдайында Қоғамның штат санының 
25%-дан аспайтын бөлігі жұмыс істейді.

◊ Жұмыскерлерге COVID-19-дың алдын алу бойынша апта сайын 
нұсқаулық жүргізіледі.

◊ ЖҚҚ, оның ішінде медициналық маскалар мен антисептикалық 
заттар сатып алынып, жұмыскерлерге үлестірілді.

◊ Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының жұмыскерлерінің 
жағдайына күнделікті мониторинг жүргізілуде.

◊ Жұмыс берушінің есебінен ауру белгілері бар, байланыста болған 
және басқа да Қоғам жұмыскерлеріне ПТР/ИФТ-тестілеу жүргізіледі.

◊ Қоғамның барлық қызметкерлеріне отбасы мүшелері мен бірге 
тұратын жақын туыстарын қоспағанда, басқа адамдармен қарым-
қатынасты шектеу ұсынылды.
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 «ШалқияЦинк Лтд» АҚ Қызылорда облысының әкімдігімен 
Ынтымақтастық туралы меморандумды іске асыру шеңберінде екі ӨЖЖ 
аппаратын сатып алып, Жаңақорған ауданының орталық ауруханасына 
тапсырды.

 Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау және азаматтық 
қорғау саласындағы заңнамалық-құқықтық нормативтік құжаттарының 
талаптарына сәйкес персоналдың біліктілігін арттыру мақсатында 
Қауіпсіздік техникасы қағидалары, Өрт қауіпсіздігі қағидалары, 
Техникалық пайдалану қағидалары, Өнеркәсіптік қауіпсіздік, Электр 
қауіпсіздігі талаптары бойынша оқыту және білімдерін тексеру жүргізіледі, 
сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілер мен техникалық құрылғыларды 
пайдалану кезінде авариялық жағдайларда құтқару және жою жөніндегі 
мамандандырылған ұйымдардың күштерін тарта отырып, аварияға қарсы 
және өртке қарсы жаттығулар (оқу-жаттығулар) тұрақты негізде жүргізіледі.

 «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау 
және экология мәселелері бойынша Қоғамның еншілес ұйымдармен 
өзара іс-қимыл регламентіне сәйкес еншілес ұйымдардың өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология саласындағы қызметіне тұрақты 
бақылау мен мониторинг жүргізеді. Тоқсан сайын Қоғам Басқармасының 
мүшелеріне түйінді көрсеткіштер бойынша есеп беріледі. Бұдан басқа 
Компания еншілес ұйымдардың қызметін еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және табиғат қорғау заңнамасына сәйкестігіне тексеру 
жүргізеді. Тексеру қорытындылары бойынша анықталған сәйкессіздіктерді 
жою үшін Түзету іс-шараларының жоспарлары әзірленеді және жоғарыда 
көрсетілген Жоспарлардың орындалуына бақылау жүргізіледі.

 Сонымен қатар HSE саласындағы менеджмент жүйесін жетілдіру 
мақсатында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті (бұдан әрі – Комитет) 
құрылды. Комитет құрамына «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ кірді.

 2020 жылы Комитет отырыстарында HSE менеджмент жүйесінің 
қазіргі жағдайы және портфельдік компаниялардағы проблемалық 
мәселелер, сондай-ақ коронавируспен күресу шаралары талқыланды. 
Бұл Комитет озық тәжірибемен алмасуға және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша 
ағымдағы проблемаларды Қордың бірыңғай алаңында шешуге, сондай-
ақ HSE басқару жүйесін халықаралық стандарттар деңгейіне шығаруға 
мүмкіндік береді.
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Экологиялық жауапкершілік
Қоршаған ортаны қорғау

 «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ және оның еншілес ұйымдары 
геологиялық барлауды, өндіруді, байытуды және металлургиялық қайта 
өңдеуді қамтитын тау-кен металлургия кешені саласындағы қызметті жүзеге 
асырады, бұл атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары, 
су объектілеріне ластаушы заттардың төгінділері, өндіріс қалдықтарын 
орналастыру, жердің бұзылуы және топырақтың ластануы, шудың теріс 
әсері және т.б. сияқты әсер ету түрлерін қоса алғанда, Қоғамның және 
оның еншілес ұйымының өндірістік қызметінің қоршаған ортаға әсерін 
айқындайды.

 Компания Қоғамның және оның ЕҰ-ларының өндірістік 
объектілерінің әсеріне ұшырайтын өңірлердегі қоршаған ортаның жай-
күйі мен халықтың денсаулығы үшін жауапкершілік үлесін өзіне алады.

 Өзінің экологиялық қызметін жоспарлай және жүзеге асыра 
отырып, Компания келесі негізгі қағидаларды ұстанады:

 Экологиялық қызметтің негізгі қағидаттарын іске асыру үшін 
Компания өзіне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

2020 жылы Компания ішінде энергияны тұтыну

1. Экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
қызметті қажетті ресурстармен қамтамасыз ету;

2. Экологиялық басымдықтарды ескере отырып, даму сценарийлерінің 
көп нұсқалығы негізінде басқарушылық және инвестициялық шешімдер 
қабылдау;

♦ Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасында 
белгіленген талаптар мен нормаларға сәйкестікті қамтамасыз ету;

♦ Қоршаған ортаның ластануын және оған кез келген өзге де 
нысандарда залал келтіруді болдырмау жөніндегі алдын алу шараларының 
міндеттілігі;

♦ Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолда бар 
технологияларды тұрақты жетілдіру және жаңа технологияларды енгізу;

♦ Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және табиғатты қорғау 
қызметін жүргізу мәселелерін жүйелі және кешенді шешу;

♦ Экологиялық ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі.

Энергетикалық ресурстарды пайдалану

 Есепті кезеңде «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ еншілес ұйымдарының 
отын-энергетикалық ресурстарды тұтынуы 90 399,56 ГДж, оның ішінде 
электр энергиясын 57146,16 ГДж құрады. Электр энергиясын тұтынудың 
едәуір төмендеуі «Tau-Ken Temir» ЖШС кремний зауытының 2020 жылы 
жұмысындағы іркіліске байланысты.

3. Инвестициялық жобаларды іске асырудың барлық сатыларында 
қоршаған ортаға теріс әсер ету тәуекелдерін барынша азайтуды көздеу;

4. Қоғамның және оның ЕТҰ-ның өзінің өндірістік қызметінің 
экологиялық мониторингі мен аудитін тұрақты негізде жүргізу;

5. Қоғамның және оның ЕТҰ-ның Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы қызметіне байланысты экологиялық ақпараттың және осы 
салада қабылданатын шешімдердің кең қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Отын-энергетикалық ресурстар

Жаңартылмайтын көздерден отынды 
жалпы тұтыну (дизель отыны, бензин, 

мазут)

Жаңартылатын көздерден отынды 
жалпы тұтыну

Электр энергиясын жалпы тұтыну

36260,67 Гдж

0 Гдж

884 471,26 ГДж

12048,6 Гдж

0 Гдж

57146,16 ГДж

Тұтыну көлемі, 
ГДж 2019ж.

Тұтыну көлемі, 
ГДж 2020ж.

Жылытуға арналған энергияны 
жалпы тұтыну

5696,76 ГДж 19329,4 ГДж
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Парниктік газдар шығарындылары

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 Компанияның өз қызметін жүзеге асыру кезіндегі негізгі экологиялық 
міндеттердің бірі – бұл атмосфералық ауаны қорғау, оның шеңберінде 
өндірістік экологиялық бақылау және атмосфераға ластаушы заттардың 
шығарындыларын азайту бойынша шаралар қабылдау.

 Қоғамның барлық еншілес ұйымдарында өндірістік қызмет 
объектілерінде өндірістік экологиялық бақылау (ӨЭК) ұйымдастырылған. 
Экологиялық бақылау табиғат қорғау заңнамасының талаптарын орындау, 
қоршаған ортаны қорғау саласында белгіленген нормативтерді сақтау, 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету және қоршаған 
ортаға әсерді барынша азайту мақсатында жүзеге асырылады.

 Экологиялық бақылау – табиғатты ұтымды пайдалануды және 
қоршаған ортаны зиянды әсерлерден қорғауды қамтамасыз етудің 
аса маңызды құқықтық шарасы және еншілес ұйымдар мен мердігерлік 

 Біз парниктік газдардың тікелей шығарындыларының есебін 
жүргіземіз, валидациядан және верификациядан кейінгі есеп жыл сайынғы 
негізде уәкілетті органға жіберіледі.

 Қоғамның барлық еншілес ұйымдарының парниктік газдар 
шығарындыларының көлемі 2020 жылы жылына 20 мың тоннадан асқан 
жоқ.

 «Tau-Ken Temir» ЖШС Квоталарды бөлудің 2018-2020 жылдарға 
арналған ұлттық жоспарына кіреді. Алайда кремний зауыты қарапайым 
болғандықтан, 2020 жылы парниктік газдар шығарындылары болған жоқ.

*Есептеу кезінде халықаралық коэффициент қолданылды (КВт-тан ГДж-ға дейінгі 
онлайн конвертер пайдаланылды)

Салқындату үшін жалпы энергия 
тұтыну

Электр энергиясы сатылды

БАРЛЫҒЫ

64,152 ГДж

0 ГДж

926 492,5 Гдж

13,6 ГДж

1861,8 ГДж

90 399,56 Гдж

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жалпы 
шығарындылары, т

 2020 жылы Шалқия, Алайғыр және Ақтас кен орындарында 
өндіру жұмыстары жүргізілмегендіктен, сондай-ақ кремний зауытын 
уақытша консервациялауға байланысты ластаушы заттардың жалпы 
шығарындыларының жалпы көлемі 2020 жылы айтарлықтай қысқарды.

2017

Өндіру 
жобалары

Металлургиялық 
жобалар

 ЖИЫНЫ

165,492

227,438

392,93

180,119

182,321

362,44

218,237

134,76

352,997

40,34

94,37

134,71

2018 2019 2020

ұйымдардың өндірістік қызметінің барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады.

 Парниктік газдар эмиссияларын есептеу мынадай бекітілген 
әдістемелер негізінде жүргізіледі:

► Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтік құжаттар 
жүйесі. Басшылық нормативтік құжат - Жылу электр станциялары мен 
қазандықтардан парниктік газдар шығарындыларын есептеу жөніндегі 
әдістемелік нұсқаулық. Астана 2010 ж.

► КӨҮСТ парниктік газдарды ұлттық түгендеудің қағидатты 
нұсқаулары, 2006 ж.

 «Tau-Ken Temir» ЖШС үшін қондырғылар бойынша парниктік газдар 
шығарындыларына квоталарды бөлу парниктік газдар шығарындыларын 
шектеу және (немесе) азайту жөніндегі міндеттемелерді ескере отырып, 
парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану 
негізінде жүзеге асырылады.
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Атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындыларының 
құрылымы, 2020 жылы тонна

Алынатын су көлемі

2020 жылы суды ағызудың жалпы көлемі 1148,431 мың м3 құрады       

Суды ағызудың жалпы көлемі, мың м3

 Қазіргі уақытта компаниялар тобының объектілері өндірістік 
және шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін жерасты суларын 
және муниципалдық сумен жабдықтау жүйелеріндегі суды пайдаланады 
(металлургиялық жобалар).

 Шалқия кен орнындағы шаруашылық-ауыз су және өндірістік 
сумен жабдықтау көзі жерасты сулары болып табылады. Жер асты 
суларын алуға арналған өз ұңғымалары бар: Құттықожа ауыз суын тарту, 
Жаңақорған техникалық суын тарту. Бұл ретте кеніш Шалқия кентін ауыз 
сумен қамтамасыз етеді. Кент халқы санының өсуіне байланысты 2020 
жылы су алу көлемі де ұлғайды.

 Алынатын су көлемін есептеу кезінде ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің 20.03.2015 № 19/1-274 бұйрығымен бекітілген Суды бастапқы 
есепке алу қағидалары пайдаланылды.

 Шахталық және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды 
ағызу уәкілетті органның бекітілген рұқсаттарына сәйкес 2020 жылы 
жүзеге асырылды. Сондай-ақ Қоғамның еншілес ұйымдары объектілерінің 
сарқынды суларына өндірістік экологиялық бақылау тұрақты негізде 
жүргізіледі.

 Шалқия кенішінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде ағынды 
сулардың 2-санаты қалыптасады: шахталық және шаруашылық-
тұрмыстық. Шахталық және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды 
бұру екі ұйымдастырылған шығарылым бойынша тиісті жинағыш тоғандарға 
жүзеге асырылады. Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар жинағыш 
тоғанға ағызылғанға дейін алдын ала тазартудан өтеді.

 Тазартудың негізгі жабдығы – бұл өнімділігі 400 м3 ҰОҚ-Р 400 
шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды тазартудың модульдік 
қондырғысы. Тазартудан кейін ағынды сулар құбыр арқылы сақтау тоғанына 
жіберіледі. Сақтау тоғаны екі картадан тұрады. Анти-сүзгілеу экраны 
ретінде геомембраналық пленка қолданылады. Тазарту құрылыстарында 
пайда болатын тұнба тұнбасын арнайы полигонға орналастыру үшін 
мамандандырылған ұйым шығарады.

 «Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж зауыты автономды жылытудан 
орталық қалалық жылытуға көшу жобасын іске асырды, бұл өз кезегінде 
шығындарды айтарлықтай төмендетуге, сондай-ақ қазандық зауыттан 
атмосфералық ауаға шығарындыларды азайтуға мүмкіндік берді.

СУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Су көзі
Су көлемі, мың м3

Жер асты көздерінен

Барлығы

Муниципалды және басқа 
сумен жабдықтау жүйелерінен

384,36

395,78

11,42

437,52

444,46

6,94

2019 2020

38,2

4,8

7,7

2,9

Қатты бөлшектер NOX 
шағарындылары

Ұшпа органикалық 
қосылыстар (ҰОҚ)

SOX шағырындылары

2016 жыл 3687,53
1325,765

1930,654
1206,15
1148,431

2017 жыл
2018 жыл
2019 жыл
2020 жыл
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Қалдықтардың түзілуі, тонна

Орналастыру түрі мен тәсілі бойынша қалдықтардың жалпы массасыСуды ағызудың және қабылдайтын объектінің жалпы көлемі, мың м3

ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

 2020 жылы түзілген қалдықтардың көлемі «ШалқияЦинк Лтд» АҚ, 
«Тау-Кен Алтын» ЖШС және «Tau-Ken Temir» ЖШС қызметтерінен тұрады.

 Қалдықтардың негізгі көлемі Шалқия кен орнында аршу жұмыстары 
кезінде пайда болатын бос жыныс болып табылады. Бос жыныс карьерішілік 
жолдарды салу үшін қайта пайдаланылады. Қалдықтардың пайда болуының 
едәуір төмендеуі Алайғыр, Шалқия және Ақтас кен орындарында өндіру 
жұмыстарының тоқтатылуымен және аршу жұмыстарының қысқаруымен 
байланысты.

Қабылдайтын объект

Сақтау тоғаны

Үшінші тараптарға беру

Қайта пайдаланылған

Көлем

1 134,601

9,91

70,894

Орналастыру түрі мен тәсілі

Қауіпті және қауіпті емес 
қалдықтардың жалпы 

массасы,т

қайта пайдалану, т

полигонда орналастыру, т

кәсіпорын алаңында сақтау, т

иной метод удаления, т

Жалпы салмағы

2019

837 558

46 762

162

785 638

4 996

2020

102 690

101 795

872

0

23

2017

6 118 843

3 671 471

837 558
102 690

2018 2019 2020

ЕЛЕУЛІ АЙЫППҰЛДАРДЫҢ АҚШАЛАЙ МӘНІ ЖӘНЕ 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС САНКЦИЯЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ

 ҚР табиғатты қорғау заңнамасына сәйкес мемлекет тарапынан 
жоспарлы және жоспардан тыс инспекторлық тексерулер көзделген, 
олардың нәтижелері бойынша заңнама талаптарын бұзғаны үшін айыппұл 
салынуы мүмкін.

          2020 жылы коронавирус пандемиясына, сондай-ақ «Tau-Ken Temir» 
ЖШС зауытын уақытша консервациялауға байланысты уәкілетті орган 
тарапынан тексерулер мен айыппұл санкциялары болған жоқ.
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Корпоративтік 
басқару7
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 Компанияның корпоративтік басқару жүйесі компания қызметін 
басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығын, 
сондай-ақ атқарушы орган, Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер мен 
мүдделі тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастар жүйесін білдіреді.

 Корпоративтік басқару қағидаттары «Taý-Ken Samuryq» UТК» 
АҚ компаниялар тобының корпоративтік басқару кодексінде (бұдан әрі – 
Кодекс) айқындалған. Компания Кодекстің ережелерін келесі бөлімдерге 
сәйкес ұстанады:

♦   Үкімет акционер ретінде

♦   Жалғыз акционер мен ұйымдардың өзара іс-қимылы

♦   Тұрақты даму

♦   Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарас

♦   Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі

♦   Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит

♦   Ашықтық

 «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру 
жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары тәуелсіз 
бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 
наурыздағы шешімімен бекітілген, хаттама 02/19. Бұл жоспарға өзгерістер 
мен толықтырулар Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 шілдедегі 
шешімімен, 06/19 хаттамасымен енгізілді. 2020 жылдың қорытындысы 
бойынша Жоспардың орындалуы 85% құрайды, 12 іс-шара орындалуда.

 2021 жылы портфельдік компанияларды корпоративтік басқарудың 
тәуелсіз диагностикасын жүргізу жоспарлануда.

 Есептің 2-қосымшасында Кодекс қағидаттарын ұстанудың негізгі 
өлшемдері туралы ақпарат ұсынылған.

Жалғыз акционер бекіткен компания Жарғысына сәйкес мыналар 
Компания органдары болып табылады:

♦ жоғарғы орган – Жалғыз акционер

♦ басқару органы – Директорлар кеңесі

♦ атқарушы орган – Компания Басқармасы.

Меншік құрылымы 

«Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ акциялары туралы негізгі ақпарат:

♦ Шығарылған акциялар саны: 400 981 дана;

♦ Орналастырылған акциялар саны: 292 887 дана;

♦ Дауыс беруші акциялар саны: 292 887 дана.

Меншік құқықтарына билік ету тәртібі

♦ Акциялардың 100% тікелей тиесілі «Самұрық-Қазына» АҚ 
компанияның Жалғыз акционері болып табылады;

♦ «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарындағы 
акциялар (жарғылық капиталдағы үлестер) «Taý-Ken Samuryq» UТК» АҚ 
Басқарма мүшелеріне және Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі 
емес;

♦ компанияның барлық акциялары жай болып табылады, 
акционерлердің құқықтары ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Заңының 14-бабының талаптарына сәйкес келеді. 
Акционерлердің компанияның мүлкіне қатысты басым меншік құқығы бар;

♦ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ негізгі 
басшы қызметкерлер Компанияның акцияларына иелік етпейді. 

2020 жылдың қорытындысы бойынша

252,9
млрд теңге

696
млрд теңге

Жарғылық капиталы Меншікті капиталы 
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 Компания тігінен интеграцияланған компания болып табылады 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтардағы 
қаулысына сәйкес құрылған.

 «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі - Қор) Компанияның Жалғыз 
акционері болып табылады

 Қор 2008 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен құрылған және коммерциялық құрылым – инвестициялық 
холдинг болып табылады, оның миссиясы Қазақстан Республикасының 
ұлттық әл-ауқатын арттыру және ұлттық экономиканы жаңғыртуды қолдау 
болып табылады.

 Қордың Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі 
болып табылады.

 Компанияның 2020 жылғы жылдық есебін шығару күніне «Самұрық-
Қазына» АҚ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 17/21, 2021 жылғы 
10 маусымдағы № 25/21 шешімдерімен 23 сәуірден бастап Е.Б. Тұтқышевтің, 
26 сәуірден бастап И.А. Адырбек, 21 мамырдан бастап А.Ж. Нарбаеваның 
өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

 «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының осы шешімдерімен «Taý-
Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамына мыналар 
сайланды:

1. Ернар Бейсенұлы Жанәділ – Директорлар кеңесінің төрағасы 
ретінде;

2. Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов – Директорлар кеңесінің 
мүшесі ретінде;

3. Әсел Әнуарқызы Хаирова – Тәуелсіз директор ретінде.

 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңымен және Компанияның Жарғысымен Компанияның Жалғыз акционері 
мен атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді 
шешуден басқа, Директорлар кеңесі Компанияның қызметіне жалпы 
басшылықты жүзеге асырады.

 Директорлар кеңесі бес директордан тұрады. Директорлар 
кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды.

 Корпоративтік басқарудың озық практикасына сәйкес 
Компанияның мүдделеріне барынша сәйкес келетін объективті шешімдер 
қабылдаудың кепілі болып табылатын тәуелсіз директорлардың болуы 
қамтамасыз етілді. Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды 
іздеу және ұсыну процесінің рәсімі, сондай-ақ мәселелерді күн тәртібіне 
енгізу рәсімі Компанияның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге 
асырылады және www.tks.kz корпоративтік сайтында орналастырылған.

Жалғыз акционер

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер:

Жалғыз акционер

Директор кеңесі

Кадр саясаты 
жөніндегі комитет

Ғылыми-техникалық 
кеңес

Туекелдер жөнін-
дегі комитет

Аудит комитеті
Тағайындау және 
сыйақы комитеті

Стратегиялық 
жоспарлау және 
инвестициялар 

комитеті

Корпоративтік 
хатшы

Комплаенс 
офицер

Ішкі аудит 
қызметі

Басқарма

Корпоративтік басқару құрылымы
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Ернар Бейсенұлы Жанәділ

Директорлар кеңесінің төрағасы

Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов

Директорлар кеңесінің мүшесі,
 Жалғыз акционердің өкілі

 Директорлар кеңесінің құрамына алғаш сайланған күн: 2021 
жылғы 26 сәуір («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының № 17/21 
шешімі)

 Азаматтығы – Қазақстан 
Республикасы

 Туған күні: 03 қыркүйек 1987 
жыл

 Білімі:  
 2015 – 2018, UniversityofWarwick, 
Бизнесті басқару магистрі

 2011 – 2012, CIMA дипломы: 
Операциялардың тиімділігін басқару 
және Бизнестің тиімділігін басқару

 2007 – 2010, University of 
Toronto, Мемлекеттік саясат және 
халықаралық қатынастар мамандығы 
(бағыты – Халықаралық экономика)

 Еңбек жолы:
¤ 2011 жылдың сәуірінен 2012 
жылдың желтоқсанына дейін — 
«Самұрық-Қазына» АҚ жоба менеджері, 
Басқарушылық есептілік жүйесін (БЕЖ) 
енгізу жөніндегі жобалау кеңсесі

 Директорлар кеңесінің құрамына алғаш сайланған күн: 2021 
жылғы 26 сәуір («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының № 17/21 шешімі)

 Азаматтығы – Қазақстан Республикасы

 Туған күні: 15 желтоқсан 1984 жыл

 Білімі:
¤ Манчестер бизнес мектебі, Қаржы және есеп магистрі

¤ Манчестер университеті, Ұлыбритания

 Халықаралық кәсіби сертификаттар:
¤ Басқарушы бухгалтерлер институты (СМА), АҚШ;

¤ Халықаралық жобаларды басқару қауымдастығы (IPMA), 
Швейцария;

¤ Артықшылықты бухгалтерлер қауымдастығы (АССА), Ұлыбритания;

¤ Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудиторлық лицензиясы 
бар.

 Еңбек жолы:
 Түрлі жылдары 
PhilipMorrisKazakhstan, «ЭлитСтрой» 
ЖШС, PricewaterhouseCoopers 
халықаралық аудиторлық фирмасында 
жұмыс істеді. «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ға келгеннен кейін Ішкі аудит 
қызметінің жұмысына жауап берді, 
сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесі 
жанындағы Аудит жөніндегі комитет пен 
трансформацияны бақылау комитетінің 
хатшысы міндеттерін атқарды және 
Қордың бірқатар еншілес ұйымдарының 
Директорлар кеңесі жанындағы Аудит 
жөніндегі комитеттердің мүшесі болды. 
2016 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ 
Қаржылық бақылаушы лауазымына 
тағайындалды және 2016 жылғы 
қарашадан бастап Қаржы және 
операциялар жөніндегі басқарушы 
директор міндетін атқарды.

 2021 жылдан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ Инвестициялар, 
жекешелендіру және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы 
директоры.

 Қоса атқаратын жұмысы және ДК-дағы мүшелігі:
 «Самұрық-Қазына» АҚ-ның басқа еншілес ұйымдарының: 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» 
АҚ, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС директорлар кеңестерінің/Байқау 
кеңестерінің құрамына кіреді.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ.

Д
ир

ек
то

р
ла

р
 к

ең
ес

і
Ба

сқ
а

р
м

а
 қ

ы
зм

ет
і



56

¤ 2013 жылғы қаңтардан 2018 жылғы мамырға дейін «Самұрық-
Энерго» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі (қаржы-экономикалық 
мәселелер бойынша). Сондай-ақ әр жылдары Аналитикалық қолдау 
департаментінің директоры, Стратегиялық даму департаментінің 
директоры, Жобаларды басқару департаментінің директоры қызметін 
атқарды

¤ 2018 жылғы тамыздан 2019 жылғы сәуірге дейін – «Самұрық-
Қазына» АҚ Активтерді басқару дирекциясының талдаушысы

¤ 2019 жылдың мамырынан 2021 жылдың сәуіріне дейін  –
WhiteshieldPartners халықаралық консалтингтік компаниясының жобалар 
жетекшісі (әр жылдары аға талдаушы, кеңесші болған)

¤ 2021 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «Самұрық-
Қазына» АҚ-ның Стратегия, орнықты даму және цифрлық трансформация 
жөніндегі тең басқарушы директоры

 Басқа ұйымдардағы ДК-дағы жұмысы және мүшелігі:
 «Самұрық-Қазына» АҚ-ның басқа еншілес ұйымдарының 
Директорлар кеңестерінен/Байқау кеңестеріне кіреді: «Samruk-
KazynaConstruction» АҚ, «Біріккен химиялық компания» ЖШС, «Қазақстандық 
атом электр станциялары» ЖШС.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ.

Әсел Әнуарқызы Хаирова

Тәуелсіз директор, Директорлар 
кеңесінің мүшесі

 Директорлар кеңесінің құрамына 
бірінші сайланған күні: 2021 жылғы 10 маусым 
(«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 
№ 25/21 шешімі)

 Азаматтығы – Қазақстан Республикасы

 Туған күні: 4 ақпан 1972 жыл

 Білімі:
¤ 11994-1996, Магистратура, Қазақстандық 
менеджмент, Экономика және болжау 
институты, мамандандырылуы: Мемлекеттік 
басқару магистрі (MPA)

¤ 1989-1994, Қазақ саяси институты, Автоматика және басқару 
жүйелері факультеті, қызыл диплом: инженер-электрик

¤ 2001 жылдан бастап: Мэн штатының (US CPA) дипломды алқаби 
аудиторы

¤ 2008 жылдан бастап: Сертификатталған аудитор және Қазақстан 
Республикасы Аудиторлар палатасының мүшесі

 Еңбек жолы:
¤ 1997-2019: Қазақстан және Орталық Азиядағы KPMG – Басқарушы 
серіктес, бас директор                       

¤ 2019 жылғы тамыздан осы уақытқа дейін: «Century Integration» 
ЖШС – негізін қалаушы, бас директор  
 Қоса атқаратын жұмысы және ДК-дағы мүшелігі:
 2019 жылдың мамыр айынан бастап Қазақмыс корпорациясы 
Директорлар кеңесінің мүшесі, Аудиторлық комитеттің төрағасы болып 
табылады.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ.
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Икрам Адырбекұлы Адырбек 

Жалғыз акционердің өкілі, Директорлар кеңесінің мүшесі

 ДК-ға алғаш сайланған күн, ДК-ға ағымдағы сайланған күн: «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 14 тамыздағы шешімі, 2019 жылғы 20 
мамыр.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы  

 Туған жылы: 1950 жылғы 8 шілде 

 Білімі:

 1972 жылы Алматы зооветеринарлық институтын ғалым зоотехник 
мамандығы бойынша, 1994 жылы Менеджмент және маркетинг институтын, 1999 жылы 
Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясын 
(1999) бітірген. Экономика ғылымдарының докторы, диссертация тақырыбы: 
«Нарықтық экономиканың қалыптасу жағдайындағы кәсіпкерлік және оны дамытудың 
стратегиялық бағыттары (Қазақстан Республикасының материалдарында)» (1994), 
Қазақстан Республикасы жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі 
(1995).

 Жұмыс тәжірибесі:  

¤ •2004 жылдан 2007 жылдың қаңтарына дейін – Қазақстан Республикасы 
Қызылорда облысының әкімі.

¤ 2007-2011 жылдары – Қазақстан Республикасының Қытай Халық 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының 
Вьетнам Социалистік Республикасындағы және Корей Халық Демократиялық 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы.

¤ 2011 жылдан 2016 жылға дейін – Халықаралық 
қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы;

¤ 2011 жылдан 2017 жылға дейін – Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының депутаты.

 2020 жылы басқа ұйымдардағы ДК-дағы жұмысы 
және мүшелігі:

 «Біріккен химиялық компания» ЖШС-ның Байқау 
кеңесінің мүшесі (31.05.2018 ж.бастап).

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ. 

 Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акцияларын иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар 
саны мен үлесі: жоқ.

Директорлар кеңесінің 2020 жылдың соңындағы құрамы

Ержан Бексұлтанұлы Тұтқышев

Директорлар кеңесінің төрағасы

 ДК-ға алғаш сайланған күн, ДК-ға ағымдағы сайланған күн: «Самұрық-
Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі, 2018 жылғы 26 
желтоқсандағы, 2019 жылғы 20 мамырдағы шешімі.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы  

 Туған жылы: 1981 жылғы 10 желтоқсан

 Білімі:

 2004 жылы Санкт-Петербург мемлекеттік экономика және қаржы 
университетін Қаржы талдауы және бухгалтерлік есеп мамандығы бойынша бітірді, 
2007 жылы Урбана-Шампейн, АҚШ-тағы Иллинойс университетінің магистратурасын 
бітірген, Қаржы магистрі.

 Жұмыс тәжірибесі:  

¤ 2007-2008 жылдары – «Астана-финанс» АҚ-ның қосылу және сатып алу 
басқармасының бастығы.

¤ 2008 жылдан 2011 жылға дейін – «Ernst and Young – консультациялық 
қызметтер» ЖШС-ның аға консультанты.

¤ 2011-2012 жылдары – «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС-ның отын-
энергетика секторындағы инвестициялық жобалар департаментінің директоры.

¤ 2012-2014 жылдары – «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» ЖШС-
ның консультациялық қызметтер бөлімінің менеджері.

¤ 2014 жылдан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ-ның бас 
директорының бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары.

 2018 жылғы қаңтардан 2021 жылғы сәуірге дейін 
– «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Активтерді дамыту 
департаментінің тең басқарушы директоры – Басқарма 
мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Логистика және 
халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы 
директоры;

 2020 жылы басқа ұйымдардың Директорлар 
кеңестеріндегі жұмысы және мүшелік: «Самұрық-Қазына 
Инвест» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі, «Samruk-Kazyna 
Construction» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі. 

Компания акцияларын иеленуі: жоқ.
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Димитрий Нугзарович Каландадзе

Аға тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі

 ДК-ға алғаш сайланған күн, ДК-ға ағымдағы сайланған күн: 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі, 2019 жылғы 
20 мамырдағы шешімі.

 Азаматтығы: Грузия

 Туған жылы: 1969 жылғы 28 қаңтар 

 Білімі:
 1993 жылы грузин техникалық университетін гидрогеология және 
инженерлік геология мамандығы бойынша бітірді. 2004 жылы Грузия Ғылым 
академиясының Гидрогеология және инженерлік геология институтында 
геология-минералогия ғылымдарының кандидаты дәрежесін қорғады.

 Жұмыс тәжірибесі:  
¤ 2001 жылдан 2004 жылға дейін Дүниежүзілік банкте, Кәсіпорындарды 
қайта құрылымдау және басқару орталығында (CERMA) түрлі позицияларда 
жұмыс істеді.

¤ 2004 жылдан 2012 жылға дейін – «Геопромайнинг» ЖШҚ бас 
директоры, Бірінші Вице-Президенті.

¤ 2012-2013 жылдары – «ReachMetalsGroup» ЖШҚ бас директоры;

¤ 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Фриона Коммерс» 
ЖШҚ бас операциялық директоры.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компания жеткізушілері мен 
бәсекелестерінің акцияларын иеленуі, 
үлестес компанияларға тиесілі акциялар 
саны мен үлесі: жоқ.

Айсұлу Жармұхаметқызы Нарбаева

 ДК-ға сайланған күні: «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 
2018 жылғы 16 қарашадағы, 2019 жылғы 20 мамырдағы шешімі.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы  
 Туған жылы: 1966 жылғы 5 қыркүйек

 Білімі:
¤ АҚШ-тың сертификатталған кәсіби бухгалтері (USCPA), АҚШ-тың 
кәсіби бухгалтерлер қауымдастығы.

¤ Қазақстан Республикасы Аудиторының біліктілік куәлігі, Қазақстан 
Республикасы Аудиторларын аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы.

¤ Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтын экономист 
мамандығы бойынша бітірген.

 Жұмыс тәжірибесі:  
¤ 2003 жылдан – «Ernst & Young» халықаралық аудиторлық 
компаниясы, Мәскеу қаласы, ТМД бойынша аға менеджер және басқарушы 
серіктестің кеңесшісі;

¤ 2004-2014 жылдары – «Ernst & Young» халықаралық аудиторлық 
компаниясы, Қазақстан, Серіктес;

¤ 2015-2016 жылдары – «IntelTech Astana» ЖШС, Директорлар 
кеңесінің төрағасы;

¤ 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Baker Tilly 
Kazakhstan» халықаралық аудиторлық 
және консалтингтік компаниясы, 
Басқарушы серіктес.

 2020 жылы басқа ұйымдардың 
ДК-дағы жұмысы және мүшелігі: жоқ.

 Компания акцияларын иеленуі: 
жоқ.

 Компания жеткізушілері 
мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі 
акциялар саны мен үлесі: жоқ.

Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
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Қанат Жақыпұлы Құдайберген

Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі

 ДК-ға алғаш сайланған күн, ДК-ға ағымдағы сайланған күн: 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі, 2019 жылғы 
20 мамырдағы шешімдері.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы  

 Туған жылы: 1979 жылғы 3 шілде

 Білімі:
 2000 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық 
университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. 2012 жылы 
тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 
мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алды, Қазақ қатынас жолдары 
университеті. 2015 жылы Ресей Федерациясы Президенті жанындағы 
Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын 
тәмамдады, мемлекеттік және муниципалдық басқару магистрі дәрежесі. 
«Халықаралық басқару» MBA, Geneva Business School (2016 жыл) және «Тау-
кен ісі менеджменті» МВА, Мәскеу болат және қорытпалар институты ҒЗТУ 
дипломдары бар (2017 жыл).

 Жұмыс тәжірибесі: 
¤ 2001 жылдан – Жетісу көлік прокуратурасында прокурордың аға 
көмекшісі.

¤ 2004 жылдан – «Қазақтелеком» АҚ Заң департаменті директорының 
орынбасары – Шарттық-құқықтық бөлімінің бастығы.

¤ 2006 жылдан – ҚР АӨҚО қызметін реттеу агенттігі Әкімшілік-қаржы 
департаментінің ұйымдастырушылық қамтамасыз 
ету басқармасының бастығы.

¤ 2007-2008 жылдары – «Тау-кен байыту 
комбинаты» ААҚ өкілдігінде заң бөлімінің бастығы.

¤ 2009 жылдан 2016 жылға дейін 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Сауда-көлік 
компаниясы» ЖШС-да Заң басқармасының 
жетекші маманы – Басқарма төрағасы – Бас 
директор лауазымына дейін атқарды.

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

¤ 2018 жылғы сәуірден бастап – 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Уран өндіру» 

ивизионының басқарушы директоры;

¤ 2018 жылғы 23 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Taý-Ken 
Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасы.

 2020 жылы басқа ұйымдардың ДК-дағы жұмысы және мүшелігі: 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесіндегі «Самұрық-Қазына» 
АҚ өкілі, сондай-ақ «Kazzincholdings» ЖШС, «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар саны мен үлесі: жоқ.

 2020 жылы 13 отырыс, оның ішінде 2 сырттай отырыс өтті, онда 140 
мәселе қаралып, шешім қабылданды. Пандемияға және шекаралардың 
жабылуына байланысты Директорлар кеңесінің отырыстары онлайн 
форматта өткізілді және Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы 100%-ды 
құрайды.

 Директорлар кеңесі Компания қызметінің бірқатар негізгі 
бағыттары бойынша түйінді шешімдер қабылдады:

ДК жұмысы туралы ақпарат

Есептер

¤ Басқарманың ай сайынғы есебі (CEO есебі)

¤ Қызметтің қаржылық нәтижелері туралы ай 
сайынғы есеп (CFO есебі)

¤ 6 ай/9 ай ішіндегі қаржылық есептілік 

¤ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілік

¤ Бизнес-жоспарды іске асыру бойынша тоқсан 
сайынғы есептер

Стратегиялық 
мәселелер

¤ Компания стратегиясын өзектендіру және 
мониторингілеу

¤ Бизнес-жоспарды бекіту

¤ Компанияның ұйымдық құрылымын бекіту

¤ Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің 
түйінді көрсеткіштерін бекіту
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 Бұдан басқа корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесіне сәйкес 
Директорлар кеңесінің мүшелері 2020 жылғы 10 наурызда өндірістегі 
ағымдағы жағдайға бағалау жүргізу және одан әрі жоспарлар бойынша 
ұсыныстар әзірлеу үшін «Tau-Ken Temir» ЖШС-да болды.

 Директорлар кеңесінің тиімділігін бағалаудың жан-жақты процесі 
шеңберінде Компанияда 2019-2020 жылдарға арналған «Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің, Төрағасының, 
Директорлар кеңесі мүшелерінің және Корпоративтік хатшысының 
қызметін бағалау туралы ереже бекітілді.  Ереже «Taý-Ken Samuryq» UTK» 
АҚ-ның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің, Төрағасының, 
Директорлар кеңесі мүшелерінің және Корпоративтік хатшысының қызметін 
бағалау нәтижелерін жоспарлау, жүргізу және пайдалану тәсілдерін 
белгілейді және процесін реттейді. 2021 жылы Компанияның корпоративтік 
басқару жүйесіне, оның ішінде Компанияның Директорлар кеңесінің 
тиімділігіне тәуелсіз бағалау жүргізу жоспарлануда.

Директорлар кеңесінің бағалауы туралы ақпарат

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Аудит комитеті

 Директорлар кеңесінің қызметін қолдау мақсатында Компанияда 
келесі комитеттер құрылды, олардың міндеттеріне өздерінің функционалдық 
міндеттері шеңберінде қандай да бір мәселе бойынша мәселелерді қарау 
және ұсынымдар әзірлеу кіреді:

♦ Аудит комитеті;

♦ Тағайындау және сыйақы комитеті;

♦ Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет.

 Аудит жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне 
қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, сыртқы 
және ішкі аудит, заңнаманы сақтау мәселелері, сондай-ақ Директорлар 
кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да мәселелер бойынша жәрдем 
көрсетуге бағытталған. Аудит комитеті Директорлар кеңесіне есеп береді 
және өзіне Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет 
етеді.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Аудит комитетінің 
құрамы мынадай:

• Айсұлу Жармұхаметқызы Нарбаева – Комитет төрағасы, тәуелсіз 
директор

• Димитрий Нугзарович Каландадзе – Комитет мүшесі, тәуелсіз 
директор.

 2020 жылы Аудит комитеті бетпе-бет форматта 10 отырыс өткізді, 45 
мәселе бойынша ұсынымдар қаралды және берілді.

Корпоративтік 
басқару 

мәселелері

Еншілес 
және тәуелді 
ұйымдардың 
мәселелері

ІАҚ, Комплаенс-
офицердің, 

Тәуекелдерді 
басқару қызметінің 

мәселелер

Мәмілелер жасасу 
мәселелері

¤ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту

¤ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына 
өзгерістер енгізу

¤ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 
бойынша іс-шаралар жоспарын мониторингілеу

¤ Тұрақты даму мәселелері бойынша ішкі 
құжаттарды бекіту

¤ ЕТҰ-ны басқару жөніндегі регламентке өзгерістер 
енгізу

¤ Байқау кеңестерінің/Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлау

¤ ІАҚ, Комплаенс-офицердің, Тәуекелдерді 
басқару қызметінің есептерін қарастыру

¤ Тәуекелдер тіркелімін бекіту

¤ Комплаенс-офицердің ҚТК-сін бекіту

¤ Компанияның инвестициялық жобалары бойынша 
мәселелерді қарау

Күні 28.02 06.0817.04 25.0828.05 29.0915.07 25.1224.07 28.12

100

100

100

%

З.Ф. Арсланова4 

Д.Н. Каландадзе 

А.Ж. Нарбаева 

4Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 
20 мамырда аяқталды 
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 Ішкі аудит мәселелері (әрбір отырыста), оның ішінде:

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

♦ Қызмет жұмыскерлерін жалдауға, жұмыстан босатуға және 
сыйлықақы беруге байланысты кадр мәселелері;

♦ атқарушы органға арналған консультациялық тапсырмалар, 
Қордың және аудит жөніндегі комитеттің тапсырмалары бойынша 
жоспардан тыс тексерулер.

 Қоса алғанда, сыртқы аудит мәселелері:

 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі:

♦ тәуекелдер бойынша тоқсандық есептер талқыланды және 
бағаланды;

♦ тәуекел-тәбеті туралы өтініш, тәуекелдер тіркелімі және 
тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары, тәуекелдер картасы;

♦ тәуекелдерге төзімділік деңгейлері және 2020 жылға арналған 
түйінді тәуекел көрсеткіштерінің тіркелімі.

 Комплаенс-офицердің қызметін реттеумен қаралған мәселелер:

♦ комплаенс-офицердің қызметі бойынша ішкі құжаттарды қарау 
(ереже, саясат және рәсімдер);

♦ комплаенс-офицердің қызметі туралы есептерді мақұлдау.

♦ Taý-Ken Samuryq пен оның еншілес ұйымдарының 2019 жылғы 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу нәтижелері 
бойынша басшылыққа хат;

♦ Компанияның және оның еншілес ұйымдарының 2020 жылғы 1 
жартыжылдық және 9 ай ішіндегі шоғырландырылған қаржылық есептілігі 
аудитінің нәтижелері.

Тағайындау және сыйақы комитеті

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Тағайындаулар 
мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы мынадай:

♦ Айсұлу Жармұхаметқызы Нарбаева – Комитет төрағасы;

♦ Димитрий Нугзарович Каландадзе – Комитет мүшесі, Аға тәуелсіз 
директор;

♦ Икрам Адырбекұлы Адырбек – Комитет мүшесі, Жалғыз 
акционердің өкілі;

♦ Маржан Бектұрғанқызы Дүкенова – Комитеттің дауыс беру құқығы 
жоқ сарапшысы;

♦ Альмира Сергеевна Мухатова – Комитеттің дауыс беру құқығы 
жоқ сарапшысы.

 Есепті кезеңде Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет 
толық құрамда 9 бетпе-бет отырыс өткізді, онда 51 мәселе қаралды және 
Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

Күні 11.03 25.0817.04 29.0928.05 03.1229.06 28.1224.07

100

100

100

100

%

З.Ф. Арсланова5 

И.А. Адырбек 

Д.Н. Каландадзе

А.Ж. Нарбаева 

 Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет кадр саясаты 
және ынталандыру саясаты мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің 
консультативтік-кеңесші органы болып табылады, Директорлар кеңесінің 
құзыретіне кіретін тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі мәселелерді 

қарайды, сондай-ақ Директорлар кеңесі қабылдаған осындай 
шешімдердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады.

 Комитет «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның білікті менеджментін 
тарту мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды қарау 
және дайындау үшін, оның ішінде Директорлар кеңесіне, Басқармаға және 
Директорлар кеңесі тағайындайтын компаниядағы өзге де лауазымдарға, 
сондай-ақ Директорлар кеңесі тағайындайтын Директорлар 
кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне және Компанияның өзге 
қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелері бойынша құрылды.
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 Тағайындау және сыйақы комитеті 2020 жылы қараған түйінді 
мәселелер:

♦ «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелігіне кандидаттарды 
қарау, осыған байланысты Басқарманың теңдестірілген құрамы 
қалыптастырылды.

♦ Басқарма мүшелерінің қызметін ҚТК, Ішкі аудит қызметі, Комплаенс-
офицер, Корпоративтік хатшыны орындау негізінде бағалау.

♦ «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелері үшін қызметтің 
уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін қарау.

♦ «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ еншілес ұйымдарының Байқау 
кеңестерінің құрамын өзгерту және сайлау.

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар 
комитеті

 Комитет Директорлар кеңесіне Компанияның стратегиялық даму 
мәселелері, оның ішінде Компанияның стратегиялық мақсаттары мен 
міндеттері, сондай-ақ инвестициялық қызметті іске асыру мен Стратегиялық 
жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құзыретіне кіретін 
өзге де мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну мақсатында 
құрылды. Сондай-ақ Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар 
жөніндегі комитеттің құзыретіне компанияның ұзақ мерзімді кезеңде 
орнықты дамуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша Директорлар 
кеңесіне ұсынымдар әзірлеп, оны ұсыну кіреді.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Стратегиялық 
жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы:

 Есепті кезеңде Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар 
комитеті 11 бетпе-бет отырыс өткізді, онда 48 мәселе қаралды және 
Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

 2020 жыл ішінде Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар 
комитеті директорлар кеңесіне, оның ішінде:

♦ Димитрий Нугзарович Каландадзе – Комитет төрағасы, Тәуелсіз 
директор.

♦ Айсұлу Жармұхаметқызы Нарбаева – Комитет мүшесі, Тәуелсіз 
директор.

♦ Икрам Адырбекұлы Адырбек – Комитет мүшесі, Жалғыз 
акционердің өкілі.

♦ Маржан Бектұрғанқызы Дүкенова – Комитеттің дауыс беру құқығы 
жоқ сарапшысы.

♦ Мират Маратұлы Өтепов – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ 

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет 
мүшелерінің 2020 жылғы отырыстарға дербес қатысуы

Күні 11.03.20 28.05.20 24.07.20 03.12.2017.04.20 04.06.20 25.08.20 28.12.20 %

100

100

100

19.05.20 29.06.20 29.09.20

Д.Н. Каландадзе

И.А. Адырбек

З.Ф. Арсланова  

А.Ж. Нарбаева 

♦ 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын өзектендіру 
бойынша қызметтің негізгі бағыттарын қарау, талқылау.

♦ Даму стратегиясын іске асыру бойынша есептерді қарау.

♦ Инвестициялық жобалар бойынша мәмілелерді мақұлдау.

сарапшысы.

♦ Сәбиғат Маратұлы Рахметов – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ 
сарапшысы.
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 Басқарма Компанияның алқалы атқарушы органы болып 
табылады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен және 
Компанияның Жарғысымен Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің 
құзыретіне жатқызылмаған Компания қызметінің кез келген мәселелері 
бойынша шешімдер қабылдауға құқылы және өзіне жүктелген міндеттерді 
орындау үшін Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдында 
жауапты болады.

 2020 жылғы 31 желтоқсанға Компания Басқармасының құрамы7:

Басқарма қызметі

Басқарма төрағасы

Жобаларды басқару жөніндегі 
бас директор - Басқарма 

мүшесі

Бизнесті дамыту жөніндегі бас 
директор - Басқарма мүшесі

Экономика және қаржы 
жөніндегі бас директор - 

Басқарма мүшесі

Бизнесті қамтамасыз ету 
жөніндегі бас директор - 

Басқарма мүшесі

Қанат Жақыпұлы Құдайберген

Бахытжан Әмірбекұлы
Орынбеков

Нариман Малисұлы Әбсәметов

Бауыржан Сейітжанұлы 
Қуаншалиев 

Нұрлан Ғайсанұлы Итемгенов

Қанат Жақыпұлы Құдайберген

Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі

 «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 
асырады.
 Сайланған күні: «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 
2018 жылғы 23 сәуірдегі шешімі, № 02/18 үзінді.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы  

 Туған жылы: 1979 жылғы 3 маусым

 Білімі:
 2000 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық 
университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. 2012 жылы 
тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 
мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алды, Қазақ қатынас жолдары 
университеті. 2015 жылы Ресей Федерациясы Президенті жанындағы 
Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын 
тәмамдады, мемлекеттік және муниципалдық басқару магистрі дәрежесі. 
«Халықаралық басқару» MBA, Geneva Business School (2016 жыл) және «Тау-
кен ісі менеджменті» МВА, Мәскеу болат және қорытпалар институты ҒЗТУ 
дипломдары бар (2017 жыл).

 Кәсіби тәжірибесі:  
¤ 2006 жылдан – ҚР АӨҚО қызметін реттеу агенттігі әкімшілік-
қаржы департаменті ұйымдастырушылық қамтамасыз ету басқармасының 
бастығы;

¤ 2007 жылдан – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Сауда-көлік 
компаниясы» ЖШС Заң басқармасының жетекші маманы. 2010 жылдан – 
құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бас 
менеджері – 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 – «Қаратау» ЖШС, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Бас директоры;

¤ 2018 жылғы сәуірден бастап – 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Уран өндіру» 
дивизионының басқарушы директоры;

7 2020жылдың маусымына дейін Басқарма құрамына Нұрлан Батырғалиұлы Саурамбаев кірді
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Бахытжан Әмірбекұлы Орынбеков

Жобаларды басқару жөніндегі бас директор

 Геологиялық барлау және өндіру жобаларын іске асыру, жаңа 
бөліністерді игеру, өндірістік қуаттар салу есебінен Компанияның 
инвестициялық жобаларын іске асыруды және басым қатты пайдалы 
қазбалар бойынша ресурстық базаны дамытуды қамтамасыз етеді.
 Сайланған күні: «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 
2020 жылғы 29 мамырдағы шешімі, хаттама № 05/20

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 

 Туған жылы:  1971 жылғы 20 ақпан

 Білімі: 
 М. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін «Автомобиль 
және автомобиль шаруашылығы, инженер-механик» мамандығы бойынша, 
М. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін «Техника және 
технология, Тау-кен ісі» мамандығы бойынша бітірген (2016).

 Кәсіби тәжірибесі:
¤ 2000 жылдан – «Тараз көлік жолы» ЖШС 
президенті

¤ 2004 жылдан – «Жамбыл облысы 
әкімдігінің жергілікті маңызы бар автомобиль 
жолдары басқармасы» ММ басқармасының 
бастығы

¤ 2005 жылдан – «Жамбыл облысы 
әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары департаменті» ММ департаментінің 
директоры.

¤ 2008 жылдан – «Жамбыл облысы 
әкімдігінің құрылыс басқармасы» ММ басқарма 
бастығы.

¤ 2018 жылғы 23 сәуірден бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 
Басқарма төрағасы.

¤ 2018 жылғы 23 сәуірден бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 
Басқарма Төрағасы.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар саны мен үлесі: жоқ.

¤ 2011 жылдан бастап – «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС Басқарма 
төрағасы.

¤ 2015 жылдан – «Волковгеология» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары.

¤ 2016 жылдан бастап – ҚР ТЖМ ММРК «Резерв» ШЖҚ-дағы РМК бас 
директорының орынбасары.

¤ 2017 жылдан бастап – Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті төрағасының 
орынбасары.

¤ 2018 жылдан бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Өндірістік 
департаментінің директоры.

¤ 2019 жылдан бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарушы 
директоры – Жобалық кеңсесінің басшысы.

¤ 2020 жылдан бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жобаларды 
басқару жөніндегі бас директоры.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялардың саны мен үлесі: жоқ.

 Бизнесті жүргізудің инновациялық тәсілдерін енгізу бойынша 
қызметті ұйымдастыруды жүзеге асырады, инвестициялық қызметке, 
активтерді сатып алу және қайта құрылымдау 
процестеріне жетекшілік етеді.
 Сайланған күні: «Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 
20 маусымдағы шешімі, хаттама № 07/ 20

 Азаматтығы: Қазақстан 
Республикасы 

 Туған жылы: 1988 жылғы 18 маусым

 Білімі:
 Қазақ менеджмент, экономика 
және болжау – Іскерлік әкімшілендіру және 
бухгалтерлік есеп институтын, Австралия 
ұлттық университетін – қолданбалы қаржы 

Нариман Малисұлы Әбсәметов

Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор
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магистрі мамандығы бойынша бітірген.

 Кәсіби тәжірибесі: 
¤ 2009 жылдан бастап – «АППАК» ЖШС Экономика және қаржы 
басқармасының бас маманы-жетекші менеджері.

¤ 2011 жылдан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ Тау-кен 
металлургиялық активтер дирекциясының сарапшысы.

¤ 2013 жылдан бастап – «КАТКО» бірлескен кәсіпорны» ЖШС 
Корпоративтік хатшысы.

¤ 2017 жылдан бастап – «Еуразиялық топ» ЖШС (ERG) Бизнесті 
дамыту директоратының менеджері.

¤ 2017 жылдан бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Инвестициялық 
департаментінің директоры.

¤ 2020 жылдың маусымынан бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 
Бизнесті дамыту жөніндегі бас директоры.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар саны мен үлесі: жоқ.

 Барлық қаржылық, экономикалық және бақылау қызметін 
басқаруды жүзеге асырады. Компания қызметінің экономикалық 
тиімділігіне, орта мерзімді қаржы-экономикалық жоспарлауға, 

компанияның экономикалық қызметін талдауға, 
Компания қызметінің процестерін автоматтандыру 
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға және 
үйлестіруге жауап береді.
 Сайланған күні: «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 18 сәуірдегі 
шешімі, № 03-19 хаттама.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 

 Туған жылы: 1985 жылы 10 қараша 

 Білімі:
 Қазақстан менеджмент, экономика және 
болжамдау институтын (ҚМЭБИ) «Қаржы» 
мамандығы бойынша бітірген (2007).

Бауыржан Сейітжанұлы Қуаншалиев

Экономика және қаржы жөніндегі бас директор

 Кәсіби тәжірибесі: 
¤ 2007-2010 жылдары – «Deloitte» ЖШС Аудит департаментінің 
маманы, аға аудиторы;

¤ 2011 жылдан – «SAT & Company» АҚ аудиторы;

¤ 2012 жылдан бастап – «Standard» БК» АҚ Басқарушы директоры, 
Басқарма мүшесі;

¤ 2013 жылдан – «АФ Банк» ААҚ басқарушы директоры;

¤ 2014 жылдан – «Тараз металлургия зауыты» ЖШС қаржы директоры;

¤ 2015 жылдан бастап – «SAT & Company» АҚ Бюджеттеу және 
инвестициялық жобалар департаментінің басқарушы директоры;

¤ 2016 жылдан – «Тараз металлургия зауыты» ЖШС Бас директоры;

¤ 2018 жылдан бастап – «Экотон+» АҚ президенті;

¤ 2019 жылғы 8 сәуірден бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 
Экономика және қаржы жөніндегі бас директоры.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар саны мен үлесі: жоқ.

 Корпоративтік басқаруды, Компания қызметін құқықтық қолдауды, 
адам ресурстарын басқару процестерін, мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимылды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, Компанияның ұзақ мерзімді, 
теңгерімді және орнықты дамуы мақсатында 
Әкімшілік-шаруашылық қызметтің үздіксіздігін 
қамтамасыз етеді.
 Сайланған күні: «Taý-Ken Samuryq» UTK» 
АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 шілдедегі 
шешімі, хаттама 06/19.

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы  
 Туған жылы: 1968 жылғы 14 ақпан

 Білімі: 
 Қарағанды мемлекеттік медицина 
институтын «стоматолог-дәрігер» мамандығы 
бойынша (1992), Рудный мемлекеттік индустриялық 
институтын «Экономист-менеджер» мамандығы 

Нұрлан Ғайсанұлы Итемгенов
Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор
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Сыйақы саясаты

 Қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, «Самұрық-Қазына» АҚ тобының адам 
ресурстарын басқару жөніндегі корпоративтік стандартына сәйкес 
әзірленген «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу 
және сыйлықақы беру қағидаларына сәйкес іске асырылады.

 Осы Қағидалар Қоғамның басшы және басқарушы 
қызметкерлерінің қызметін бағалау және оларға сыйақы төлеу шарттары 
мен тәртібін айқындайды.

 Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау Қоғамның қаржы-
шаруашылық қызметінің тиімділігін және Басқарма мүшесінің оның 
қызметінің жоғары нәтижелер деңгейіне қол жеткізу дәрежесін сипаттайтын 
қызметтің уәжді түйінді көрсеткіштері (бұдан әрі – ҚТК) негізінде жүзеге 
асырылады.

 Басқарма мүшелерінің ҚТК бағалау нәтижелері бойынша оларға 
белгіленген тәртіппен бекітілген, сыйақы төлеу үшін жоспарланған соманы 
ескере отырып есептелген ҚТК орындалған жағдайда есепті жылдың 
қорытындылары бойынша сыйақы төленеді.

Басқарма жұмысы туралы ақпарат

Көрсеткіш 

Отырыстар саны

Қаралған мәселелер саны

2018

60

344

2019

36

307

2020

39

278

бойынша (2004), Қазақ гуманитарлық-заң университетін «Құқықтану» 
мамандығы бойынша (2005) бітірген.

 Кәсіби тәжірибесі:
¤ 1992 жылдан – Рудный қ. емдеу-алдын алу бөлімшесінің тіс дәрігері;

¤ 1998 жылдан – Рудный қ. «Рассвет» профилакториясының бас 
дәрігері;

¤ 1999 жылдан 2002 жылға дейін – Емдеу-сауықтыру орталығының 
директоры, «Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» ААҚ 
вице-президентінің м.а., Вице-президенті, Рудный қаласы;

¤ 2004 жылдан – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты, Астана қ.;

¤ 2007 жылдан – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот 
сараптамасы орталығы директорының орынбасары, Астана қаласы;

¤ 2010 жылдан – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот 
сараптамасы орталығының директоры, Астана қаласы;

¤ 2012 жылдан – Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) 
кадрлар басқармасының бастығы, Астана қаласы;

¤ 2014 жылдан – «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС, 
«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Әкімшілік-Кадрлық 
басқармасының бастығы, Астана қ.;

¤ 2016 жылдан бастап – Астана қаласы, Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы директорының 
орынбасары;

¤ 2017 жылы – Астана қаласы, Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің кеңесшісі; Астана қаласы, Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі Сот сараптамалары орталығы директорының ғылыми жұмыс 
жөніндегі орынбасары, директоры;

¤ 2019 жылғы 26 шілдеден бастап – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 
Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры.

 Компания акцияларын иеленуі: жоқ.

 Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларын 
иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар саны мен үлесі: жоқ.

Сыйақы мөлшерін айқындау және оны Басқарма 
мүшелеріне төлеу туралы шешім қабылдау рәсімдері

 Вознаграждения по итогам работы выплачиваются по результатам 
оценки Жұмыс қорытындылары бойынша сыйақылар қол жеткізген 
табыстары үшін материалдық көтермелеу және жұмыс тиімділігін арттыру 
мақсатында қызмет тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша төленеді.

 Жұмыс қорытындылары бойынша сыйақылар төлеудің негізгі 
шарты сыйақылар төлеу үшін жоспарланған соманы ескере отырып 
есептелген есепті кезең үшін шоғырландырылған қорытынды пайданың 
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Сыйақы

 2020 жылы компанияның Басқарма мүшелері мен Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне сыйақы есептелді, кірістер немесе шығындар туралы 
шоғырландырылған есепте жалпы және әкімшілік шығыстарға енгізілген 
негізгі басқарушы персоналға сыйақының жалпы сомасы 164,643 мың 
теңгені құрады.

Ұйымдастыру құрылымыболуы болып табылады.

 Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет (бұдан әрі – 
ТСК) басшы қызметкерлердің қызметіне бағалау жүргізеді және кейіннен 
Директорлар кеңесінің сыйақы төлеу/төлемеу туралы қабылдауы үшін 
ұсынымдар дайындайды.

 ТСК қызмет нәтижелері бойынша басшы қызметкерлерге сыйақы 
төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы:

1. жекелеген корпоративтік ҚТК шекті мәндерін орындамау;

2. функционалдық ҚТК орындаудың қорытынды нәтижелілігі 50%-дан 
кем (қоса алғанда).

 Директорлар кеңесі ТСК ұсынымдарын ескере отырып, өз қалауы 
бойынша басшы қызметкерлерге сыйақы төлеу және оның мөлшері мәселесі 
бойынша шешім қабылдай алады. Бұл ретте басшы қызметкерлерге 
сыйақының нақты мөлшері сыйақының белгіленген шекті мөлшерлері 
шеңберінде жұмыс қорытындылары бойынша олардың әрқайсысының 
қызметін бағалауға жеке көзқарас негізінде белгіленеді.

 Ұйымдық құрылым Компанияның Директорлар кеңесінің 2020 
жылғы 27 тамыздағы шешімімен бекітілген (№ 09/20 хаттама).

Директорлар 
кеңесі

Басқарма төрағасы

Ішкі аудит
қызметі (3)

Корпоративтік 
хатшы (1)

Бизнесті дамыту жөніндегі 
бас директор, Басқарма 

мүшесі

Инвестиция 
және маркетинг 
департаменті  (7)

Стратегия және 
корпоративтік 

басқару қызметі

Портфельдік офис (5)

Жобалау офисі (15) Бухгалтерлік есеп 
және есептілік 

департаменті (5)

Қауіпсіздік жөніндегі 
кеңесші (1)

Заң
департаменті (5)

Тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау 

қызметі (2)

Ақпараттық қауіпсіздік 
жөніндегі офицер (1)

Жер қойнауын пайдалану 
және мемлекеттік 

органдармен байланыс 
департаменті (4)

Корпоративтік қаржы 
қызметі (3) 

Персоналды басқару 
қызметі (3)

Экономика қызметі (3) 

Геология 
департаменті(5) *

Жобаларды басқару 
жөніндегі бас 

директор

Бизнесті қамтамасыз 
ету жөніндегі бас 

директор, Басқарма 
мүшесі

Экономика және 
қаржы жөніндегі бас 
директор, Басқарма 

мүшесі

Комплаенс 
офицер (1) 
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Тәуекелдерді басқару және ішкі бақы-
лау8

 Тәуекелдердің мақсаттарға қол жеткізуге әсер етуінің белгісіздігін 
төмендету және компанияның тәуекелдерін іске асырудан болатын 
ықтимал салдарларды барынша азайту үшін бизнес-процестерге 
интеграцияланған және барлық деңгейлерде шешім қабылдау кезінде 
ескерілетін тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі (бұдан әрі – 
ТБКЖ) жұмыс істейді.

 ТБКЖ бұл бірыңғай процеске біріктірілген өзара байланысты 
элементтер жиынтығы, оның шеңберінде компанияның Директорлар 
кеңесі, басшылығы мен қызметкерлері, әрқайсысы өз деңгейінде Компания 
мен оның тобының қызметіне ықпал етуі мүмкін әлеуетті оқиғаларды 
анықтауға, сондай-ақ акционер үшін қолайлы тәуекел деңгейі шеңберінде 
осы оқиғаларды басқаруға қатысады.

 ТБКЖ негізінде қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі қызмет 
көрсеткіштеріне және экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
аспектілерді ескере отырып, стратегияны іске асыруға әсер етуі мүмкін 
тәуекелдерді анықтаудың, бағалаудың және басқарудың үздіксіз циклдік 
процесі жатыр.

 ТБКЖ келесі мақсаттарға қол жеткізуде ақылға қонымды сенімділікті 
қамтамасыз етеді:

◊ стратегиялық мақсаттар;

◊ операциялық мақсаттар – ресурстарды тиімді және нәтижелі 
пайдалану, активтердің сақталуы;

◊ сенімді есептілікті дайындау саласындағы мақсаттар;

◊ қолданыстағы заңнама мен ішкі талаптарды сақтау саласындағы 
мақсаттар.
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 ТБКЖ құрылымының негізінде «Қорғаудың үш желісі» моделі 
жатыр – тәуекелдерді тиімді басқару үшін Компанияның Директорлар 
кеңесінің басшылығымен рөлдер мен міндеттерді үш жеке топ (қорғау 
желілері) арасында бөлу қажет екендігіне негізделген ТБКЖ ұйымдастыру 
амалы: бизнес-функциялар (Компанияның әрбір құрылымдық бөлімшесі), 
тәуекелдерді мониторингтеу және бақылау функциясы (Ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару қызметі және комплаенс қызметі), тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау тиімділігін тәуелсіз бағалау функциясы (Ішкі 
аудит қызметі).

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы

Мақсатты айқындау

М
онитор

инг

Тәуекелдерді 
сәйкестендіру

Ақпарат және 
коммуникация

тәуекелдерді 
басқару

тәуекелдерді 
бақылау

Тәуекелдерді 
бағалау

Директорлар кеңесі/Компанияның аудит жөніндегі комитеті

Компания Басқармасы

Бірінші қорғаныс желісі: 
бизнес функциялары

Әрбір қызметкер өз құзыреті 
шеңберінде құрылымдық 
бөлімшелермен ұсынылған: 
процестердің иелері және бақылау 
рәсімдерін 

Қорғаудың үшінші желісі: 
тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау тиімділігін 
тәуелсіз бағалау функциясы

Ішкі аудит қызметімен ұсынылған, 
аудит жөніндегі комитетке және 
Қоғамның Директорлар кеңесіне 
қолдау көрсетеді, оларға ТБКЖ 
тиімділігіне тәуелсіз баға береді

Екінші қорғау желісі: 
тәуекелдерді бақылау және 
бақылау функциясы

Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау қызметімен және қоғамның 
комплаенс қызметімен ұсынылған 
және құрылымдық бөлімшелердің 
тәуекелдерді басқарудың және ішкі 
бақылаудың тиімді практикасын 
енгізу мониторингіне, заңнама 
мен ішкі нормативтік құжаттардың 
сақталуына жауап береді
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 Компанияның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау саласындағы мынадай функцияларды орындау арқылы 
тәуекелдерді басқарудың тиімділігін қадағалауды жүзеге асырады:

 Компанияның Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитеті 
Қоғамның Директорлар кеңесіне ТБКЖ және ішкі бақылаудың сенімділігі 
мен тиімділігін бақылау мәселелері бойынша көмек көрсетеді.

 Компания Басқармасы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін құруды және оның тиімділігін қолдауды қамтамасыз етеді, 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша ІНҚ-да жазылған 
қағидалар мен ережелердің іске асырылуын қамтамасыз етеді, 
Директорлар кеңесінің шешімдерін және Директорлар кеңесі жанындағы 
Аудит комитетінің ұсынымдарын орындайды, ұйымдық құрылымды бекітеді 
және өкілеттіктер мен жауапкершілік аймақтарын бөледі.

 Компания басқармасы жанындағы Тәуекелдер жөніндегі комитет 
тәуекелдерді корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару жүйесін 
жетілдіру және нығайту, компанияның сыни тәуекелдеріне дереу ден қою 
саласында Компанияның басқармасына жәрдем көрсетеді.

 Тәуекелдерді үйлестірушілер тәуекелдерді басқару бойынша іс-
шараларды сәйкестендіру, бағалау және әзірлеу процесінде басты рөл 
атқарады. Бұл бөлімшелерге функционалды түрде бағынатын белгілі бір 
бөлімшенің операциялық тәуекелдерін басқаруды ұйымдастыруға жауапты 
қызметкерлер.

 Тәуекелдердің иелері – Компанияның әрбір қызметкері.

 Компания жыл сайынғы негізде тәуекел-тәбетті есептейді, 
Директорлар кеңесі бекітетін алдағы жылға Тәуекелдер тізілімін және 

◊ мақсаттар мен міндеттерді анықтау;

◊ ТБКЖ ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдерін, ішкі 
бақылауды ұйымдастыруға және бақылау рәсімдерін жүргізуге қойылатын 
талаптарды бекіту, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында 
ТБКЖ қатысушыларының рөлдерін бөлу;

◊ тәуекел-тәбетін, Түйінді тәуекел көрсеткіштерін, Тәуекелдер 
тіркелімі мен Картасын, Тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын, Қоғам Тәуекелдері бойынша шоғырландырылған есептерді 
бекіту;

◊ шешім қабылдау кезінде ілеспе тәуекелдерді ескере отырып, 
Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелерді тиісінше 
қарауды қамтамасыз етеді.

Тәуекелдер картасын қалыптастырады. Сәйкестендірілген тәуекелдер 
Тәуекелдер тіркелімі нысанында жүйеленеді, әсер ету дәрежесі, пайда 
болу ықтималдығы және әсер ету уақыты бойынша бағаланады, оларды 
одан әрі Тәуекелдер картасында көрсетеді.

 Тәуекел-тәбеті стратегиялық жоспарлау процесімен қатар 
қалыптасады. Тәуекел-тәбеті миссияны, көзқарасты және стратегиялық 
мақсаттарды ескереді, Компания активтерінің құнын құру, сақтау және іске 
асыру тұрғысынан инвестициялық, қаржылық және операциялық қызметке 
қатысты анықталады. Тәуекел-тәбетті сақтау Компания қызметкерлері үшін 
транзакцияларды жүргізу, мәмілелерді бастау, жобаларды талдау кезінде 
және Компанияның лауазымды тұлғалары үшін, басқарушылық шешімдерді 
қабылдау кезінде міндетті болып табылады.

 ТБКЖ жұмыс істеу шеңберінде компанияда төрт сала бойынша 
(стратегиялық, инвестициялық, қаржылық, операциялық және комплаенс) 
сындарлы тәуекелдер тізбесі айқындалды, тәуекелдер иелері белгіленді, 
тәуекелдерді бағалау жүргізілді, оларды басқару бойынша іс-шаралар 
әзірленді және іске асырылуда, түйінді тәуекелдер серпініне және оларды 
төмендету бойынша іс-шаралардың орындалуына тұрақты мониторинг 
жүргізіледі.

 Тоқсан сайынғы негізде Компанияның Директорлар кеңесінің, 
еншілес ұйымдардың Директорлар кеңестерінің/Байқау кеңестерінің 
қарауына Тәуекелдер картасы мен оларды басқару жөніндегі жоспарларды 
жаңарта отырып, тәуекелдер бойынша есептер шығарылады.

 Апта сайынғы негізде еншілес ұйымдардың Жол карталарының 
орындалуын және жобаларды іске асыру кестелерін, сондай-ақ Ішкі аудит 
қызметінің аудиторлық тексерулерінің нәтижелері бойынша ұсынымдарды 
бақылау жүзеге асырылады.

Тәуекел-тәбет

Компанияның түйінді тәуекелдері: факторлар және басқару тәжірибесі
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Қызметкерлердің жұқтыру 
қаупі

ҚЭМ есептеу кезінде 
жоба рентабельділігі 
көрсеткіштерінің нашарлау 
тәуекелі

Кредиттік тәуекел

Денсаулыққа залал келтірген 
өндірістегі жазатайым 
оқиғалардың тәуекелі

ЛКТ орындамау тәуекелі

Перспективалы инвестици-
ялық тартымды жобаларды 
жүргізбеу тәуекелі

Бұл қауіп COVID-19-дың өршуіне 
байланысты.

Бұл тәуекел негізгі металдар бағасының 
құбылмалылығына, сұраныстың төмендеуіне, 
сондай-ақ жобаларды бірлесіп іске 
асыру үшін әлеуетті инвесторлардың 
қаржыландыру көздерінің болмауына 
байланысты 

Банк жүйесінде тұрақтылықтың 
болмауына байланысты тәуекел 

Жұмыскерлердің еңбекті қорғау саласында 
белгіленген қағидаларды сақтамауы, 
өндірістік тәртіпті бұзуы қызметкерлердің 
өміріне қатер төндірудің және денсаулығына 
залал келтірудің көзі болып табылады 

ЛКТ орындау жөніндегі іс-шараларды 
сапасыз жоспарлау, ЛКТ бойынша есептерді 
толтырудың толықтығы мен дұрыстығы үшін 
дербес жауапкершіліктің болмауы, сондай-
ақ келісімшарт ұстаушылар тарапынан 
ЛКТ орындалуын бақылаудың болмауы осы 
тәуекелді іске асыруға әкелуі мүмкін.

Осы тәуекелдің туындауы жер қойнауын 
пайдаланудың перспективалы учаскелері 
туралы шынайы геологиялық ақпараттың 
болмауына байланысты 

Компания COVID-19 пандемиясымен байланысты 
жағымсыз қауіп факторларын азайту үшін барлық мүмкін 
болатын шараларды қабылдады, мысалы:
♦ WhatsApp-та (Компанияда және ЕҰ-да) 
топтар құру арқылы қызметкерлерді қабылданып жатқан 
шаралар, инфекцияның таралу мәртебесі туралы 
хабардар ету;
♦ COVID-19-ға қарсы қызметкерлерге жалпы 
тестілеу өткізілді;
♦ Қызметкерлердің басым бөлігін қашықтан 
жұмыс режиміне ауыстыру;
♦ Кеңселердің үй-жайларын дезинфекциялау;
♦ Персоналды қажетті ЖҚҚ-лармен және 
дезинфекциялау құралдарымен қамтамасыз ету;
♦ Бөгде тұлғалардың кәсіпорындарға баруын 
шектеу;
♦ Кеңестерді онлайн форматта өткізуді 
қамтамасыз ету;
♦ Тәулік бойы штаб құру, Компания және ЕҰ 
тарапынан іс-шаралардың орындалуын күнделікті 
бақылау, штабқа баяндама жасау, Компаниядағы Тәуліктік 
жиынтық деректер 

Осы тәуекелді басқару мақсатында Компания апта 
сайын негізгі металдар бағаларына мониторинг жүргізеді. 
Қажеттілігіне қарай металдың ағымдағы бағасын 
ескере отырып ҚЭМ қайта есептеу жүргізіледі. Тұрақты 
негізде қаржыландыру көзін іздеу бойынша іс-шаралар 
жүргізіледі (стратегиялық әріптес немесе жобаны дербес 
іске асыру үшін).

Компания тәуекел-менеджментті негізгі түйінді бизнес-
процестерге интеграциялау шеңберінде жобаларға 
кірудің, олардың іске асырылуын сүйемелдеудің, 
сондай-ақ алынған сабақтарды ескере отырып және 
әлеуетті тәуекелдерді бағалауды қолдана отырып, 
жобалардан шығудың қолданыстағы қағидаларын 
өзектендіруді жүргізді. Геологиялық қорларға уақтылы 
қол жеткізу, перспективалық объектілерді табу және 
уақтылы геологиялық-экономикалық бағалау тұрғысынан 
геологиялық деректерді зерделеу үшін мемлекеттік 
мекемелермен тығыз ынтымақтастық жүзеге асырылады.
Бұдан басқа инвесторларды жүйелі түрде іздеу 
(форумдарға, конференцияларға, кездесулерге қатысу, 
ақпараттық тизерлерді тарату), қосымша технологиялық 
зерттеулер жүргізу жүргізіледі.

Кредиттік тәуекелдерді басқару мақсатында компанияда 
екінші деңгейдегі банктердің қаржылық жай-күйіне, 
оның ішінде есептік лимиттерге мониторинг жүргізіледі, 
ҚР неғұрлым қаржылық орнықты банктерінде уақытша 
бос қаражаттың орналастырылуын бақылау жүзеге 
асырылады. Дебиторлық берешектің жай-күйін, 
контрагенттердің қаржылық жай-күйін мониторингтеу, 
сондай-ақ контрагенттердің төлем қабілеттілігінің ішкі 
рейтингтері жүйесін енгізу кредиттік тәуекелді төмендету 

Өндірісте жазатайым оқиғаларды болдырмау 
мақсатында Компания төмендегілерді қамтамасыз ететін 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды жүргізеді:
♦ Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындау, 
қызметкерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан 
сақтандыру;
♦ Персоналды сертификатталған жеке 
қорғаныш құралдарымен және құралдармен қамтамасыз 
ету, қызметкерлер еңбек (қызметтік) міндеттерін 
пайдаланған кезде оларды жазатайым оқиғалардан 
сақтандыру;
♦ Өндірістік жарақаттанудың алдын алу және 
еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды 
орындау;
♦ Технологиялық процестің талаптарын 
сақтау бойынша бақылау және мониторинг, өндірістік 
жарақаттанудың есебін және статистикасын жүргізу;
♦ Персоналды еңбек тәсілдеріне оқытуды 
жүргізу.

Осы тәуекелді іске асыруды болдырмау үшін Компания 
мынадай шаралар қабылдады:
♦ ЕҰ басшыларының ҚТК-лерінде Жұмыс 
бағдарламаларын орындау және қажет болған жағдайда 
оларға уақтылы өзгерістер енгізу жөніндегі тармақтар 
енгізілген;
♦ ЛКТ бойынша есептерді толтыру бойынша 
ұсыным әзірленді;
♦ Жауапты тұлғалардың лауазымдық 
нұсқаулықтарында ЛКТ бойынша есептерді толтырудың 
толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапкершілік жазылған;
♦ «Жер қойнауын пайдалану» процесі бойынша 
тәуекелдер мен бақылау матрицалары әзірленді, ол ЛКТ-
нің орындалуын мониторингтеу және бақылау процесіне 
кіреді;
♦ Компания тарапынан ЕҰ-ның ЛКТ-сын 
орындалуына тұрақты мониторинг жүргізіледі.

құралдарының бірі болып табылады. Валюталық тәуекелді 
басқару жөніндегі іс-шаралар төлемдер мен түсімдер 
мерзімдерін басқару арқылы валютадағы талаптар мен 
міндеттемелер теңгерімін сақтауды (табиғи хеджирлеу) 
қамтиды. Сондай-ақ Компанияда валюта бағамына әсер 
ететін индикаторлардың күнделікті мониторингі жүзеге 
асырылады.

Негізгі тәуекелдер
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 Компанияның ішкі бақылау жүйесі Корпоративтік басқару жүйесінің 
ажырамас бөлігі болып табылады, басқарудың барлық деңгейлерін, 
Компанияның барлық ішкі процестері мен операцияларын қамтиды және 
тәуекелдерге тез жауап беруге, Компанияның негізгі және қосалқы бизнес-
процестері мен күнделікті операцияларын бақылауды жүзеге асыруға, 
сондай-ақ жақсарту үшін кез келген елеулі кемшіліктер мен салалар 
туралы менеджментті дереу хабардар етуді жүзеге асыруға қабілетті. 
Ішкі бақылау жүйесінің сенімді және тиімді жұмыс істеуі Компанияның 
барлық деңгейдегі лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін ішкі бақылау 
шеңберінде тартуды және тұрақты өзара іс-қимылды талап етеді.

 Компаниядағы ішкі бақылау ішкі бақылау жүйесінің ұғымын, 
мақсаттары мен міндеттерін, оның жұмыс істеу принциптерін, рәсімдерін, 
негізгі салалары мен негізгі компоненттерін, сондай-ақ ішкі бақылау 
субъектілерінің рәсімдерді орындау және компаниядағы ішкі бақылау 
жүйесін бағалау жөніндегі құзыреті мен жауапкершілігін айқындайтын Ішкі 
бақылау жүйесі туралы ережемен регламенттеледі.

 Ал ТБКЖ жоғарыда көрсетілген төрт санат бойынша мақсаттарға 
қол жеткізуге шоғырланса, ішкі бақылау операциялық мақсаттарға, дұрыс 
есептілікті дайындау және қолданыстағы заңнама мен ішкі талаптарды 
сақтау саласындағы мақсаттарға қол жеткізуге шоғырланады.

 ТБКЖ және ішкі бақылаудың міндеттері: 

1) тәуекел-мәдениетті арттыру және тәуекел-менеджмент пен ішкі 
бақылауды Компания қызметінің барлық аспектілеріне біріктіру;

2) Компанияның мақсаттарға қауіп төндіретін жағдайлардың алдын 
алу, теріс «тосынсыйларға» тиімді жауап беру қабілетін арттыру арқылы 
қызмет нәтижелерінің құбылмалылығын төмендету және егер олар орын 
алса, мұндай жағдайлардың салдарын қолайлы деңгейге дейін азайту;

3) ұзақ мерзімді перспективада Компанияның активтері мен 
кірістілігін арттыру үшін мүмкіндіктерді пайдалануды қамтамасыз ету.

Ішкі бақылау

Ішкі аудит

 Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – Қызмет) Компанияның Басқарма 
төрағасына ұйымдық бағынысты және функционалдық түрде Директорлар 
кеңесіне есеп беретін органы болып табылады. Аудит комитетінің қызметіне 
жетекшілік етеді. Қызметтің миссиясы Директорлар кеңесі мен Басқармаға 
Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша олардың 
міндеттерін жүзеге асыруда қажетті көмек көрсету болып табылады.

 Қызметтің жұмысының негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне 
компаниядағы тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік 
басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті 
кепілдіктер мен консультациялар беру болып табылады.

 Жылдық аудиторлық жоспарды әзірлеу кезінде қызмет тәуекелге 
бағытталған тәсілді қолданады. Аудиторлық тексерулер Аудит комитеті 
мақұлдаған және Директорлар кеңесі бекіткен жылдық аудиторлық 
жоспардың негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің қызмет 
алдына қойған негізгі мақсаттары мен міндеттерін басшылыққа ала отырып, 
2020 жылы корпоративтік орталықта және оның еншілес компанияларында 
аудиторлық тапсырмалар орындалды:

1. Жобалар ГБЖ қызметін бағалау;

2. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның басшы және 
басқарушы қызметкерлерінің ҚТК есептеулерін және сыйақы мөлшерлерінің 
есептеулерін тексеру, растайтын құжаттардың болуы;

3. «Тау Кен Алтын» ЖШС еншілес ұйымындағы аудит. Бағалы 
металдардың қозғалысы мен қалдықтарын есепке алу процесі бойынша 
ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау;

4. Жобаны басқару процесін бағалау;

5. Персоналды басқару процесінде тәуекелдерді басқару процесін 
бағалау;

6. Инвестициялық тәуекелдерді басқару процесін бағалау;

7. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы тәуекелдерді 
басқару процесін бағалау, экологиялық тәуекелдер.

 Аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша қызмет ішкі 
бақылауды жетілдіруге және әртүрлі процестердегі тәуекелдерді басқаруға 
бағытталған ұсынымдарды ұсынды. Атқарушы орган үшін кеңес беру 
тапсырмалары орындалды. Орындалған тапсырмалардың нәтижелерін 
Аудит комитеті пен Директорлар кеңесі қарап, тиісті шешімдер қабылданды.

 2020 жылы тоқсан сайынғы негізде Қызмет пен сыртқы аудитор 
берген ұсынымдардың орындалуына мониторинг жүргізілді. Қызметті 
үйлестіру мақсатында қос жұмысты тиісті қамтуды қамтамасыз ету және 
барынша азайту үшін қызмет Компанияның ішкі бақылау жүйесі туралы 
ақпаратты сыртқы аудиторға ұсынады.

 Есепті кезеңде үздіксіз кәсіби дамуды қамтамасыз ету, 
білімдерін, дағдылары мен құзыреттерін тұрақты жетілдіру үшін Қызмет 
қызметкерлерінің оқыту іс-шараларына қатысуы қамтамасыз етілді.

 2020 жылы Аудит комитеті және Директорлар кеңесі тоқсан сайын 
қызмет жұмысының тиімділігін бағалауды жүргізді. Қызметтің жұмысы тиімді 
деп танылды.
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Сыртқы аудитор туралы ақпарат9
Сыртқы аудит саясаты

 Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту кезінде Компания 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 27 желтоқсандағы 
шешімімен (№ 46/16 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс 
беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік 
немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей 
немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі 
қағидаларды басшылыққа алады. Қағидаларда көзделген негізгі ережелер 
Компанияға аудитордың объективтілігіне немесе тәуелсіздігіне нұқсан 
келтірмей және мүдделер қақтығысына жол бермей, белгілі бір аудиторлық 
және аудиторлық емес қызметтерді көрсету үшін аудиторларды тартуға 
мүмкіндік береді.
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Аудиторды таңдау

Жоба бойынша серіктесті ротациялау

 Аудиторлық ұйымды таңдау Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, «Самұрық-Қазына» АҚ әзірлеген аудиторлық ұйымдарды 
таңдау жөніндегі қағидаларға және Компанияның ішкі құжаттарына 
сәйкес жүзеге асырылады. Аудиторды таңдауды анықтайтын негізгі 
өлшемшарттары:

 Компанияда аудиторлық есепті дайындауға жауапты жоба 
бойынша сыртқы аудиторды және/немесе серіктесті ауыстыру кезең-
кезеңімен жүзеге асырылады. Компанияның сыртқы аудиторын ротациялау 
мерзімі (яғни компанияның сыртқы аудиторды ауыстыруы тиіс уақыт 
кезеңі) қатарынан 3 жылдан аспайды. Осы нәтижеге қол жеткізу жөніндегі 
сабақтастық жоспарын аудитор әзірлеп, ротация жүргізілгенге дейін 
кемінде бір жыл бұрын қарау үшін Аудит комитетіне ұсынуға тиіс. Есепті 
кезеңде аудиторлық ұйым аудиторлық емес қызметтер көрсеткен жоқ. 
«Grant Thornton» ЖШС 2016 жылдан бастап Компанияға аудиторлық қызмет 
көрсетеді.

2) жұмыс уақыты мен көрсетілетін қызметтер құнының сәйкестігі; 

3) тәуелсіздік;

4) міндеттерді орындау кезіндегі объективтілік;

5) басшылықпен аудит нәтижелері туралы уақтылы ақпарат алмасу.

1)  аудитор қызметтерінің сапасы, ол мынадай факторлармен 
айқындалады:

♦ қызмет көрсету тәсілдемесімен; 

♦ аудиторлық команданың кәсіби біліктілігі;

♦ қызмет көрсету сапасымен;

♦ ниет пен беделдің ауырлығы; 

♦ кәсіби және этикалық мінез-құлық кодексін сақтау; 

♦ сала бизнесін білу.

Кезең Қызметтің атауы Сыйақы мөлшері, ҚҚС-
пен, теңге

2020 жыл Жылдық аудит және 
жартыжылдық жеке және 

шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке 

шолу

22 204 000
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Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

1-қосымша

Мүдделі тараптар

Жалғыз акционер

Менеджмент

Персонал

Ұлттық компаниялар

Мемлекеттік органдар

Өкілеттік беру

Өкілеттік беру

Ынтымақтастық

Ынтымақтастық

Ынтымақтастық

• отырыстар, есептерді тыңдау 
• жылдық есеп 
• кездесулер мен келіссөздер 
• интернет-сайт 
• хат алмасу және сұраулар 
• көрмелер, форумдар және презентациялар

• басқарудағы, стратегиядағы және 
операциялық қызметтегі өзара іс-қимыл 
мәселелерін біріктіру 
• Басқарма отырыстары 

• сауалнама және пікіртерім 
• хат алмасу және сұраулар
• бағалау
• оқыту

• бірлескен жобалар
• бірлескен бастамалар
• хат алмасу және сұраулар
• интернет-сайт

• бірлескен жобалар
• бірлескен кәсіпорындар
• серіктестік
• хат алмасу және сұраулар
• бірлескен бастамалар
• қаржылық емес есептер
• интернет-сайт

• Қаржылық, өндірістік көрсеткіштер 
• Дивидендтер 
• Тұрақты даму, тұрақты даму туралы есеп

• Жалғыз акционермен және Директорлар 
кеңесімен өзара әрекеттесу
• Стратегияны іске асыру

• Біліктілікті арттыру, оқыту және кәсіптік даярлау
• Тең мүмкіндіктер 

• Ұзақ мерзімді ынтымақтастық 
• Жұмыс топтарына, форумдарға қатысу

• Нормативтік талаптарды сақтау
• Салықтар
• Экологиялық жауапкершілік
• Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

    Жауапкершілік/өкілеттік саласы

Тікелей өзара іс-қимыл саласы

Өзара әрекеттесу деңгейі Өзара әрекеттесу әдістері Көтерілген түйінді тақырыптар мен 
қызығушылықтар
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Аудиторлар, Консалтингтік 
компаниялар

Клиенттер, тұтынушылар

Қаржы институттары

Еншілес ұйымдар, бірлескен 
кәсіпорындар

Тауарларды, жұмыстарды және 
қызметтерді жеткізушілер

Стратегиялық серіктестер-
инвесторлар

Консультация, Тарту

Ынтымақтастық

Ынтымақтастық

Ынтымақтастық

Ынтымақтастық

• шарттар жасасу
• кеңес беру тақталары
• кері байланыс беру схемалары
• хат алмасу және сұраулар 

• жасалған шарттар
• серіктестік
• сатып алулар
• кездесулер
• хат алмасу және сұраулар 

• жасалған шарттар
• интернет-сайт
• хат алмасу және сұраулар
• қаржылық шоттар
• серіктестік 

• бірлескен шешім қабылдау процесі
• кездесулер мен отырыстар
• консультациялар 
• сатып алулар
• қаржылық емес есептер
• жұмыс сапарлары 

• жасалған шарттар мен меморандумдар
• серіктестік
• жұмыс сапарлары
• іскерлік кездесулер
• хат алмасу және сұраулар
• ә түрлі байланыс арналары арқылы 
ақпаратты ашу
• әлеуетті жеткізушілермен келіссөздер 
жүргізу

• бірлескен жобалар
• серіктестіктің бірлескен кәсіпорындары 
• бірлескен бастамалар
• қаржылық емес есептер
• жұмыс сапарлары
• іскерлік кездесулер
• интернет-сайт

• Ұзақ мерзімді ынтымақтастық

• Ұзақ мерзімді ынтымақтастық
• Тауарларды сату/қызметтерді көрсету

• Ұзақ мерзімді ынтымақтастық
• Қаржылық қызмет

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

• Заңнамаға толық сәйкестік
• Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
• Қоршаған ортаға әсері

• Жобаларды іске асыру бойынша ұзақ мерзімді 
ынтымақтастық туралы шарттар, хаттамалар 
жасау
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Жергілікті қауымдастықтар

Бұқаралық ақпарат құралдары

Көліктік-логистикалық компаниялар

ҒЗИ, ЖОО

Сауда-өткізу компаниялары (шикізат 
биржалары)

Қоғамдық ұйымдар

Келіссөздер

Тартылу

Ынтымақтастық

Консультациялар

Тартылу

Келіссөздер

• қаржылық емес есептер
• әлеуметтік әріптестік қағидаттарына 
негізделген ұжымдық келіссөздер
• интернет-сайт
•• корпоративтік оқиғалар 

• интернет-сайт
• қаржылық емес есептер
• баспасөз хабарламалары
• корпоративтік оқиғалар
• баспасөз конференциялары 

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

• пікіртерім
• жасалған шарттар мен меморандумдар
• кездесулер
• көпшілік кездесулер, семинарлар
• консультативтік кеңестер

• көпжақты форумдар
• консультациялық тақталар
• фокус-топтар
• интернет-сайт 

• әлеуметтік әріптестік қағидаттарына 
негізделген ұжымдық келіссөздер
• пікіртерім
• жасалған шарттар мен меморандумдар
• кездесулер
• көпшілік кездесулер, семинарлар
• консультациялық кеңестер

• Халықты жұмысқа орналастыру
• Қоршаған ортаға және халыққа әсері 

• Ашықтықты қамтамасыз ету
• Ашықтық саясаты

• Өнімді тасымалдау және сату

• Зерттеу жүргізуге қатысу 
• Әдіснамалық қолдау
• Кадрларды дамыту 

• Тауар өнімдерін сату

• Халықаралық және салалық іс-шараларға 
бірлесіп қатысу

Жанама әсер ету саласы
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Қазақстан Республикасының халқы

Бәсекелестер

Келіссөздер

Келіссөздер

• әлеуметтік әріптестік қағидаттарына 
негізделген ұжымдық келіссөздер
• сауалнамалар
• жасалған шарттар мен меморандумдар
• кездесулер
• көпшілік кездесулер, семинарлар
• консультациялық кеңестер

• салалық ұйымдар арқылы өзара 
әрекеттесу 

• Экологиялық жауапкершілік
• Жұмыс орындарын құру

• Адал бәсекелестік
• Саланы дамыту

КБ кодексінің орындалуы туралы есеп

№

1

1.2

 1-тарау. Үкімет Қордың акционері ретінде

Корпоративтік басқару кодексінің 
ережелері 

Ұйымдардың негізгі стратегиялық міндеті – бұл Даму 
стратегиясында көрініс табатын ұйымдардың ұзақ мерзімді 
құнының өсуі және орнықты дамуы. Барлық қабылданатын 
шешімдер мен іс-қимылдар даму стратегиясына сәйкес 
келуі тиіс.
Ұйымдардың органдары, лауазымды адамдары мен 
қызметкерлері даму стратегиясына және Жарғыға сәйкес 
әрекет етуге және шешім қабылдауы тиіс. Даму стратегиясы 
он жылдық кезеңге арналған пайымды, миссияны, 
мақсаттарды, міндеттерді, стратегиялық бағыттарды және 
қызметтің түйінді көрсеткіштерін айқындайтын ұзақ мерзімді 
құжатты білдіреді. Компаниялар Қордың Даму стратегиясы 
негізінде он жыл мерзімге даму стратегиясын бекітеді.

Даму стратегиясы шеңберінде Директорлар кеңесі 
мынадай өлшемшарттарға сай келуге тиіс ұзақ мерзімді 
мақсаттарды айқындайды: нақты, өлшенетін, қолжетімді, 
маңызды, қол жеткізу мерзімі көрсетілген болуы керек. 
Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуді бағалау ұзақ 
мерзімді ҚТК арқылы айқындалады. Қызметтің жекелеген 

2020 жылы Директорлар кеңесінің шешімімен Компанияның ұзақ 
мерзімді құнын өсіру және орнықты даму міндеттерін ескере 
отырып, «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға 
арналған даму стратегиясы өзектендірілді. 
Органдар, лауазымды адамдар мен қызметкерлер іс жүзінде Даму 
стратегиясы мен Жарғыға сәйкес әрекет етеді және шешімдер 
қабылдайды. Стратегияда миссия, пайым, мақсаттар, міндеттер, 
стратегиялық бағыттар және қызметтің түйінді көрсеткіштері 
қамтылады.
Даму стратегиясы перспективалы жобаларға шоғырланған, 
дамудың мақсаттары, міндеттері мен бағыттары бүкіл топ үшін 
бірыңғай болып табылады.

Бекітілген даму стратегиясына сәйкес Директорлар кеңесі нақты, 
өлшенетін, қолжетімді, өзекті және қол жеткізудің белгіленген 
мерзімдерімен ұзақ мерзімді мақсаттарды белгіледі:
1. Активтердің жоғары сапалы портфелін қалыптастыру
Инвестициялық тартымдылығы төмен негізгі емес инвестициялық 
жобалардан шығу.

Сәйкеседі 

Сәйкеседі 

Сәйкестік деңгейі: сәйкеседі/
ішінара сәйкес келеді/сәйкес 

келмейді

Кодекстің ережелерін сақтау/сақтамау 
туралы ақпарат1-Қ
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1.3

1.4

Ұйымдар үшін активтердің оңтайлы құрылымын 
қамтамасыз ету ұсынылады. Холдингтік компанияда 
бас компания акционерлік қоғам нысанында құрылуы 
мүмкін. Қалған ұйымдарды жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік нысанында құру ұсынылады. Акционерлік қоғам 
нысанында құрылған ұйымдарда экономикалық, құқықтық 
және өзге де аспектілерді және Қор тобының мүдделерін 
қамтамасыз етуді ескере отырып, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік нысанына қайта ұйымдастыру мүмкіндігін қарау 
ұсынылады.

Үкімет ұйымдарға толық операциялық дербестік береді 
және заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің 
актілері мен тапсырмаларында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, Үкімет пен мемлекеттік органдар тарапынан 
ұйымдардың жедел (ағымдағы) және инвестициялық 
қызметіне араласуға жол бермейді.

Компанияда еншілес және тәуелді ұйымдарды құру жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік нысанында жүзеге асырылады. Қоғамның 2014 
жылы «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның 100% акцияларын сатып алуы 
ерекше жағдай болып табылады.

Компанияға операциялық дербестік беріледі, Үкімет пен 
мемлекеттік органдардың жедел және инвестициялық қызметке 
араласу жағдайлары 2020 жылы тіркелмеген. Ықпал ету заңнамада 
көзделген мемлекеттік реттеу функцияларын іске асыру арқылы 
жүзеге асырылады.

Сәйкеседі

Сәйкеседі

бағыттары (мысалы, инвестициялық, инновациялық, 
ақпараттық технологиялар, адам ресурстарын басқару) 
Даму стратегиясына енгізілуі ұсынылады.

Құрылысты уақытылы аяқтау және негізгі инвестициялық жобалар 
бойынша жобалық параметрлерге қол жеткізу.
Юниорлық бағдарлама шеңберінде ГБЖ жаңа жобаларын іздеу, 
бағалау және іске асыру
2. Түйінді жобаларды іске асыру үшін стратегиялық әріптестерді 
тарту
2.1. Активтердің операциялық тиімділігін арттыру
2.2. Инвестициялық тиімділікті арттыру
2.3. Цифрландыру бағдарламасы
2.4. Тең құқықтық және өзара тиімділік негізінде инвесторлар үшін 
икемді жағдайлар жасау
2.5. Корпоративтік басқару деңгейін арттыру
2.6. Адами капиталды дамыту
2.7. Тұрақты даму бастамалары
Ұзақ мерзімді стратегиялық ҚТК Директорлар кеңесі 5 жылдық 
кезеңге бекіткен Қоғамның бизнес-жоспарында белгіленген. 
Бекітілген Даму стратегиясында дамудың жекелеген бағыттары 
бойынша міндеттер, оның ішінде инвестициялық, инновациялық, 
ақпараттық технологиялар, адам ресурстарын басқару 
айқындалған.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Үкімет мүшелері және өзге де мемлекеттік қызметшілер 
(мемлекеттік органдардың өкілдері) ұйымдардың 
Директорлар кеңестерінің құрамына кірмейді.

Ұйымдардың Директорлар кеңестерін ұйымдар 
акционерлерінің (жалғыз акционерінің) жалпы жиналысы 
сайлайды.

Ұйымның инвестициялық қызметі ұйымның стратегиясына 
сәйкес нарықтық қағидаттарда жүзеге асырылады және 
құнның өсуіне және активтердің оңтайлы құрылымына 
бағытталған.

Ұйымның рентабельділігі төмен және әлеуметтік маңызы 
бар жобаларды іске асыру жағдайлары ұйымның жылдық 
есебінде осындай жобаларды қаржыландыру көздері 
көрсетіле отырып ашылуы тиіс.

Ұйымдар жоғары этикалық стандарттарды ұстануы 
керек және ұйымдардың барлық қызметкерлері мен 
серіктестерінің осы стандарттарды үнемі қолдануын 
қамтамасыз ету үшін қажетті рәсімдерді енгізуі керек.

Ықтимал бұзушылықтар туралы хабарламаларды ІАҚ 
немесе ұйымның Директорлар кеңесіне тікелей жіберуге 
тиіс. Атқарушы орган және оның барлық құрылымдық 
бөлімшелері, қауіпсіздік қызметін қоса алғанда, ІАҚ немесе 
Директорлар кеңесіне болжанатын бұзушылықтар туралы 
хабарламаларды беруге кедергі келтірмеуге тиіс.

Қазіргі уақытта Компанияның Директорлар кеңесінің құрамында 
Үкімет мүшелері және өзге де мемлекеттік қызметшілер жоқ.

Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер 
сайлайды.

Компанияның инвестициялық қызметі Директорлар кеңесі 
бекіткен «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Даму стратегиясына 
сәйкес нарықтық қағидаттарда жүзеге асырылады және құн 
өсімі мен активтер құрылымын оңтайландыруға бағытталған. 
Стратегияда компанияның миссиясын орындау үшін жүзеге 
асырылатын инвестициялық жобалар портфелі бар. Компанияның 
инвестициялық қызметі туралы ақпарат жылдық есептерде және 
корпоративтік веб-сайтта егжей-тегжейлі баяндалады.

Компанияның инвестициялық портфелінде рентабельділігі 
төмен және әлеуметтік маңызы бар жобалар жоқ. Компания Қор 
немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі бастамашылық 
жасаған жобаларды олар талап етілетін кірістілікті қамтамасыз 
еткен жағдайда дербес іске асырады. Осы жобалар іске 
асырылған жағдайда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ ақпаратты ашу 
регламентінде жылдық есепті дайындау бөлігінде жылдық есепте 
қаржыландыру көздерін көрсете отырып, рентабельділігі төмен 
және әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру фактілерін ашу 
туралы талап көзделген.

Компанияда Іскерлік этика кодексі бекітілді, ол Халықаралық 
еңбек ұйымының, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің 
және Компанияның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын ескере 
отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне 
сәйкес әзірленді және барлық жұмыскерлер басшылыққа 
алатын қағидалар мен қағидаттар жиынтығын білдіреді. 2019 
жылы Компанияда Іскерлік этика кодексінің нормаларын бұзу 
жағдайлары тіркелген жоқ.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі бастамашылық 
ақпараттандыру саясатын бекітті, сондай-ақ барлық 
қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша міндетті реттеушілік талаптар мен үздік 
халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз етуді көздейтін 
және халықаралық стандарттарға, ішкі саясаттарға және ҚР 
заңнамасына сәйкес бизнес жүргізу үшін жағдай жасайтын 
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1.11

1.12

Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және ұйымдарда 
туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу 
мақсатында Омбудсмен тағайындалады.

Ұйымның директорлар кеңесі Омбудсмен қызметінің 
нәтижелерін бағалайды және Омбудсмен лауазымын 
атқаратын адамның өкілеттігін ұзарту немесе тоқтату 
туралы шешім қабылдайды.

Бекітілген Іскерлік этика кодексі аясында Омбудсмен институты 
қарастырылған. Омбудсменнің құқықтары мен міндеттері:
1) Омбудсменді Қоғамның Директорлар кеңесі екі жылда 1 рет 
тағайындайды;
2) Омбудсменнің негізгі функциялары Кодекс ережелерін бақылау 
мәліметтерін жинау, Кодекс ережелері бойынша жұмыскерлерге, 
лауазымды тұлғаларға кеңес беру, Кодекс ережелерін бұзу 
бойынша дауларды қарауға бастамашылық ету және оған қатысу 
болып табылады.
«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 03.05.18 ж. 
№ 03/18 шешімімен Ж.С. Нұралинаның Омбудсмен ретіндегі 
өкілеттігі тоқтатылды. Еңбек заңнамасын сақтамау жөніндегі 
өтініштер Комплаенс-офицердің атына келіп түседі. Компанияның 
КОМПЛАЕНС ОФИЦЕРІ Директорлар кеңесінің от 09.12.20 жылғы 
№12/20 шешімімен Омбудсмен болып тағайындалды.

Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысына сәйкес Омбудсменді сайлау 
және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Компанияның 
Директорлар кеңесінің құзыретіне кіреді.

Сәйкеседі

Сәйкеседі

комплаенс функциясы құрылды. Бастамашыл ақпараттандыру 
саясаты шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 
ҚР заңнамасын бұзу фактілері, әдепсіз мінез-құлық немесе 
кемсітушілік мәселелері бойынша алаңдаушылықты білдіру үшін 
ішкі арналардан басқа, міндеттеріне тәуелсіз оператор («Делойт» 
ЖШС) әкімшілендіретін бастамашыл ақпараттандырудың сыртқы 
орталықтандырылған желісі енгізілген:
- телефон, веб-сайт немесе электрондық пошта арқылы барлық 
кіріс хабарламаларды қабылдау және өңдеу;
- мүмкіндігінше алаңдаушылық білдіретін адамдармен қарым-
қатынас жасау және ең маңызды ақпаратты ұсынуға ықпал ету;
- барлық хабарламаларды жіктеу және оларды бұзушылықтарды 
зерттейтін адамдарға жіберу;
- кейіннен Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетіне ұсыну 
үшін келіп түскен өтініштер бойынша есептер дайындау.
Басқарма болжамды бұзушылықтар туралы хабарламаларды 
офицерге немесе Директорлар кеңесіне беруге кедергі 
келтірмейді.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2-бөлім. Қор мен ұйымдардың өзара іс-қимылы. Қордың ұлттық басқарушы холдинг 
ретіндегі рөлі

Ұйымдардағы корпоративтік басқару жүйесі олардың 
қызметін тиісінше басқаруды және бақылауды қамтамасыз 
етеді және ұзақ мерзімді құнның өсуіне және тұрақты дамуға 
бағытталған. Қор ұлттық басқарушы холдинг ретінде өз 
компанияларына қатысты стратегиялық холдинг рөлін 
атқарады. Корпоративтік басқарудың негізінде тиімділік, 
жеделдік және ашықтық болуға тиіс.

Ұйымның корпоративтік басқару жүйесі ұйымдардың 
қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін 
процестердің жиынтығын, сондай-ақ атқарушы орган, 
Директорлар кеңесі, акционерлер мен мүдделі тараптар 
арасындағы өзара қатынастар жүйесін білдіреді. 
Органдардың құзыреттері мен шешімдер қабылдау тәртібі 
жарғыда нақты айқындалуға және бекітілуге тиіс.

Қор компанияларды басқаруға акционер/қатысушы 
функцияларын іске асыру арқылы, сондай-ақ Директорлар 
кеңесі арқылы Rомпаниялардың жарғыларында және осы 
Кодексте айқындалған тәртіппен қатысады.

Қор жыл сайын Директорлар кеңесінің төрағасына және 
ұйымдардың Директорлар кеңесіндегі Қордың өкілдеріне 
алдағы қаржы жылына акционердің күтуін жібереді.

Жалғыз акционер Компанияның Директорлар кеңесінің 
төрағасына күту хаттарын жібереді, олар Директорлар кеңесіне 
жеткізіледі. Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі 
Компания қызметінің бағыттарын айқындайды, даму стратегиясын 
және 5 жылға арналған даму жоспарын (бизнес-жоспарды), оның 
ішінде жалғыз акционердің күтуін ескере отырып бекітеді. Компания 
Басқармасы Директорлар кеңесінің алдында тұрақты есеп бере 
отырып, стратегияны, даму жоспарларын (бизнес-жоспарларды) 
іске асыруды және бекітілген стратегиялық ҚНК-ға қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді.

Компанияның жарғысында Жалғыз акционердің, Директорлар 
кеңесінің, атқарушы органның, ішкі аудит қызметінің, Компанияның 
филиалдары мен өкілдіктерінің, Компанияның лауазымды 
тұлғаларының құқықтары, міндеттері мен құзыреттері нақты 
бөлінген.
Компанияның еншілес ұйымдарының жарғыларында Жалғыз 
қатысушының, атқарушы органның, еншілес ұйымның Басқарма 
төрағасының және т. б. құқықтарын, міндеттері мен құзыреттерін 
бөлу қамтылады. Компания органдарының мәселелерін қарау және 
шешімдер қабылдау, Компанияның органдары мен лауазымды 
тұлғалары арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктің аражігін 
ажырату тәртібінің иерархиясы Корпоративтік басқару кодексінің 
талаптарына сәйкес келеді. Құрылымдық бөлімшелер туралы 
ережелер мен лауазымдық нұсқаулықтар барлық жұмыскерлер 
мен бөлімшелер үшін бекітілген. Сондай-ақ әртүрлі органдар 
(Директорлар кеңесі, Басқарма, Директорлар Кеңесі жанындағы 
комитеттер, басқарма жанындағы консультативтік-кеңесші 
органдар) туралы ережелер қолданылады.

 

Жалғыз акционердің күтулерін жіберу практикасы 2020 жылдан 
бастап тоқтатылды.
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2.5

2.6

2.7

2.8

Ұйымдардың Директорлар кеңестері компаниялардың 
жарғысында белгіленген өз құзыреті шеңберінде шешімдер 
қабылдауда толық дербестікке ие.

Қор ұйымдармен өткізілген талқылауларды ескере отырып, 
компаниялар үшін бірыңғай саясатты қалыптастырады, 
ұйымдар үшін әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік 
стандарттарды бекітеді.

Қордың және ұйымдардың атқарушы органдары 
Компаниялардың Директорлар кеңесіне бекіту үшін 
жіберілетін компаниялардың даму жоспарларының 
жеткілікті амбициясы мен шынайылығын, сондай-ақ Қордың 
стратегиясы мен даму жоспарына сәйкестігін қамтамасыз 
ету үшін ынтымақтастық рухында өзара іс-қимыл жасауға 
тиіс.

Таза кірісті акционер ретінде Қордың пайдасына бөлу 
формализацияланған және ашық дивидендтік саясат 
негізінде дивидендтер нысанында жүзеге асырылады.

Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі өзінің 
айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер 
қабылдауда толық дербестікке ие.

Компания өз құжаттарын әзірлейді және өз қызметін Қордың 
әдістемелік ұсынымдары мен корпоративтік стандарттарына 
сәйкес жүзеге асырады. Мысалы:
- Компанияның Даму стратегиясы Қордың стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі ұсынымдарына сәйкес әзірленді
- Компанияның ЕТҰ басқару регламенті.
- Даму жоспары мен бюджетті әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау 
және оның орындалуына мониторинг жүргізу қағидалары. 
Компанияда ішкі бақылау жүйесі туралы ереже қолданылады 
(Қордың ІБҚ туралы ережесі негізінде әзірленген). Ішкі аудитті 
ұйымдастыру жөніндегі басшылық, ішкі аудит туралы ереже, 
мақсаттарды регламенттейтін аудит жүргізудің жекелеген 
әдістемелері Директорлар кеңесімен корпоративтік стандарттар 
мен Қордың әдістемелік ұсынымдары негізінде бекітілді.

Компания Басқармасы мен Қор Басқармасы ынтымақтастық 
рухында өзара іс-қимыл жасайды және Даму жоспарының 
өршілдігі, шынайылығы және оның Қордың жоспарлау 
құжаттарына сәйкестігі үшін бейресми консультациялар өткізеді. 
Компанияның 2020 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы 
есеп компанияның директорлар Кеңесінде 07.04.2021 жылы № 
03/21 болып қабылданды. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасы 
және Қор Басқармасы Даму жоспары мен стратегия мәселелері 
бойынша бейресми диалогты қолдайды, осы өзара іс-қимыл 
консультациялық сипатта болады. Операциялық басқаруға 
Компания Басқармасы жауапты.

Тоқсанның, жарты жылдықтың немесе тоқсанның қорытындылары 
бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы 
шешімді «Самұрық-Қазына» АҚ-ның еншілес ұйымдарға қатысты 
дивидендтік саясатына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайды. 
Дивидендтердің мөлшерін есептеу жылдық аудиттелген қаржылық 
есептілікте көрсетілген компанияның таза табысының сомасы 
негізге алына отырып жүргізіледі. Дивидендтер төлеу туралы шешім 
қабылдау тәртібі Компания Жарғысының талаптарына сәйкес 
келеді. Дивидендтер Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген 
мерзімде төленеді.
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2.9

2.10

3.1

Ұйымдар мен олардың лауазымды тұлғалары ұйымдардың 
ұзақ мерзімді құнының өсуі және тұрақты дамуы үшін, 
тиісінше, қабылданатын шешімдер мен әрекеттер/
әрекетсіздік үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен 
жауапты болады. Ұйымдар, атқарушы орган қызметінің 
тиімділігін бағалаудың негізгі элементі ҚТК жүйесі болып 
табыладыҚТК-ға қол жеткізу мақсатында компаниялар 
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін тиісті даму 
жоспарларын әзірлейді.

Холдингтік компанияның Директорлар кеңесі өзінің 
тобына кіретін барлық заңды тұлғаларда басқарудың 
тиімділігін, ұзақ мерзімді құнның өсуін және тұрақты дамуды 
қамтамасыз етуге тиіс. Операциялық тиімділікті арттыру, 
есептілік сапасын жақсарту, корпоративтік мәдениет пен 
этиканың жақсартылған стандарттары, үлкен ашықтық 
пен айқындық, тәуекелдерді төмендету, ішкі бақылаудың 
тиісті жүйесі Холдингтік компания тобындағы тиімді басқару 
нәтижелері болуға тиіс.

Ұйымдар өзінің тұрақты дамуын қамтамасыз ете отырып, 
ұзақ мерзімді құнды өсіруге ұмтылуы және мүдделі тараптар 
мүдделерінің теңгерімін сақтауы тиіс. Тұрақты даму 
саласындағы қызмет үздік халықаралық стандарттарға 
сәйкес келуге тиіс.
 Ұйымдар өз қызметін жүзеге асыру барысында 
Мүдделі тараптарға әсер етеді немесе әсер етедуді 
бастан кешіреді. Мүдделі тараптар Ұйымның қызметіне 
жағымды да, теріс те әсер етуі мүмкін, атап айтқанда 
құнның өсуіне, тұрақты дамуға, бедел мен имиджге, 
тәуекелдерді құруға немесе азайтуға. Ұйымдар Мүдделі 
тараптармен тиісті өзара іс-қимылға маңызды мән беруі 
қажет.                                                Ұйымдарға Мүдделі тараптарды 
айқындау және олармен өзара іс-қимыл жасау кезінде 
Мүдделі тараптарды айқындау мен өзара іс-қимылдың 
халықаралық стандарттарын пайдалану ұсынылады.

Компания және оның лауазымды тұлғалары заңнамаға, Жарғыға, 
органдар туралы ережелерге сәйкес компания мен акционердің 
мүддесі үшін қызметті жүзеге асыруға жауапты болады. ҚТК-
ны Даму жоспарының құрамында Директорлар кеңесі бекітеді. 
Директорлар кеңесіндегі Қордың өкілдері акционердің күтулерін 
ескере отырып, ҚТК мен нысаналы мәндерді талқылауға және 
қоюға белсенді қатысады. Жыл сайынғы негізде Даму жоспарының 
орындалуы бойынша есепті қарау кезінде компанияның ҚТК-ға 
қол жеткізуін бағалау жүзеге асырылады. Басшы қызметкерлердің 
қызметін бағалаудың бекітілген қағидаларына сәйкес Басқарма 
мүшелерінің ҚТК-ға қол жеткізуі бойынша жыл сайынғы бағалау 
жүргізіледі. Тиімділікке қол жеткізу сыйақыға тікелей әсер етеді 
және кадрлық шешімдер қабылдау үшін негіз болуы мүмкін.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ холдингтік компания ретінде еншілес 
ұйымдарды басқару жүйесін енгізеді, қолдайды және жақсартады. 
Мәселен, 2020 жылы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ еншілес және 
тәуелді ұйымдарын басқару жөніндегі Регламентке БК мүшелерін 
сайлау рәсімі бөлігінде түзетулер енгізілді. Компанияның 
Директорлар кеңесінің еншілес компанияларды басқару жөніндегі 
құзыреті «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысында көзделген. 
Компанияның Директорлар кеңесінің отырыстарында еншілес 
ұйымдарға қатысты мәселелер үнемі қаралады.

Компанияда мүдделі тараптардың тізбесін және мүдделі 
тараптармен GRI (Global Reporting Initiative) анықтау және т.б. 
мен өзара іс-қимылдың халықаралық стандарттарын ескере 
отырып, олармен өзара іс-қимылды қамтитын стейкхолдерлердің 
Шоғырландырылған картасы әзірленді және бекітілді. 
Стейкхолдерлер картасында өзара іс-қимылдың құралдары 
мен бағыттары келтіріледі, ынтымақтастықты тиісті жолға қою 
практикада жүргізіледі. Осылайша, Стейкхолдерлер картасы 
шеңберінде мынадай өзара іс-қимылдар жүзеге асырылды:
- Тұрақты негізде ақпарат ашылады және компанияның қызметі 
туралы есептілік корпоративтік веб-сайтта орналастырылады, 
барлық мүдделі тұлғалар үшін «Сұрақ-жауап» бөлімі жүргізіледі;
- Қызметкерлерді бағалау аясында Компания қызметкерлерімен 
сұхбат жүргізілді;
- Бірлескен жұмысты жүзеге асыру үшін әлеуетті серіктестермен, 
инвесторлармен, мердігерлермен іскерлік кездесулер өткізілді;
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- Басшылықтың өндіріс объектілеріне жұмыс сапарлары;
 - Capital Markets Forum онлайн-конференциясына қатысу
- 2020 Қазақстанның Жаһандық инвестициялық форумына қатысу
Бұдан басқа, мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың 
Шоғырландырылған жоспары мен әдістері және мүдделі 
тараптармен өзара іс-қимыл жасау үшін маңызды тәуекелдердің 
негізгі топтары (тиісті тәуекелдерді және оларды ықпал ету 
дәрежесі (тікелей немесе жанама) бойынша жіктеуді ескере 
отырып) әзірленді.

3.2 Ұйымдар ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін 
өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етуге тиіс, ол 
акционерлер мен инвесторлар үшін ұзақ мерзімді құнның 
өсуін де қамтиды. Ұйымдардағы тұрақты даму үш құрамдас 
бөліктен тұрады: экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік.

Компанияда Директорлар кеңесі «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 
2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын,Ккомпанияның 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясатын, 
Компанияның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
саясатын, Компанияның экологиялық саясатын, Компанияның 
2018-2028 жылдарға арналған Кадр саясатын бекітті;
Компанияның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясы 
оған сәйкес стратегиялық мақсаттарды орындауға бағытталған 
қағидаттар, стратегиялық мақсаттар мен міндеттер айқындалған;
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі 
саласындағы саясаты, оған сәйкес корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік саласындағы қағидаттар, стратегиялық мақсаттар, 
тиімділікті бағалау айқындалған;
Компанияның экологиялық саясаты компанияның және оның 
еншілес және тәуелді ұйымдары бар өңірлерде қолайлы 
қоршаған ортаны сақтаудағы оның рөлі мен міндеттемелеріне 
қатысты компанияның ресми ұстанымын білдіреді, орта мерзімді 
корпоративтік экологиялық мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып 
табылады, Компанияның перспективалық даму бағдарламаларын 
әзірлеу кезінде ескеріледі;
Компанияның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
саясаты компания қызметкерлерінің және оның еншілес және 
тәуелді ұйымдарының денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі оның рөлі мен міндеттемелеріне қатысты 
компанияның ресми ұстанымын білдіреді, Денсаулық сақтау 
және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша орта мерзімді 
корпоративтік мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, 
компанияның перспективалық даму бағдарламаларын әзірлеу 
кезінде ескеріледі.
Компанияның кадрлық саясаты, оған сәйкес адам ресурстарын 
басқару, оны дамыту және әлеуметтік қолдау саласындағы 
қағидаттар, мақсаттар мен тәсілдер айқындалған.
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3.3

3.4

Ұйымдар осы үш аспект бойынша өз қызметіне және 
тәуекелдеріне талдау жүргізуі, сондай-ақ өз қызметі 
нәтижелерінің мүдделі тараптарға теріс әсерін 
болдырмауға немесе төмендетуге ұмтылуы тиіс.

Ашықтық, есептілік, айқындық, әдептілік мінез-құлық, 
мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заңдылық, 
адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу, жеке 
мысал, тұрақты даму саласындағы қағидаттар болып 
табылады.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-да Тәуекелдерді басқару қағидалары 
бекітілді, оның шеңберінде Компания тәуекелдерді сәйкестендіруді 
жүзеге асырады, оның нәтижелері Тәуекелдер тіркелімінде 
көрсетіледі. Тәуекелдер тіркелімі стратегиялық тәуекелдерден, 
операциялық, инвестициялық, құқықтық, қаржылық және 
комплаенс-тәуекелдерден тұрады. Директорлар кеңесінің 
шешімімен Компанияның 2020 жылға арналған Тәуекелдер тіркелімі 
бекітілді. Тәуекелдер тіркелімі шеңберінде тәуекелдерді бағалау 
тоқсан сайынғы негізде жүзеге асырылады. Жыл сайынғы негізде 
алдағы есепті жылға арналған сындарлы тәуекелдерді басқару 
жөніндегі жоспар әзірленеді. Осы жоспарды әзірлеудің мақсаты 
қауіпті тәуекелдерді басқару болып табылады. Компания ҚР 
экологиялық заңнамасының сақталуын тұрақты ішкі тексеру және 
өндірістік экологиялық бақылау нәтижелерін экологиялық және өзге 
де рұқсаттардың талаптарымен салыстыру бойынша шаралар 
қабылдайды. Компанияның қызметін жоспарлау, инвестициялық 
жобаларды әзірлеу кезінде экологиялық тәуекелдерді үнемі 
бағалайтыны туралы дәлелдер жоқ.

1) Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесін қамтамасыз ету 
мақсатында Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен «Taý-
Ken Samuryq» UTK» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы саясаты бекітілді, онда компанияның мынадай 
салаларда сақтайтын қағидаттары баяндалған:
- адам құқықтарын сақтау;
- еңбек қарым-қатынасы;
- қоршаған ортаны қорғау;
- әлеуметтік қолдау;
- қоғаммен өзара әрекеттесу;
- ашықтық, инвесторлар мен клиенттердің құқықтарын қорғау.
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы компания 
қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып анықталды:
- еңбек қатынастары;
- денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі;
- қоршаған орта;
- істерді адал жүргізу.
2) Компания және оның ЕТҰ өз қызметіне дейін саланың дамуына 
ғана емес, жалпы экономикаға, сондай-ақ өңірлердің әлеуметтік 
саласына да елеулі әсер етеді. Әсер ету аспектілерінің ішінде 
мыналарды бөліп көрсетуге болады:
- жұмыс орындарын құру;
- салық аударымдары арқылы ел бюджетін толықтыру;
жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың операциялық қызметін және 
өндірістік қуатын арттыру арқылы саланың ТМК дамуына үлес 
қосу;
- экологиялық төлемдер және қалдықтарды басқарудың ақылға 
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Ұйымда тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі 
құрылуы тиіс, ол мынадай элементтерді қамтиды, бірақ 
олармен шектелмейді:
1) Директорлар кеңесі, атқарушы Орган және қызметкерлер 
деңгейінде тұрақты даму қағидаттарына бейімділік;

Жалғыз акционер басқармасы Корпоративтік басқару кодексін 
бекітті.
Директорлар кеңесі тұрақты даму қағидаттарын регламенттейтін 
ішкі нормативтік құжаттарды бекітті:
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 кадр саясаты.
Компанияның жарғысында Директорлар кеңесінің және атқарушы 
органның компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз ету және 
бақылау туралы Кодекспен келісілген міндеттері көзделген.
Директорлар кеңесі Компанияның корпоративтік басқару 
кодексінде көзделген қағидаттар мен ережелерді сақтау/
сақтамау туралы есепті бекітеді.

Сәйкеседі

қонымды жүйесі арқылы қоршаған ортаға қамқорлық жасау;
- қазақстандық өндірушілерді қолдау үшін жергілікті қамтуы 
жоғары сатып алуды жүзеге асыру;
- стратегиялық инвесторлар мен несие мекемелерін (банктерді)
тарту;;
- білім беру мекемелеріне қолдау көрсету;
- ақпарат және үздік ағымдағы салалық тәжірибелермен алмасу 
арқылы ТМК саласын дамыту мақсатында инвесторлармен және 
сарапшылармен форумдар және кездесулер өткізу;
- өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына аударымдар;
- әлеуметтік пакет қарастырылған (материалдық көмек, 
медициналық сақтандыру).
3) Компания әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын ескере 
отырып, тұрақты дамуға ұмтылады. Бос лауазымдарға конкурстық 
іріктеу қағидалары негізінде ашық конкурстық үш кезеңдік іріктеу 
жұмыс істейді. Кәсіби даму және кәсіби оқыту қағидалары негізінде 
даму және оқыту жүйесі жұмыс істейді, кадрлық резерв жұмыс 
істейді.
Компанияда барлық қызметкерлер арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша міндетті 
реттеуші талаптар мен үздік халықаралық тәжірибенің сақталуын 
қамтамасыз ететін және халықаралық стандарттарға, ішкі 
саясаттарға және ҚР заңнамасына сәйкес бизнес жүргізу үшін 
жағдай жасайтын комплаенс-офицер жұмыс істейді.
GRI талаптарына сәйкес тұрақты даму саласындағы есеп жыл 
сайын шығарылады.
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2) ішкі және сыртқы ахуалды үш құраушы (экономика, 
экология, әлеуметтік мәселелер) бойынша талдау;

3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық 
салалардағы Тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді 
айқындау;

5) Тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен ҚНК 
айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты 
тұлғаларды айқындау;
Тұрақты даму саласындағы іс-шараларға тұрақты 
мониторинг және бағалау, мақсаттар мен ҚНК қол жеткізуді 
бағалау, түзету шараларын қабылдау, тұрақты жақсарту 
мәдениетін енгізу.

6) Тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам 
ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, 
операциялық қызметті және басқаларды қоса алғанда, 
түйінді процестерге, сондай-ақ Даму стратегиясына 
және шешімдер қабылдау процестеріне тұрақты дамуды 
интеграциялау;

4) мүдделі тараптардың картасын жасау;

Қазіргі уақытта талдаудың тиісті түрлері Даму стратегиясын, 
Даму жоспарын (бизнес-жоспарды) орындау бойынша есептілік 
шеңберінде жүргізіледі. Сондай-ақ, ішкі жағдай Тұрақты даму 
саласындағы есепті дайындау барысында талданады.

Компанияда Тәуекелдерді басқару ережелері қолданылады, осы 
құжат шеңберінде Компания тәуекелдерді сәйкестендіруді жүзеге 
асырады, оның нәтижелері Тәуекелдер тіркелімінде көрсетіледі. 
Тәуекелдер тіркелімі стратегиялық тәуекелдерден, операциялық, 
инвестициялық, құқықтық және қаржылық тәуекелдерден тұрады. 
Тәуекелдер тіркелімі оның ішінде экономикалық нәтижелілік 
тәуекелдерін, әлеуметтік тәуекелдерді, экологиялық тәуекелдерді 
қамтиды.

Директорлар кеңесі Компанияның тұрақты даму жөніндегі есебін 
шоғырландырылған жылдық есеп құрамында қарайды. 2020 жылы 
«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ еншілес ұйымдары басшыларының 
ҚНК-де тұрақты даму бойынша көрсеткіштер енгізілді. 2021-2022 
жылдарға арналған тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспары 
әзірленді. Директорлар кеңесі жыл сайын компания және басқарма 
мүшелері қызметінің нәтижелері туралы есептерді талдайды, онда 
тұрақты даму саласындағы ҚНК-ға қол жеткізу туралы ақпарат 
көрсетіледі. Директорлар кеңесі мақсаттардан ауытқуларға 
ерекше назар аударады. Қажет болған жағдайда Директорлар 
кеңесі атқарушы органнан теріс ауытқулардың негізгі себептерін 
нақтылауды талап етеді және көрсеткіштерді қалыпқа келтіру үшін 
іс-әрекеттерді ұсынады.

Компанияның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясы 
және Стратегияны орындау жөніндегі Жол картасы тұрақты 
дамуды дамыту жөніндегі бастамаларды қамтиды. Тұрақты даму 
қағидаттары түйінді процестерге, оның ішінде тәуекелдерді 
басқару, жоспарлау, есептілік, адами ресурстарды басқару, 
Инвестициялар және операциялық қызмет процестеріне енгізілген.
Компания еңбек қауіпсіздігі және қызметкерлердің денсаулығын 
сақтау оның қызметінің сөзсіз басымдығы болып табылатынын 
түсінеді.
Қоршаған ортаны қорғау және ресурстарды ұтымды пайдалану 
компанияның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының 
қызметінде маңызды рөл атқарады. Жобаларды іске асыру кезінде 

Компания стейкхолдерлердің шоғырландырылған картасын 
әзірлеп, бекітті.

Ішінара сәйкес келеді

Сәйкеседі

Сәйкеседі

Сәйкеседі

Сәйкеседі
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Компания ең экологиялық, энергия және материал үнемдейтін 
технологияларды таңдауға ұмтылады.

7)  Тұрақты даму саласындағы лауазымды тұлғалар мен 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

Компания тұрақты даму саласында қызметкерлерді де оқытуды 
ұйымдастырады (экология және қауіпсіздік техникасы саласында, 
қаржы саласында, персоналды басқару саласында, тұрақты даму 
саласында тренингтер мен семинарлар).
Компания тұрақты даму саласында өзінің құрылымдық бөлімшелері 
мен қызметкерлеріне әдістемелік қолдау көрсетеді.

Сәйкеседі

3.5

3.6

Ұйымдар мүдделі тараптар үшін өз қызметінің айқындығы 
мен ашықтығын қамтамасыз етеді.
Мүдделі тараптармен кездесулер, БАҚ-ты (жарияланымдар, 
сұхбаттар) пайдалану, интернет-ресурс, коммуникация 
құралдары арқылы кері байланыс беру, консультативтік 
комитеттер мен кеңестер, сұрау салуларға жауаптар беру 
және т. б. мүдделі тараптарға ақпаратты ашу әдістері 
болуы мүмкін. 

Ұйымдар тұрақты даму қағидаттары мен стандарттарын 
әріптестермен жасалатын тиісті келісімшарттарға 
(келісімдерге, шарттарға) енгізуді және олардың 
сақталуын талқылауы керек. Әріптестермен тұрақты даму 
қағидаттары мен стандарттарын енгізу жөнінде кешенді 
шаралар қабылдау ұсынылады.
Серіктес тұрақты даму қағидаттары мен стандарттарын 
қабылдамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, 
осы серіктес ұйым үшін қаншалықты маңызды болып 
табылатындығын және оған ықпал ету шаралары бар-
жоғын және оны ауыстыру мүмкіндігін назарға алу керек. 

Компания мүдделі тараптар үшін өз қызметінің ашықтығын 
оның ішінде веб-сайттағы ақпаратты тұрақты жаңарту, жылдық 
есептерді, тұрақты даму саласындағы есептерді шығару, БАҚ-
пен өзара іс-қимыл, сұрау салуларға жауаптар беру арқылы 
қамтамасыз етеді. 
Жартыжылдық негізде ДК мүшелерінің қарауы үшін компанияның 
мүдделі тараптарға ақпаратты веб-сайтта, ҚҚД-да және БАҚ-
та жария етуінің ашықтығы мен тиімділігі бойынша есеп ҚР 
Заңдарының, ҚБК және ақпараттық саясаттың талаптарына 
сәйкес қалыптастырылады. Ашу үшін ұсынылған ақпараттық 
материалдар үш тілде орналастырылды. Есепті кезеңнің 
қорытындылары бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдерімен жұмыстар жүргізілді. Компания мүдделі тараптардан 
Компанияның корпоративтік сайтында тиісті сауалнаманы 
орналастыра отырып, компанияның қызметі туралы жылдық есепке 
қатысты кері байланысты алады және қарайды.
Халықаралық стандарттарға сәйкестік мақсатында жыл 
сайын Директорлар кеңесі бекітеді және GRI халықаралық 
стандарттарының талаптарына сәйкес тұрақты даму жөніндегі 
есепті қамтитын «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ қызметі туралы 
шоғырландырылған жылдық есеп шығарылады.

Кемшіліктері:
1. Компания серіктестерінің экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік салаларға ықтимал теріс әсерінің нәтижесінде 
туындайтын тәуекелдерді анықтайтындығы туралы дәлелдер жоқ.
2. Егер серіктес тұрақты даму қағидаттары мен стандарттарын 
сақтамаған жағдайда, Компания осы теріс әсерді жеңілдету 
немесе оның алдын алу үшін шаралар қолданатындығы туралы 
дәлелдер жоқ.
3. Компания мұндай әріптестің өзінің коммерциялық қызметі үшін 
маңыздылығын бағалайтынын және не осындай әріптесті осы 
қағидаттарды сақтауға ынталандыру тәсілдерін айқындайтынын 
не оны ауыстыру мүмкіндігін қарастыратынын дәлелдейтін 

Сәйкеседі

Сәйкес келмейді
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дәлелдер жоқ.
Сәйкессіздікті жою мақсатында корпоративтік басқаруды жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарында тиісті іс-шаралар көзделген.

4-бөлім. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарас

4.1

4.2

4.3

Акционерлердің (қатысушылардың) құқықтарын сақтау 
ұйымдарға инвестициялар тартудың негізгі шарты болып 
табылады. Ұйым акционерлердің (қатысушылардың) 
құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етуге тиіс. Ұйымда 
бірнеше акционер (қатысушылар) болған кезде олардың 
әрқайсысына әділ көзқарас қамтамасыз етілуге тиіс. 
Акционердің (қатысушының) ұйым туралы ақпараттың 
құпиялылығы мен ашылуы талаптарын ескере отырып, тиісті 
шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты алу мүмкіндігі 
болуға тиіс.

Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында, 
Жарғыда, сондай-ақ ұйымның басқа да ішкі құжаттарында 
көзделген тәртіппен акционерлердің (қатысушылардың) 
мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты өз 
акционерлерінің (қатысушыларының) назарына жеткізеді. 
Акционерлерге (қатысушыларға) ақпаратты ашу тәртібі 
мен арналары ақпараттық саясатта немесе ұйым туралы 
ақпаратты ашу мәселелерін регламенттейтін өзге де 
құжатта айқындалуға тиіс. Акцияларына Қор биржасында 
баға белгіленетін ұйымдар листинг ережелеріне сәйкес 
ақпаратты қосымша ашады.

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысын 
өткізу тәртібі барлық акционерлерге (қатысушыларға) 
акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысына 
қатысу құқықтарын іске асырудың тең мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Акционер (қатысушы) акционерлердің 
(қатысушылардың) қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы 
жиналысында жеке өзі немесе жеке қатысуынсыз (акционер 
(қатысушы) өз өкіліне берген сенімхат бойынша) дауыс 
бере алады. Қазақстан Республикасының заңнамасына 
немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз 
әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар 

«Самұрық-Қазына» АҚ компанияның жалғыз акционері болып 
табылады. Жалғыз акционер компания туралы шешім қабылдауға 
қажетті ақпаратты сұрау салынған сәттен бастап 10 күн ішінде 
алуға құқылы. Тиісті құқық Жарғыда бекітілген. Іс жүзінде «Самұрық-
Қазына» АҚ Басқармасы шешімдер қабылдау шеңберінде қосымша 
ақпарат сұратулары қысқа мерзімде қанағаттандырылады. 
Қор басқармасы мен компанияның ДК отырыстарына дайындық 
кезінде Компания Қордың ЕТҰ басқару жөніндегі регламентте және 
қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз 
ету жөніндегі Нұсқаулықта белгіленген материалдарға қойылатын 
талаптарды басшылыққа алады.

Компания Жалғыз акционерге өзінің қызметі туралы ақпаратты 
заңнамаға, Жарғыға, ақпараттық саясатқа, ақпаратты ашу 
регламентіне сәйкес жеткізеді. Компанияның ақпараттық 
саясатында компания туралы ақпаратты Жалғыз акционерге және 
өзге де мүдделі тұлғаларға ашудың мақсаттары, қағидаттары, 
тізбесі, тәртібі, мерзімдері мен нысандары көрсетілген. 
Жартыжылдық негізде ақпаратты ашудың ашықтығы мен тиімділігі 
жөніндегі есеп қалыптастырылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның жалғыз акционері болып 
табылады.
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5-бөлім. Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі

тұлға үшін акционерлердің (қатысушылардың) жалпы 
жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер 
бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

4.4

4.5

5.1

Ұйымдарда акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз 
акционер)/қатысушы (жалғыз қатысушы) бекітетін 
Директорлар кеңесін (Байқау кеңесін және/немесе 
Атқарушы органды) сайлаудың және сыйақы белгілеудің 
ашық тәртібі айқындалуға тиіс. Директорлар кеңесінің 
(Байқау кеңесінің және/немесе Атқарушы органның) 
құрамын сайлау Қазақстан Республикасының 
заңнамасында, Ұйымның Жарғысында және ішкі 
құжаттарында және осы Кодексте айқындалған тәртіппен 
жүзеге асырылады. 

Ұйымда миноритарлық акционерлерді (Қатысушыларды) 
қоса алғанда, бірнеше акционер (Қатысушылар) 
болған жағдайда, корпоративтік басқару жүйесі барлық 
акционерлерге (Қатысушыларға) әділ қарым-қатынасты 
және олардың құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз 
етуге тиіс, бұл ұйымның жарғысында бекітілуге тиіс.

Директорлар кеңесіне ұйымды басқару және атқарушы 
органның қызметін бақылау үшін жеткілікті өкілеттіктер 
берілуге тиіс. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес өз 
функцияларын орындайды және мынадай мәселелерге 
ерекше назар аударады:
1) даму стратегиясын айқындау (бағыттары мен нәтижелері);
2) даму жоспары қызметінің негізгі көрсеткіштерін қою және 
мониторингілеу;
3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді 
жұмыс істеуін ұйымдастыру және қадағалау;
4) Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде ірі 
инвестициялық жобаларды және басқа да негізгі 
Стратегиялық жобаларды тиімді іске асыруды бекіту және 
мониторингілеу;
5) атқарушы органның басшысын және мүшелерін сайлау, 
сыйақы беру, олардың сабақтастығын жоспарлау және 

Компанияда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесіне 
үміткерлерді іріктеу саясаты бекітілді. Директорлар кеңесінің 
(Байқау кеңесінің және/немесе атқарушы органның) құрамын 
сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында, компанияның 
жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен 
жүзеге асырылады. Сондай-ақ Қор Басқармасының 2016 
жылғы 26 қыркүйектегі N 35/16 шешімімен бекітілген портфельдік 
компаниялардың Директорлар кеңестерінің құрамын 
қалыптастыру ережелері практикада қолданылады.

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

Директорлар кеңесінің бұл функциялары «Taý-Ken Samuryq» UTK» 
АҚ Жарғысында, Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген 
және іс жүзінде орындалады.
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олардың қызметін қадағалау;
6) корпоративтік басқару және этика;
7) ұйымда осы Кодекстің және Қордың корпоративтік 
стандарттарының іскерлік этика саласындағы (іскерлік 
этика кодексі) ережелерін сақтау болып табылады.

5.2

5.3

5.4

Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін тиісінше 
орындауы және ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуін 
және орнықты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Ұйымның 
директорлар кеңесі акционерлерге есеп береді. Бұл 
есептілік акционерлердің жалпы жиналысының тетігі 
арқылы іске асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелері 
өздерінің функционалдық міндеттерін орындауы және өз 
қызметінде мынадай қағидаттарды ұстануы тиіс:

Директорлар Кеңесінде және оның комитеттерінде 
ұйымның мүддесі үшін және барлық акционерлерге 
әділ қарым-қатынас пен тұрақты даму қағидаттарын 
ескере отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер 
қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылар, тәжірибе мен 
білім теңгерімі сақталуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамында тәжірибе, жеке 
сипаттамалары және гендерлік құрамы бойынша 
әртүрлілікті қамтамасыз ету қажет. Директорлар кеңесінің 
құрамына қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және 
барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз 
ету үшін жеткілікті мөлшерде тәуелсіз директорлар кіруі 
тиіс. Компанияның Директорлар кеңесінің құрамындағы 
тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар 
кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін 
құрайды. 

Компанияның Директорлар кеңесі Компанияның Даму 
стратегиясында көзделген ұзақ мерзімді құнның өсуін және тұрақты 
дамуды қамтамасыз ету мақсатында өз міндеттерін орындайды. 
Директорлар кеңесінің мүшелері шешімдер қабылдайды және 
жарғыда бекітілген өз өкілеттіктері шегінде әрекет етеді. Жыл 
сайын компанияның қызметі туралы шоғырландырылған жылдық 
есепке енгізілетін Компанияның Директорлар кеңесінің қызметі 
туралы есеп дайындалады.

Бұл функция Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген. 
2020 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің құрамында 
Жалғыз акционердің үш өкілі және 2 тәуелсіз директор болды, 
бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 40% - ын 
құрайды.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 20 
мамырдағы шешімімен (№17/19 хаттама) Компанияның Директорлар 
кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып белгіленді.
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 16 
қарашадағы №43/20 шешімі негізінде нақты саны 5 (бес) адамды 
құрайды.
Ержан Бексултанович Туткушев -Компанияның Директорлар 
кеңесінің төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі.
 Икрам Адырбекұлы Адырбек-Компанияның Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі.
Қанат Жақыпұлы Құдайберген– Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшесі, компанияның Басқарма төрағасы.                                                                 
 Димитрий Нугзарович Каландадзе -Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз аға директор. Айслу Жармухаметовна 
Нарбаева
Директорлар кеңесінің құрамы салалық тәжірибе, дағдылар, 
халықаралық байланыстар және Тәуелсіздік тұрғысынан 
теңдестірілген.
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5.5

5.6

5.7

5.8

Акционерлердің жалпы жиналысы кандидаттардың 
құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі 
мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық 
рәсімдер негізінде Директорлар кеңесінің мүшелерін 
сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін 
немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау 
кезінде ұйымның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне 
қосқан үлесі назарға алынады.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңадан 
сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасын 
және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби 
даму бағдарламасын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы 
бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне 
жалпы басшылық жасауға жауап береді, Директорлар 
кеңесінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске 
асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері, ірі 
акционерлер мен атқарушы орган арасында сындарлы 
диалог құруды қамтамасыз етеді. Директорлар Кеңесі 
төрағасының және атқарушы орган басшысының рөлі 
мен функцияларының аражігі нақты ажыратылып, ұйымның 
жарғысында, Директорлар кеңесі және атқарушы орган 
туралы ережелерде бекітілуге тиіс

Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы деңгейі 
ұйымды табысты басқару үшін талап етілетін деңгейдегі 
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін тарту, ұстап 
қалу және уәждеу үшін жеткілікті болуға тиіс. Ұйымның 
директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы белгілеу Қор 
әзірлейтін әдіснамаға сәйкес жүзеге асырылады, бұл 
ретте осы тұлғаның Директорлар кеңесінің құрамына 
қатысуынан ұйым үшін күтілетін оң әсер назарға алынуға 
тиіс. 
Бірнеше акционерлері бар ұйымдарда Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне сыйақы берудің тиісті қағидалары 
Қордың әдіснамасы негізінде әзірленеді және 

Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін 
кандидаттардың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік 
беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын рәсімдер 
негізінде сайлайды.

Компанияда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Taý-
Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған 
мүшелерін қызметке енгізу саясаты қолданылады. Бұл ретте 
корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған 
мүшелерін Қор және ұйым қызметінің негізгі аспектілерімен және 
құжаттарымен, оның ішінде ең жоғары тәуекелдермен байланысты 
құжаттармен таныстыру процесін жүзеге асырады. 

Бұл талаптар «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысына, Директорлар 
кеңесі туралы ережеге және Басқарма туралы ережеге 
сәйкес сақталады. Іс жүзінде Директорлар кеңесінің төрағасы 
компанияның ұзақ мерзімді құнын өсіруге және тұрақты дамуына 
бағытталған бірыңғай кәсіпқойлар командасын құруға тырысады. 
Директорлар кеңесі төрағасының көшбасшылық, уәждемелеу, 
түрлі көзқарастар мен тәсілдерді түсіну, жанжалды жағдайларды 
шешу дағдылары сияқты бірқатар арнайы дағдылары бар. 
Директорлар кеңесі мен Басқарма, Директорлар кеңесінің 
төрағасы және Басқарма төрағасы арасында өкілеттіктерді 
бөлу компанияның жарғысында айқындалады. Негізгі функциялар 
бойынша Компанияның Директорлар кеңесі туралы ережеге 
қажетті өзгерістер енгізілді және іс жүзінде орындалады.

Тәуелсіз директорларға сыйақыны Қор Басқармасының 2016 
жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен бекітілген Қор компанияларының 
тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу 
қағидаларына сәйкес Қор белгілейді, Қордың өкілдеріне сыйақы 
Қор Басқармасының шешімі негізінде айқындалады. Сыйақы 
мөлшерін белгілеу кезінде Директорлар кеңесі мүшелерінің 
міндеттері, Ұйым қызметінің ауқымы, Даму стратегиясында 
айқындалатын ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттер, 
Директорлар кеңесі қарайтын мәселелердің күрделілігі, ұқсас 
компаниялардағы сыйақы деңгейі назарға алынады. Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне тіркелген жылдық сыйақы және Директорлар 
кеңесінің комитеттеріне қатысқаны және төрағалық еткені үшін 
қосымша сыйақы белгіленеді.
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акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі. Ұйымның 
Директорлар кеңесінің тағайындаулар және сыйақылар 
жөніндегі комитеті тәуелсіз директорларға кандидаттарға 
сыйақы мөлшері жөнінде ұсыныстар енгізеді.

5.9

5.10

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар 
кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелерді терең және 
мұқият қарауға және қабылданатын шешімдердің, әсіресе 
аудит, тәуекелдерді басқару, ұйымдардың тауарларын, 
жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу 
қағидаларын тиісінше және тиімді қолдану, Директорлар 
кеңесі мен атқарушы органның мүшелерін тағайындау және 
марапаттау, тұрақты даму, оның ішінде еңбек пен қоршаған 
ортаны қорғау және оның қауіпсіздігі сияқты бағыттар 
бойынша сапасын арттыруға ықпал етеді. Комитеттердің 
болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар 
кеңесінің құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдер 
үшін жауапкершіліктен босатпайды. Директорлар кеңесі 
комитеттер құру туралы шешім қабылдайды, комитеттердің 
құрамын, мерзімдері мен өкілеттіктерін айқындайды.

Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу 
оның қызметінің барынша нәтижелілігіне ықпал етуі тиіс. 
Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін орындау 
үшін толық, өзекті және уақытылы ақпаратқа қол жеткізе 
алуы тиіс

Директорлар кеңесі «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысында 
бекітілген құзыреттерге сәйкес комитеттер құру туралы 
шешім қабылдайды, комитеттер құрамын, мерзімдері мен 
өкілеттіктерін айқындайды. Аудит, Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар, тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі 
комитеттер Директорлар кеңесінің отырысында қаралғанға дейін 
неғұрлым маңызды мәселелер шеңбері бойынша толыққанды 
талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылған. Комитеттер 
қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді Директорлар 
кеңесі қабылдайды.

Бұл талаптар Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген. 
Директорлар кеңесі бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты 
отырыстар өткізеді. 2020 жылы Директорлар кеңесінің 12 отырысы, 
оның ішінде дауыс берудің сырттай нысанының 2 отырысы өткізілді, 
комитеттердің отырыстары тек көзбе-көз тәртіпте өткізілді. 
Пандемияға және шекаралардың жабылуына байланысты 
отырыстар онлайн форматында өткізілді.                                                                                                                                     
«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге 
сәйкес аса маңызды, стратегиялық мәселелер бойынша 
шешімдерді қарау және қабылдау тек бетпе-бет дауыс беру 
нысанындағы отырыстарда қабылданады, сондай-ақ талқылау 
қорытындылары мен қабылданған шешімдер көрсетіле отырып 
хаттамаланады. Отырыстар қаралатын мәселелердің тізбесі 
мен отырыстарды өткізу кестесін қамтитын жұмыс жоспарына 
сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесі Жарғыда, Компанияның 
Директорлар кеңесі туралы ережеде, комитеттер туралы 
ережелерде белгіленген отырыстарды дайындау және өткізу 
жөніндегі рәсімдерді сақтайды.
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5.11

5.12

5.13

Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері 
мен мүшелері ұйымның Директорлар кеңесі бекіткен 
құрылымдалған процесс шеңберінде жыл сайынғы негізде 
бағалануға тиіс. Бұл процесс Қордың әдіснамасына 
сәйкес келуі тиіс. Бұл ретте бағалау үш жылда кемінде бір 
рет тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.
Бағалау Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің 
әрқайсысының ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуіне 
және тұрақты дамуына қосқан үлесін айқындауға, сондай-
ақ бағыттарды анықтауға және жақсартуға арналған 
шараларды ұсынуға мүмкіндік беруге тиіс. Бағалау 
нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерін қайта сайлау 
немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде 
назарға алынады.

Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру 
және Директорлар кеңесінің, Атқарушы органның 
акционерлермен өзара іс-қимылы мақсатында 
Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындайды.                                     

Компанияларда алқалы Атқарушы орган құрылады, қалған 
ұйымдарда, сондай – ақ компания-бірлескен кәсіпорын 
құрылған жағдайда ол акционерлердің (қатысушылардың) 
қалауы бойынша алқалы немесе жеке-дара болуы мүмкін. 
Атқарушы органның басшысы мен мүшелері жоғары кәсіби 
және жеке қасиеттерге ие болуға, сондай-ақ мінсіз іскерлік 

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 
(27.11.19 ж. № 11/19) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, 
төрағаның, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Корпоративтік 
хатшының қызметіне бағалау жүргізу жөніндегі іс-шаралар 
жоспары бекітілді. Осы уақытқа дейін Директорлар кеңесін 
бағалау аяқталған жоқ.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысына сәйкес Директорлар 
кеңесінің құзыретіне Корпоративтік хатшыны тағайындау кіреді. 
Компанияның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 12 наурыздағы 
№ 5/12 шешімімен «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік 
хатшысы болып Жанар Серикжановна Нуралина тағайындалды, 
Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 12 наурыздағы шешімімен 02/20 
хаттама Корпоративтік хатшының өкілеттігі 1 жылға ұзартылды. 
Корпоративтік хатшы Компанияның Директорлар кеңесіне есеп 
береді және Компанияның атқарушы органына тәуелсіз.
Корпоративтік хатшы туралы ережеге сәйкес Корпоративтік 
хатшының негізгі міндеттері Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер 
тарапынан корпоративтік шешімдерді уақытылы және сапалы 
қабылдауға жәрдемдесуді, Директорлар кеңесінің мүшелері үшін 
олардың қызметінің және осы Кодекстің ережелерін қолданудың 
барлық мәселелері бойынша кеңесші рөлін орындауды, сондай-
ақ осы Кодекстің іске асырылуына мониторингті және Қор мен 
ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысуды 
қамтиды.
Кодекске сәйкес Корпоративтік хатшы жыл сайын қоғамның 
жылдық есебіне енгізу үшін корпоративтік басқару кодексінің 
қағидаттарын сақтау бойынша есептік ақпаратты дайындауды 
жүзеге асырады. Корпоративтік хатшының қызметі туралы есептер 
Директорлар кеңесінің отырыстарында тоқсан сайын қаралады.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысы негізінде Басқарма – 
компанияның алқалы органы құрылды. Компания Басқармасы 
ағымдағы қызметті басқаруды жүзеге асырады, өзіне жүктелген 
міндеттерді орындау үшін Директорлар кеңесінің алдында жауапты 
болады, Компанияның Даму стратегиясын, Даму жоспарын іске 
асыруды жүзеге асырады.

Ішінара сәйкес келеді
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беделге ие болуға және жоғары этикалық стандарттарды 
ұстануға тиіс. Атқарушы орган Директорлар кеңесіне есеп 
береді және ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты 
жүзеге асырады, стратегияны, даму жоспарын және 
Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысы 
қабылдаған шешімдерді іске асыру үшін жауапты болады.

5.14

5.15

Директорлар кеңесі Атқарушы органның басшысын және 
мүшелерін сайлайды, өкілеттік мерзімдерін, лауазымдық 
жалақысының мөлшерін, олардың еңбегіне ақы төлеу 
шарттарын айқындайды. Атқарушы органның құрамына 
кандидаттарды іздеу және іріктеу процесінде олардың 
сыйақысын айқындауда ұйымның Директорлар кеңесінің 
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті 
маңызды рөл атқарады.

Атқарушы орган ұйымның ұзақ мерзімді құнын өсіру және 
Тұрақты даму мақсатында ұйымды күнделікті негізде 
басқаруды (операциялық басқару) қамтамасыз етеді.
Атқарушы орган акционерлерге және Директорлар 
кеңесіне есеп береді. Атқарушы орган Директорлар 
кеңесінің басшылығымен ұйымның даму стратегиясын 
әзірлейді.
Атқарушы орган мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:
- қызметті Қазақстан Республикасы заңнамасының, 
ұйымның жарғысы мен ішкі құжаттарының нормаларына, 
акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар 
кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру;

Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100% - ы Қорға тиесілі 
компанияларда атқарушы орган басшысының лауазымына 
кандидатураны Қор Басқармасымен алдын ала келісіледі.

Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарма мүшелерін 
сайлайды, өкілеттік мерзімдерін, лауазымдық жалақысының 
мөлшерін, олардың еңбегіне ақы төлеу шарттарын айқындайды. 
Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережеге 
сәйкес Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 
құзыретіне Басқарма құрамына кандидаттарды іздеу және 
іріктеу, олардың сыйақыларын айқындау жөнінде ұсыныстар мен 
ұсынымдар дайындау кіреді.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жарғысына сәйкес Компания 
Басқармасы ағымдағы қызметті басқаруды жүзеге асырады, 
өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін Директорлар кеңесі 
мен акционер алдында жауапты болады, даму стратегиясының 
Директорлар кеңесінің мақұлдауын және қарауына шығаруды 
жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің 08.11.16 ж. № 09/16 
шешімімен бекітілген «Taý-Ken Samuryq» UTK»  АҚ Басқармасы 
туралы Ережеге басқарманың мынадай функцияларын бекіту 
бөлігінде өзгерістер енгізілді:
- тәуекелдерді дұрыс басқару және ішкі бақылау;
- акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің), 
Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар 

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы Ережеге 
сәйкес Комитет бағалау жүргізеді және Компания Басқармасының 
құрамына кандидаттар бойынша ұсыныстар дайындайды. Жарғыға 
сәйкес Қор Басқарма төрағасы лауазымына кандидатураны 
келіседі. Тағайындау және сыйақылау жөніндегі комитет пен 
Директорлар кеңесінің шешімдерімен 2018 жылдың 23 сәуірінде 
компанияның Басқарма төрағасы лауазымына тағайындау үшін 
Құдайберген Қанат Жақыпұлының кандидатурасы мақұлданды. 
Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне Басқарма 
төрағасын тағайындауды және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатуды келісу кіреді. Жалғыз акционердің 16.11.18 ж. № 34/18 
шешімімен Компанияның Жарғысына өзгерістер енгізіліп, Жалғыз 
акционердің айрықша құзыретіне Компанияның Басқарма 
төрағасын тағайындау және оның өкілеттіктерін тоқтату енгізілді.
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- тәуекелдерді дұрыс басқару және ішкі бақылау;
- акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз 
акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін іске 
асыру үшін ресурстар бөлу;
- Ұйым жұмыслерінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Ұйым жұмыскерлерінің мүдделілігі мен ниеттестік 
атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамыту.

бөлу;
- ұйым қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- ұйым қызметкерлерінің мүдделілігі мен ниеттестік атмосферасын 
құру, корпоративтік мәдениетті дамыту.

5.16

5.17

5.18

Директорлар кеңесі ұйымның атқарушы органының 
қызметін бақылауды жүзеге асырады. Бақылау атқарушы 
органның Директорлар кеңесіне орта мерзімді даму 
жоспарлары мен қол жеткізілген нәтижелердің орындалуы 
мәселелері бойынша тоқсанына кемінде бір рет тұрақты 
есептілік беруі және атқарушы органды тыңдауы арқылы 
іске асырылуы мүмкін. Атқарушы орган жұмысының 
қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған жағдайда 
Директорлар кеңесі атқарушы орган басшысының және/
немесе оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтата алады.

Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өз 
функцияларын орындау үшін қажетті жеткілікті білімі, 
дағдылары мен тәжірибесі, сондай-ақ мінсіз іскерлік және 
жеке беделі болуға тиіс.
Атқарушы органның басшысы осы тармақта белгіленген 
талаптардан басқа, көшбасшының күшті жеке 
сипаттамаларына ие болуға, мүдделілік пен тартымдылық 
атмосферасын құруға, жоғары ұйымдастырушылық 
қабілеттерге ие болуға, белсенді өзара іс-қимылда жұмыс 
істеуге және акционерлермен, Директорлар кеңесімен, 
жұмыскерлермен және басқа да мүдделі тараптармен 
сындарлы диалог құруға тиіс.

Ұйымда тағайындау және сыйақы беру процестерінің 
ашықтығын арттыру үшін Директорлар кеңесі тағайындау, 
сыйақы беру, бағалау және сабақтастық жөніндегі 
қағидаларды бекітуі және қатаң сақтауы тиіс.

Директорлар кеңесі әр түрлі бағыттар бойынша тұрақты есептілікті 
алу, оның ішінде бизнес-жоспарды орындау мәселелері бойынша 
Басқарманы тыңдау, тәуекелдер бойынша есептер және тоқсан 
сайынғы негізде жобалар бойынша мониторингтік есептер арқылы 
Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Директорлар 
кеңесі Басқарма мүшелерін мерзімінен бұрын тоқтату жөніндегі 
өкілеттіктерге ие. Директорлар кеңесінің әрбір отырысында СЕО 
және CFO есебі тыңдалады.

Компания Басқармасының мүшелері тау-кен, энергетика, 
машина жасау, қаржы және т.б. салалардағы компания қызметінің 
күрделілігіне, ерекшелігіне сәйкес болу үшін қажетті білімі, 
тәжірибесі, біліктілігі және дағдылары бар, сондай-ақ мінсіз 
іскерлік және жеке беделге ие. Компанияның Басқарма төрағасы 
көшбасшының күшті жеке қасиеттеріне ие, қызығушылық пен 
тартымдылық атмосферасын жасайды, ұйымдастырушылық 
қабілеттерге ие, Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, 
компания жұмыскерлерімен, мүдделі тараптармен тиімді диалог 
құрады.

Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен 
(№01/18 хаттама) 2019 жылғы 26 наурыздағы өзгерістерімен 
және толықтыруларымен (02/19 хаттама) бекітілген Компания 
жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру 
қағидаларымен Компания жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін 
әзірлеудің жалпы тәртібі белгіленген және ол келесі қағидаттарды 
қамтиды:
ішкі әділеттілік және сыртқы бәсекеге қабілеттілік;
еңбекке ақы төлеу шарттары қызметкерлерді тиімді қызметке 
ынталандыру үшін белгіленеді және жоғары білікті мамандарды 
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тарту үшін бәсекеге қабілетті болуы керек;
еңбекақы төлеу жүйесі ашық және түсінікті болуы тиіс;
еңбекке ақы төлеу деңгейі компанияның тұтастай және жекелеген 
қызметкерлердің мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуіне 
байланысты болуы керек;
сыйақы/сыйақы мөлшерінің грейд лауазымын, жалақы 
нарығындағы еңбекақы деңгейін және Компанияның қаржылық-
экономикалық мүмкіндіктерін ескеретін еңбекақы төлеу 
құрылымына тәуелділігі.
Жұмыс қорытындылары бойынша сыйақылар (қысқа мерзімді және 
ұзақ мерзімді) қол жеткізген табыстары үшін және жұмыс тиімділігін 
арттыру үшін материалдық көтермелеу мақсатында қызмет 
тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша төленеді.
Жұмыс қорытындылары бойынша сыйақылар төлеудің негізгі шарты 
сыйақылар төлеу үшін жоспарланған соманы ескере отырып 
есептелген есепті кезең үшін шоғырландырылған қорытынды 
пайданың болуы болып табылады.
Компанияның басшы жұмыскерлері, ІАҚ басшысы мен қызметкерлері, 
корпоративтік хатшысы үшін лауазымдық айлықақылар схемасын 
Компанияның Директорлар кеңесі бекітеді, ал басқарушы және 
әкімшілік персонал үшін оны Компания Басқармасы бекітеді.

5.19 Атқарушы органның басшысы мен мүшелерін Директорлар 
кеңесі бағалайды. Бағалаудың негізгі критерийі қойылған 
ҚНК-ға қол жеткізу болып табылады.

«Taý-Ken Samuryq» UTK»  АҚ басшы және басқарушы 
жұмыскерлерінің қызметін бағалау және оларға сыйақы беру 
қағидаларына сәйкес еңбекақы тұрақты және ауыспалы бөліктен 
тұрады, ол ҚНК қол жеткізу нәтижелері бойынша төленеді. 
Лауазымдық жалақыны белгілеу кезінде орындалатын міндеттердің 
күрделілігі, жұмыскердің жеке құзыреттері және оның нарықтағы 
бәсекеге қабілеттілігі, осы тұлғаның компанияның дамуына қосқан 
үлесі, ұқсас компаниялардағы лауазымдық жалақылардың 
деңгейі, компаниядағы экономикалық жағдай назарға алынады. 
ҚНК жобасын тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет 
әзірлейді және Компанияның Директорлар кеңесінің бекітуіне 
енгізіледі. Бағалау нәтижелері сыйақы мөлшеріне, көтермелеуге, 
қайта сайлауға (тағайындауға) немесе өкілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтатуға әсер етеді.

Сәйкес келеді

5.20 Атқарушы орган мүшелерінің тарапынан іскерлік әдеп 
кодексінің нормаларын бұзу жағдайларын атқарушы 
органның басшысы Директорлар кеңесінің назарына 
жеткізуге тиіс. Іскерлік әдеп кодексінің нормаларын бұзуға 
жол берген атқарушы органның мүшесі кез келген басқа 
ұйымның атқарушы органының мүшесі бола алмайды.

Бекітілген іскерлік этика кодексіне сәйкес лауазымды тұлғалардың 
Кодекс ережелерін бұзуы Директорлар кеңесінің назарына 
жеткізілуі тиіс. 2020 жылы Атқарушы орган мүшелері тарапынан 
іскерлік Әдеп кодексінің нормаларын бұзу жағдайлары тіркелген 
жоқ.
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5.21

6.1

Корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда 
қатысушылар ұйым мен мүдделі тараптардың мүдделерін 
тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында оларды 
келіссөздер жолымен шешу жолдарын іздестіреді. 
Корпоративтік қақтығыстарды Корпоративтік хатшының 
көмегімен ұйымның Директорлар кеңесінің төрағасы 
қарайды. Директорлар кеңесінің төрағасы корпоративтік 
жанжалға тартылған жағдайда, мұндай жағдайларды 
Тағайындау және сыйақы комитеті қарайды.

Ұйымдарда ұйымдардың өздерінің стратегиялық және 
операциялық мақсаттарына қол жеткізуіне ақылға 
қонымды сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталған 
және ұйымдастыру саясаттарының, рәсімдердің, мінез-
құлық нормалары мен іс-қимылдардың, ұйымдардың 
Директорлар кеңесі мен атқарушы органы құратын 
басқару әдістері мен тетіктерінің жиынтығын білдіретін 
тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жұмыс 
істейтін жүйесі құрылуға тиіс.:
- оңтайлы теңгерімді өсуін құнын ұйымның кірістілігін және 
ілеспе тәуекелдердң арасында;;
- компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігі 
және қаржылық тұрақтылығына қол жеткізу;
- компания активтерін сақтау және ресурстарын тиімді 
пайдалану;
- қаржылық және басқарушылық есептіліктің толықтығы, 
сенімділігі және дұрыстығы;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі 
құжаттардың талаптарын сақтау;
-алаяқтықтың алдын алу және негізгі және қосалқы бизнес-
процестердің жұмыс істеуін тиімді қолдауды қамтамасыз ету 
және қызмет нәтижелерін талдау үшін тиісті ішкі бақылау.

Корпоративтік жанжалдарды реттеу тәртібі туралы қағидаларға 
Директорлар Кеңесі төрағасының құзыреті және Тағайындаулар 
мен сыйақылар жөніндегі комитеттің рөлі бөлігінде өзгерістер 
енгізілді (08.11.16 ж.09/16).

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесін (ТБКЖ) ұйымдастыруға жауапты 
болып табылады. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың 
тиімді жүйесін ұйымдастыру процесі ішкі бақылау жүйесі туралы 
ережеге және тәуекелдерді басқару ережелеріне сәйкес 
рәсімделген. Сондай-ақ тәуекелді іске асыруды барынша азайту 
және тәуекелдер иелерінің жауапкершілігін арттыру мақсатында 
есепті жылға мақсаттарды компанияның тәуекелдер тіркелімінен 
тәуекелмен байланыстыру енгізілді.

Сәйкеседі

Сәйкеседі

6-бөлім. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит

6.2 Қордың және ұйымдардың Директорлар кеңесі 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдерін осы жүйенің 
міндеттерін негізге ала отырып және Қордың тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау саласындағы үздік жұмыс 
тәжірибелері мен әдіснамасын ескере отырып айқындауға 
тиіс.

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарында 
компанияның алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ететін 
тәуекелдерді қарауға үнемі назар аударылады, есептеулерді, 
талдауларды, технологиялық жобалардың нұсқаларын пысықтау/
нақтылау, жобаны іске асырудан бас тарту нұсқалары және басқа 
да алдын алу шаралары ұсынылады.
Компанияда ішкі бақылау жүйесі туралы ереже, тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастырудың қағидаттары 
мен тәсілдерін сипаттайтын тәуекелдерді басқару ережелері 

Сәйкеседі
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6.3 Ұйымдардың атқарушы органдары тәуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін құруды 
және оның жұмыс істеуін қолдауды қамтамасыз етуге 
тиіс. Тәуекелдерді басқару процесі жоспарлау (Даму 
стратегиясы мен жоспарлары, жылдық бюджет) және ұйым 
қызметінің нәтижелерін бағалау (басқарушылық есептілік) 
процестерімен интеграциялануға тиіс.

Компания тәуекелдерді басқару бойынша негізгі құжаттарды 
рәсімдеді, сыни тәуекелдерді басқару жоспарларын бекітті, 
ІБЖ және ТБКЖ бағалау нәтижелері бойынша тоқсан сайынғы 
іс-шаралар жоспарына мониторинг жүргізеді. Компанияда 
компанияның Басқарма төрағасының басшылығымен Тәуекелдер 
жөніндегі комитет жұмыс істейді. Отырыстар шеңберінде 
тәуекелдерді басқару жөніндегі мәселелер қаралады.
Компанияның инвестициялық жобаларына, жылдық бюджеттерге, 
компанияның және оның еншілес ұйымдарының бюджетін 
түзетуге сараптамалық қорытындылар беру бойынша жұмыс 
тұрақты негізде жүргізіледі. Іске асырылған тәуекелдер бойынша 
база жүргізіледі және талданады. Жұмыскерлердің лауазымдық 
нұсқаулықтары мен компанияның тәуекелдерді басқару Ережелері 
(корпоративтік стандарт) тәуекелдерді басқару әдістері мен 
тәсілдері бойынша ұсыныстар қалыптастыру, ТДКЖК тәуекелдерді 
барынша азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындаудың 
барысы мен нәтижелері туралы мерзімді есептілік беру, шығындар 
мен инциденттердің деректер базасын жүргізу міндеттерін 
қамтиды.
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау ережелері COSO ERM 2017 
моделін ескере отырып жасалған. 2020 жылы компанияда тәуекел-
менеджментті қоғамның негізгі үдерістеріне интеграциялау жобасы 
жалғастырылды.

Ішінара сәйкес келеді

6.4 Тәуекелдерді басқару және ұйымдардың ішкі бақылау 
жүйесі атқарушы орган жүргізетін, барлық елеулі 
тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингілеу 
рәсімдерінің міндеттілігін, сондай-ақ стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуге, операциялық міндеттерді 
іске асыруға және компанияның беделіне теріс әсер етуі 
мүмкін тәуекелдер деңгейін төмендету бойынша уақытылы 
және барабар шаралар қабылдауды көздейтін тәуекел-
менеджменттің жоғары мәдениетіне негізделуі тиіс.

Компанияда Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже, Ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару қызметінің ережесі, Тәуекелдерді басқару 
ережесі бар.
ТДКЖК тәуелсіз бағалау қорытындылары бойынша PWC 
ұсынымдарын орындау шеңберінде 2020 жылы Қоғам 
қызметкерлері арасында оның тәуекел-мәдениетін бағалау үшін 
сауалнама жүргізді, сондай-ақ сауалнама нәтижелері негізінде 
іс-шаралар жоспарын әзірледі және бекітті.
Корпоративтік басқару диагностикасының нәтижелері бойынша 
іс-шаралар жоспарын орындау шеңберінде, сондай-ақ қоғамның 
тәуекел-мәдениетін дамыту мақсатында тәуекел-менеджмент 

Сәйкеседі

бар. Құжаттама Қордың әдіснамасына негізделген. Тәуекелдерді 
басқару аясында компанияның және оның ЕҰ мақсаттары төрт 
негізгі санатта Тредвей комиссиясының демеуші ұйымдары комитеті 
(COSO ERM) әзірлеген тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған 
моделіне сәйкес анықталады:
стратегиялық мақсаттар (strategic)
операциялық мақсаттар (operations)
есептілікті дайындау саласындағы мақсаттар (reporting)
заңнаманы сақтау саласындағы мақсаттар (compliance).
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6.5

6.6

6.7

Ұйымдарда бақылау рәсімдерін әзірлеу, бекіту, ресімдеу 
және құжаттау үш негізгі сала бойынша жүзеге асырылуы 
тиіс: операциялық қызмет, қаржылық есептілікті дайындау 
және Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі 
құжаттардың талаптарын сақтау.

Ұйымдарда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
саласындағы ашық қағидаттар мен тәсілдер, қызметкерлер 
мен лауазымды тұлғаларды тәуекелдерді басқару жүйесі 
туралы оқыту практикасы, сондай-ақ құжаттау және 
қажетті ақпаратты лауазымды тұлғалардың назарына 
уақытылы жеткізу процесі енгізілуге тиіс.

Ұйымдардың Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару 
мен ішкі бақылаудың қолданыстағы жүйесінің Директорлар 
кеңесі айқындаған оны ұйымдастырудың қағидаттары мен 
тәсілдеріне сәйкес келетініне және тиімді жұмыс істейтініне 
көз жеткізу үшін тиісті шаралар қабылдауы қажет. 
Тәуекелдер бойынша есептер Директорлар кеңесінің 
отырыстарына тоқсанына кемінде бір рет шығарылуға 
және тиісті түрде толық көлемде талқылануға тиіс.

Компанияда барлық үдерістер үшін, соның ішінде операциялық 
қызмет саласында (бухгалтерлік және салықтық есеп, сатып алу, 
Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі рәсімдердің 
талаптарын сақтау) толыққанды рәсімдер әзірленген.

2020 жылы Корпоративтік орталық пен еншілес ұйымдар 
тәуекелдерінің иелері үшін оқыту сессиясы өткізілді.

Компанияда тәуекелдерді басқару қағидалары қолданылады, 
осы Қағидалар шеңберінде директорлар кеңесінің отырысына 
тоқсан сайынғы негізде тәуекелдер бойынша есеп шығарылады. 
Компанияның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесін қадағалауда басты рөл атқарады. 
Компанияның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару және 
Компанияның ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша шаралар 
қабылдайды және тиімділігін тұрақты бағалауды жүзеге асырады. 
Тәуекелдерді, оның ішінде ең маңыздыларын анықтау, бағалау 
және талдау бойынша барлық талқылаулар барлық мүдделі 
тұлғалардың қатысуымен Директорлар кеңесінің және аудит 
жөніндегі комитеттің отырыстары шеңберінде өткізіледі.

Сәйкеседі

Сәйкеседі

Сәйкеседі

жүйесі туралы ақпараттық бейнеролик шығарылды. Қазіргі 
уақытта бейнеролик қызметкерлермен және басқа да мүдделі 
тараптармен танысу үшін қоғамның сайтында орналасқан.

6.8 Ұйымдарда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін және корпоративтік 
басқару практикасын жүйелі түрде тәуелсіз бағалау үшін 
ІАҚ құрылуы тиіс.

Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
сенімділігі мен тиімділігін және корпоративтік басқару практикасын 
жүйелі тәуелсіз бағалау үшін жеке құрылымдық бөлімше – Ішкі 
аудит қызметі (ІАҚ) құрылды.

Сәйкеседі
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6.9

6.10

Ішкі аудиттің тәуелсіздігі мен объективтілігін қамтамасыз ету 
үшін ІАҚ ұйымдық жағынан Директорлар кеңесіне бағынады 
және функционалдық түрде есеп береді. Директорлар 
кеңесі ІАҚ қызметінің жоспарлары мен стратегиясын, 
бюджетін бекіту жөнінде шешімдер қабылдайды, ІАҚ 
қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің 
сандық құрамын, мөлшері мен шарттарын айқындайды. 

Ұйымдардағы ІАҚ басшысы Қордың ішкі аудит саласындағы 
корпоративтік стандарттары негізінде бөлімшенің қызметін 
реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуге және оларды Аудит 
жөніндегі комитет пен Директорлар кеңесінің қарауы мен 
бекітуін қамтамасыз етуге тиіс. 

Ұйымдардағы ішкі аудит жеке құрылымдық бөлімше – 
ІАҚ құру арқылы жүзеге асырылуға тиіс (жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктер нысанындағы ұйымдарда ішкі 
аудит функциялары байқау кеңесіне функционалдық 
түрде есеп беретін Тексеру комиссиясына/ревизорға 
жүктелуге тиіс; бұл ретте, тексеру комиссиясының/
Ревизордың мақсаттары, функциялары мен міндеттері, 
оның Ұйым органдарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі 
осы Кодексте ішкі аудит қызметіне қатысты жазылған 
қағидаттар ескеріле отырып белгіленуге тиіс). ІАҚ 
мақсаттары, өкілеттіктері және жауапкершілігі, біліктілік 
талаптары (ішкі аудиторлардың кәсібилігіне қойылатын 
талаптар) компанияның ішкі құжатында (ІАҚ туралы 
ережеде) айқындалуы тиіс. ІАҚ туралы ереже Ішкі аудиттің 
халықаралық кәсіптік стандарттарының және Қордың 
ішкі аудит саласындағы корпоративтік стандарттарының 
талаптары ескеріле отырып әзірленуге және бекітілуге тиіс.

Ішкі аудиттің тәуелсіздігі мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін 
ІАҚ ұйымдық жағынан Директорлар кеңесіне бағынады және 
функционалдық түрде есеп береді. Директорлар кеңесі ІАҚ 
қызметінің жоспарлары мен стратегиясын бекіту жөнінде шешімдер 
қабылдайды, ІАҚ қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы 
төлеудің сандық құрамын, мөлшері мен шарттарын айқындайды.

ІАҚ мынадай саясаттар мен рәсімдерді белгіледі: ішкі аудитті 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық, тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі, ішкі 
бақылаудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі, 
АТ-аудитті жүргізу әдістемесі, ІАҚ және оның басшысының қызметін 
бағалау әдістемесі.
Барлық рәсімдер ІАҚ туралы ережемен келісілген, аудиттерді 
орындау кезінде қолданылады, Аудит жөніндегі комитет пен 
Директорлар кеңесі алдында есептілік нысанын айқындауды 
қамтиды. ІАҚ қызметін регламенттейтін ішкі құжаттар ішкі аудиттің 
мақсаттары мен міндеттерін толық көлемде және стандарттардың 
талаптарына сәйкес орындауды қамтамасыз етеді. ІАҚ 
регламенттері ІАҚ қызметін ұйымдастыруда халықаралық ішкі 
аудиторлар институты белгілеген Этика кодексін, сапалы 
стандарттарды және ішкі аудиторлар қызметінің стандарттарын 
қолдануға негізделеді.

ІАҚ туралы ереже Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби 
стандарттарының және Қордың ішкі аудит саласындағы 
корпоративтік стандарттарының талаптарын ескере отырып 
әзірленді және бекітілді.
ІАҚ туралы ереже компанияның Директорлар кеңесімен 2019 
жылғы 27 қыркүйекте қаралды және бекітілді (№08/19 хаттама). ІАҚ 
туралы ережемен мыналар анықталды:
1) мақсаттар;
2) өкілеттіктер;
3) жауапкершілік; және
4) біліктілік талаптарын қамтуға тиіс.
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6.11

6.12

6.13

6.14

Егер Қордың ішкі аудит саласындағы корпоративтік 
стандарттары ұйымдардың ІАҚ қызметінің жекелеген 
мәселелерін регламенттемейтін болса, тиісті саясаттар 
мен рәсімдер стандарттардың талаптарына сәйкес, 
сондай-ақ Қордың ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі 
ұсынымдарының негізінде әзірленуге тиіс.

ІАҚ өз қызметін Директорлар Кеңесі бекіткен тәуекелге 
бағдарланған жылдық аудиторлық жоспар негізінде 
жүзеге асырады. Аудиторлық есептердің нәтижелері мен 
негізгі анықтаулар тоқсан сайын Директорлар кеңесінің 
қарауына шығарылады. ІАҚ басшысы ұйымда қабылданған 
тәуекелдерді басқару тұжырымдамасын назарға алады, 
сондай-ақ атқарушы органмен және Аудит жөніндегі 
комитетпен консультациялардан кейін қалыптастырылған 
тәуекелдер туралы өз пікірін қолданады.

ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде ішкі бақылау жүйесінің 
және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды, 
ішкі аудит саласындағы қызметтің жалпы қабылданған 
стандарттарын және корпоративтік стандарттарды 
және корпоративтік басқаруды бағалау саласындағы 
Қордың ұсынымдарын, ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды қолдана отырып, 
корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізуге тиіс.

ІАҚ басшысы ішкі аудит қызметінің барлық түрлерін 
қамтитын және ІАҚ қызметіне ішкі және сыртқы бағалауды 
міндетті түрде жүргізуді көздейтін кепілдік беру және сапаны 
арттыру бағдарламасын әзірлеуге және қолдауға тиіс.

ІАҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу тәртібін 
ескеретін «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ жұмыскерлеріне еңбекақы 
төлеу және сыйлықақы берудің жаңа қағидалары әзірленді және 
бекітілді. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 
шешімімен ІАҚ барлық қызметкерлері бойынша 2020 жылға 
арналған Жеке даму жоспарлары бекітілді.

ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен тәуекелге 
бағдарланған жылдық аудиторлық жоспар негізінде жүзеге 
асырады. Аудиторлық есептердің нәтижелері және негізгі 
анықтаулар жылына кемінде бір рет Директорлар кеңесінің 
қарауына шығарылады. ІАҚ басшысы компанияда қабылданған 
тәуекелдерді басқару тұжырымдамасын назарға алады, сондай-
ақ атқарушы органмен және Компанияның Аудит жөніндегі 
комитетімен консультациялардан кейін қалыптастырылған 
тәуекелдер туралы өз пікірін қолданады.

Компанияның ішкі аудит қызметі әрбір аудиторлық тапсырма 
шеңберінде тәуекелдерді бағалауды және тексерілетін 
процестерге ішкі бақылауды жүргізеді.

ІАҚ туралы ережеде ІАҚ басшысы қызметінің барлық түрлерін 
қамтитын және ІАҚ ішкі және сыртқы бағалауды жүргізуді көздейтін 
ішкі аудиттің кепілдік беру және сапасын арттыру бағдарламасын 
әзірлеу мен іске асыруға жауапкершілігі бекітілген. Компанияның 
Директорлар кеңесінің 25.07.2019 жылғы № 06/19 хаттама 
шешімімен, 2019-2021 жылдарға арналған ІАҚ кепілдік беру және 
сапасын арттыру бағдарламасы бекітілді.
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7-бөлім. Ашықтық

7.1

7.2

7.3

Ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында және 
ішкі құжаттарда көзделген ақпаратты уақытылы ашады. 
Ұйымдарда ақпаратты ашу мен қорғаудың қағидаттары 
мен тәсілдерін айқындайтын ішкі құжаттар, сондай-ақ 
мүдделі тараптарға ашылатын ақпарат тізбесі бекітілуге 
тиіс. Ұйымдар ақпаратты қолжетімділік санаттарына 
жатқызу тәртібін, ақпаратты сақтау және пайдалану 
шарттарын, оның ішінде коммерциялық және қызметтік 
құпияны құрайтын ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығы 
бар тұлғалар тобын айқындайды және оның құпиялылығын 
қорғауға шаралар қабылдайды. 

Акцияларына қор биржасында баға белгіленетін 
ұйымдарда құзыретіне ұйымның интернет-ресурсында 
орналастырылатын ақпаратты жинау, талдау, дайындау 
кіретін акционерлермен және инвесторлармен 
байланыс жөніндегі құрылымдық бөлімше құру (немесе 
құрылымдық бөлімшеге функцияларды бекіту) ұсынылады. 
Осы бөлімшенің басшысы болып қаржы саласында 
практикалық жұмыс тәжірибесі бар, ұйым жұмыс істейтін 
саланың ерекшелігін жақсы түсінетін тұлғаны тағайындау 
ұсынылады.

Ұйымдар қаржылық есептіліктің жыл сайынғы аудитін 
тәуелсіз және білікті аудиторды тарту арқылы жүргізуге 
тиіс, ол сыртқы тұлға ретінде мүдделі тараптарға 
қаржылық есептіліктің дұрыстығы және оның ХҚЕС 
талаптарына сәйкестігі туралы объективті пікір ұсынады. 
Егер жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және/немесе ұйымның 
ішкі құжаттарында көзделсе, жыл сайынғы аудит бөлігіндегі 
нормалар қолданылады.

Компанияның қызметі туралы ақпаратты ашу заңнамаға, 
«Taý-Ken Samuryq» UTK»  АҚ ақпаратты ашу регламентіне 
сәйкес уақытылы жүзеге асырылады. Жартыжылдық негізде ҚР 
заңдарының, корпоративтік басқару кодексінің және ақпараттық 
саясаттың талаптарына сәйкес мүдделі тараптарға Компанияның 
веб-сайтта, қаржылық есептілік депозитарийінде және БАҚ-
та ақпаратты ашудың ашықтығы мен тиімділігі бойынша есеп 
қалыптастырылады.

Компанияның барлық акциялары Жалғыз акционерге тиесілі.

Компания жыл сайынғы негізде тәуелсіз және білікті аудиторды тарту 
арқылы қаржылық есептіліктің ХҚЕС талаптарына сәйкестігіне 
аудит жүргізеді. Компанияның сыртқы аудиторы қажетті тәжірибеге 
және жақсы беделге ие «Grant Thornton» ЖШС халықаралық 
аудиторлық ұйымы болып табылады. «Grant Thornton» ЖШС 
Халықаралық аудит стандарттарына, Қазақстан Республикасының 
аудиторлық қызмет саласындағы заңнамасына, Халықаралық 
бухгалтерлер федерациясының кәсіби бухгалтерлерінің әдеп 
кодексіне сәйкес келеді.
Сыртқы аудиторды таңдау «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс 
беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы 
меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық 
ұйымды таңдау жөніндегі 2016 жылғы 27 желтоқсандағы бекітілген 
қағидаларға (№46/16 хаттама) сәйкес жүзеге асырылады.
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7.4

7.5

Организации, акции которых торгуются на фондовой 
бирже, должны готовить годовой отчет в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой 
раскрытия информации. Годовой отчет утверждается 
Советом директоров.  

Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, 
удобен для навигации и содержать информацию, 
необходимую Заинтересованным лицам для понимания 
деятельности организаций.

Годовой отчет АО «НГК «Тау-Кен Самрук» формируется в 
соответствии с Регламентом по раскрытию информации АО 
«НГК «Тау-Кен Самрук» от 28 октября 2020 года (протокол № 30-
20), публикуется на корпоративном веб-сайте на трех языках, 
осуществляется его дизайнерское оформление. Ежегодно Годовой 
отчет Компании участвует в Конкурсе годовых отчет, проводимом 
рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан».

Функционирует корпоративный Веб-сайт: www.tks.kz, 
разделенный на тематические разделы. Тематика разделов 
сайта соответствует всем требованиям Кодекса корпоративного 
управления и принятым стандартам. Материалы размещаются 
на государственном, русском и английском языках. Регламентом 
раскрытия информации Компании предусмотрена ответственность 
за полноту и актуальность размещаемой на сайте информации, 
касающейся деятельности Компании. Информация обновляется 
на регулярной основе, проводится мониторинг на предмет 
актуализации и обновления контента.
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GRI индексі
Кестеде Стандарттардың нөмірлері және олардың жарияланған жылы жақшада 

көрсетілген, сондай-ақ осы Жылдық есепте нақты көрсеткіштерді ашу орны көрсетілген.

GRI 102: Жалпы ақпарат (2016)

GRI стандарты Мазмұны Бөлім және ескертпелеріНөмірі Беті

Ұйымның атауы

Қызмет түрлері, брендтер, өнім мен 
қызметтер

Штаб-пәтердің орналасуы 

Қызмет географиясы 

Меншік сипаты және ұйымдық-
құқықтық нысаны

Ұйым жұмыс істейтін нарықтар

Ұйым масштабы 

Жұмыскерлер туралы ақпарат 

Жеткізілімдер тізбегі

Сақтық қағидатын қолдану

 Масштабтағы, құрылымдағы және 
меншіктегі елеулі өзгерістер

«Компания туралы» бөлімі 

«Компания туралы» бөлімі 

«Байланыс туралы» бөлімі

«Қызмет географиясы» бөлімі

«Компания туралы» бөлімі

«Активтерге шолу» бөлімі

«Компания туралы» бөлімі

«Персоналды басқару» бөлімі

«Бизнес-модель» бөлімі

«Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау» бөлімі

«Активтерге шолу» бөлімі

Компанияның негізгі қызметі құрылыс, өндірістік 
объектілерді іске қосу болып табылады, бұл Компанияның 
жұмыс ауқымына әсер етеді.
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Сыртқы бастамаларды қолдау

Қауымдастықтарға қатысу

Басқарма төрағасының  тұрақты даму 
мәселелері жөніндегі жолдауы

Ұйымның құндылықтары, қағидаттары, 
стандарттары және мінез-құлық нормалары

Ұйымды басқару құрылымы

Жоғары басқару органдары

Корпоративтік басқарудың жоғары 
органының мүшелігіне кандидаттарды 
ұсыну және іріктеу тәртібі

Мүдделі тараптар топтарының тізімі

Ұжымдық шартпен қамтылған барлық 
қызметкерлердің пайызы

Мүдделі тараптарды анықтау және 
іріктеу қағидаттары

Мүдделі тараптармен өзара іс-
қимылға қатысты ұйымның
көзқарасы

Мүдделі тараптар көтерген негізгі 
тақырыптар мен
алаңдаушылықтар

Есептілігі ұйымның есептілігіне 
енгізілген заңды
тұлғалар

Есеп мазмұны мен тақырыптар шегін 
анықтау әдістемесі

Маңызды тақырыптардың тізімі

Алдыңғы есептерде жарияланған 
көрсеткіштердің барлық қайта 
тұжырымдамаларының нәтижелері

«БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттарына бейілділігі» бөлімі

«Компания туралы» бөлімі

«Сыртқы ортаны талдау» бөлімі 

«Компаниядағы іскерлік этика» бөлімі

«Корпоративтік басқару құрылымы» бөлімі

 «Директорлар кеңесінің қызметі» бөлімі

 «Директорлар кеңесінің қызметі» бөлімі

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі

Компанияда ұжымдық шарттар жасау тәжірибесі жоқ

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі 

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі 

«Маңызды аспектілер мен шегі» бөлімі

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі 

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-23

102-24

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48
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Алдыңғы есепті кезеңдермен 
салыстырғанда тақырыптардың 
қамтылуы мен шегінің елеулі өзгеруі 

Есепті кезең

Алдыңғы есептің жарияланған күні 

Есеп беру циклі

GRI индексі кестесі

Ұйымның есептілікті сыртқы растауды 
қамтамасыз етуге қатысты
практикасы  

Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шегі туралы түсініктеме 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарас 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарасты бағалау 

GRI 103: Менеджмент саласындағы 
тәсілдер туралы мәліметтер (2016)

GRI стандарттарына «сәйкес» есепті 
дайындау нұсқасы

Есеп бойынша өтініш білдіру үшін 
байланысатын тұлға 

«Маңызды аспектілер мен шегі» бөлімі

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі 

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі 

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі 

«Индекс GRI индексі» бөлімі

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі

«Есептің маңызды аспектілері мен шегі» бөлімі

«Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылықты құру» 
бөлімі

«Директорлар кеңесін бағалау туралы ақпарат» бөлімі

«Есепті дайындау тәсілі» бөлімі

«Байланыс туралы ақпарат» бөлімі

102-49

102-50

102-51

102-52

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

102-54

102-53

Ерекше элементтер 

GRI 200: Экономикалық тақырыптар

Экономикалық нәтижелілік 
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Құрылған және бөлінген тікелей 
экономикалық құн 

Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шегі туралы түсініктеме 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарас 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарасты бағалау 

Әр түрлі жыныстағы жұмыскерлердің 
бастапқы деңгейінің стандартты 
жалақысының ұйым қызметінің 
маңызды аймақтарында белгіленген 
ең төменгі жалақыға қатынасы

Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шегі туралы түсініктеме 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарас 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарасты бағалау 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың саясаты мен әдістері 
туралы хабардар ету және оларды 
оқыту

Сыбайлас жемқорлықтың расталған 
жағдайлары және қабылданған іс-
әрекеттер

GRI 201: Экономикалық
нәтижелілік (2016)

GRI 103: Менеджмент саласындағы 
тәсілдер туралы мәліметтер (2016)

GRI 202: Нарықтарға қатысу (2016)

GRI 103: Менеджмент саласындағы 
тәсілдер туралы мәліметтер (2016)

GRI 205: Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл (2016)

«Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылықты құру» 
бөлімі

«Есептің маңызды аспектілері мен шегі» бөлімі

«Еңбек қатынастары практикасы» бөлімі

«Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясаты 
туралы ақпарат» бөлімі

«Еңбек қатынастары практикасы» бөлімі

Раздел «Существенные аспекты и Границы Отчета»

Раздел «Деловая этика в Компании»

Раздел «Информация об оценке Совета директоров»

Раздел «Деловая этика в Компании»

Раздел «Деловая этика в Компании»

201-1

103-1

103-2

103-3

202-1

103-1

103-2

103-3

205-1

205-3

Нарықтарға қатысу

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

GRI 300: Экологиялық ттақырыптар
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Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шегі туралы түсініктеме

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарас 

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарасты бағалау

Ұйым ішінде энергияны тұтыну

Су көздерімен өзара
әрекеттесу

Су төгінділерінің әсерін
басқару

Төгінділер

Суды тұтыну

Парниктік газдардың тікелей шығарындылары 

Атмосфераға елеулі шығарындылар

Орналастыру түрі мен тәсілі бойынша 
қалдықтардың жалпы массасы 

GRI 103: Менеджмент саласындағы 
тәсілдер туралы мәліметтер (2016)

GRI 302: Энергия (2016)

GRI 303: Су (2018)

GRI 305: Төгінділер (2016)

GRI 306: Төгінділер және қалдықтар 
(2016)

«Есептің маңызды аспектілері мен шегі» бөлімі»

«Экологиялық жауапкершілік» бөлімі 

«Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясаты 
туралы ақпарат» бөлімі

«Энергетикалық ресурстарды пайдалану» бөлімі

«Су ресурстарын пайдалану» бөлімі

«Су ресурстарын пайдалану» бөлімі

«Су ресурстарын пайдалану» бөлімі

«Су ресурстарын пайдалану» бөлімі

«Парниктік газдар шығарындылары» бөлімі 

«Атмосфералық ауаны қорғау» бөлімі

«Қалдықтармен жұмыс істеу» бөлімі

«Қауіпсіз» қалдықтар қалдықтардың жалпы массасының 
ең аз бөлігін құрайды, сондықтан жеке санатқа бөлінбейді 

103-1

103-2

103-3

302-1

303-1

303-2

303-4

303-5

305-1

305-7

306-2

Энергия

Су

Төгінділер

Қалдықтар 
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Экологиялық талаптарға сәйкестігі

GRI 400: Әлеуметтік тақырыптар 

Қызметкерлер мен басшылықтың қарым-қатынасы 

Денсаулық және қауіпсіздік

Жұмыспен қамту 

Елеулі айыппұлдардың ақшалай 
мәні және экологиялық заңнама мен 
нормативтік талаптарды сақтамағаны 
үшін салынған қаржылық емес 
санкциялардың жалпы саны 

Тақырыптардың маңыздылығы мен 
олардың шекаралары туралы түсінік

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарас

Менеджмент саласындағы маңызды 
тақырыптарға көзқарасты бағалау 

Жаңадан жалданған қызметкерлердің 
жалпы саны мен пайызы, сондай-ақ 
жас тобы, жынысы және өңірі бойынша 
бөліністегі кадрлардың тұрақтамауы 

Ана/әке демалысы

402-1 Ұйым қызметіндегі елеулі 
өзгерістерге қатысты хабарламаның 
ең аз кезеңі 

Еңбекті қорғау және өндірістік 
қауіпсіздікті басқару жүйесі 

GRI 307: Экологиялық талаптарға 
сәйкестігі (2016)

GRI 103: Менеджмент саласындағы 
тәсілдер туралы мәліметтер (2016)

GRI 401:
Жұмыспен қамту (2016)

GRI 402: Қызметкерлер мен 
басшылықтың қарым-қатынасы (2016)

GRI 403:
Денсаулық және қауіпсіздік (2016)

«Айыппұлдардың ақшалай мәні» бөлімі

«Есептің маңызды аспектілері мен шектері» бөлімі

«Персоналды басқару» бөлімі

«Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясаты 
туралы ақпарат» бөлімі

«Еңбек қатынастары практикасы» бөлімі

«Еңбек қатынастары практикасы» бөлімі

«Компания Тобы бойынша кадрлардың тұрақтамауы 
жөніндегі ақпарат» бөлімі

«Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі» бөлімі

307-1

103-1

103-2

103-3

401-1

401-3

402-1

403-1
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Қауіптерді сәйкестендіру, қауіптерді 
бағалау және оқиғаларды тергеу

Еңбекті қорғау қызметі 

Қызметкерлердің қатысуы, консультациялар

Қызметкерлерді қауіпсіздік техникасына 
және еңбекті қорғауға оқыту

Қызметкерлердің денсаулығын нығайту 

Іскерлік қатынастардағы еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік тәуекелдерінің алдын алу 

Жарақаттану көрсеткіштері

Қызметкерлердің жынысы мен 
санаттары бойынша бөле отырып, 
бір қызметкерге оқу сағаттарының 
орташа жылдық саны

Дағдыларды дамыту бағдарламалары

Қызметкерлердің жынысы мен 
санаттары бойынша бөле отырып, 
нәтижелілігі мен мансабының 
дамуына мерзімді бағалау жүргізілетін 
қызметкерлердің үлесі

Басшы органдардың құрамы және 
жынысы, жас топтары, азшылық 
топтарына тиесілігі және әртүрліліктің 

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік» бөлімі

«Даярлау және біліктілікті арттыру» бөлімі

«Даярлау және біліктілікті арттыру» бөлімі

«Даярлау және біліктілікті арттыру» бөлімі

«Персоналды басқару» бөлімі

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-9

404-1

404-2

404-3

405-1

GRI 404:
Оқыту және білім беру (2016)

GRI 405:
Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 
(2016)

Оқыту және білім беру 

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 
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басқа да белгілері бойынша бөлінген 
ұйым персоналының негізгі санаттары

Кемсітушілік жағдайларының жалпы 
саны және қабылданған түзету 
әрекеттері

GRI 406:
Кемсітушілікке жол бермеу (2016)

«Персоналды басқару» бөлімі406-1

Кемсітушілікке жол бермеу
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Экономика және қаржы жөніндегі бас директор

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

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ БЕКІТУ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ БАСШЫЛЫҚ МӘЛІМДЕМЕСІ

 «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның 
(бұдан әрі – «Компания») және оның еншілес ұйымдарының (бұдан 
әрі бірге – «Топ») басшылығы 2020 жылғы 31 желтоқсандағы Топтың 
шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сол күні аяқталған жыл ішіндегі 
оның шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін, ақшалай қаражатының 
шоғырландырылған қозғалысын және капиталындағы өзгерістерді 
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі – «ХҚЕС») 
сәйкес барлық елеулі аспектілерінде анық бейнелейтін шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті дайындау үшін жауап береді.

 Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 
барысында басшылық келесілерге жауапты:

 Басшылық сонымен қатар келесілерге де жауапты:

Куаншалиев Б.С.

 Топтың 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша 
шоғырландырылған қаржылық есептілігін басшылық 2021 жылғы 26 ақпанда 
бекітті.

► бухгалтерлік есеп ұстанымдарын дұрыс таңдау және оларды 
дәйекті пайдалану;

► ақпаратты, соның ішінде есеп саясаты туралы мәліметтерді жөнді, 
анық, салыстырмалы және түсінікті  нысанда ұсыну;

► негізделген, мақсатқа сәйкес бағалау мен жорамалдарды 
қолдану;

► ХҚЕС талаптарын орындау Топтың қаржылық жағдайы мен оның 
қызметінің қаржылық нәтижелеріне қандай да бір мәмілелердің, сондай-
ақ өзге оқиғалар мен жағдайлардың тигізетін әсерін шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті пайдаланушылардың түсінуіне жеткіліксіз болған 
жағдайда қосымша ақпаратты ашып көрсету; және

► алдағы болашақта Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру қабілетін 
бағалау.

► Топтың ішкі бақылаудың тиімді және сенімді жүйесін жасау, енгізу 
және оның қызметін қамтамасыз ету;

► Топтың қаржылық жағдайы туралы ақпаратты кез келген 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 заңнамасына 
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.
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның акционері мен басшылығына

Пікір

Басқа да ақпарат: Топтың жылдық есебі

Пікірімізді білдіру үшін негіз

 Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның (бұдан 
әрі – «Компания») және оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі бірге – «Топ») 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдайы туралы 
шоғырландырылған есептен, пайда немесе залал және өзге де жиынтық 
табыс туралы шоғырландырылған есептен, капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есептен және ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы 
шоғырландырылған есептен аталған күні аяқталған жыл бойынша, сондай-
ақ шоғырландырылған қаржылық есептілікке қатысты ескертулерден, 
соның ішінде есеп саясатының негізгі ережелерін қысқаша шолудан 
тұратын шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік.

 Біздің ойымызша, қоса тіркелген шоғырландырылған 
қаржылық есептілік 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның 
шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ақшалай қаражатының 
шоғырландырылған қозғалысын аталған күні аяқталған жыл бойынша 
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес барлық 
елеулі тұрғыда анық бейнеленген.

 Басшылық жылдық есепке кіргізілетін басқа да ақпарат үшін 
жауапкершілікті көтереді. Басқа да ақпарат: басқарма төрағасының 
мәлімдемесін, «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ 

 Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына (АХС) сәйкес аудит 
жүргіздік. Аталған стандарттарға сәйкес біздің жауапкершілігіміз 
есебіміздің «Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитіне аудитордың 
жауапкершілігі» бөлімінде ашылып көрсетіледі. Біз шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке жүргізген аудитімізге Қазақстан Республикасында 
қолданылатын этика талаптарына сәйкес Топқа тәуелді емеспіз және де 
біз бұл талаптарға сәйкес өзге де этикалық міндеттерді орындадық. Біздің 
ойымызша, біздің алған аудиторлық дәлелдеріміз пікір білдіруіміз үшін 
жеткілікті және тиісті деп санаймыз.

туралы ақпаратты, есепті күннен кейінгі негізгі оқиғаларды, операциялық 
қызметтің сипаттамасын, қаржы-экономикалық көрсеткіштерді, белгісіздік 
тәуекелдерін және ішкі бақылау жүйесін, әлеуметтік жауапкершілікті 
және қоршаған ортаны қорғауды, корпоративтік басқаруды, 2021 жылға 
арналған негізгі міндеттерді және басқа ақпаратты қамтиды, бірақ оған 
шоғырландырылған қаржылық есептілік және ол туралы біздің есебіміз 
кірмейді. Болжам бойынша, жылдық есеп бізге осы аудиторлық есеп 
жасалған күннен кейін беріледі.

 Шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы біздің пікіріміз 
басқа ақпаратқа таралмайды, және біз бұл ақпаратқа қатысты қандай да 
бір түрдегі сенгендікті білдіретін тұжырым жасамаймыз.

 Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитін жүргізуімізге 
байланысты біздің міндетіміз жоғарыда аталған ақпарат бізге берілген 
кезде онымен танысып шығуымызда, 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 бұрмалаушылықтың бар не жоқ екені 
туралы мәселені қарастыруымызда 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 шоғырландырылған қаржылық есептілікке  жауапкершілігі

 Басшылық аталған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ХҚЕС-қа сәйкес дайындалуы және анық көрсетілуі үшін және басшылық 
жосықсыз әрекеттің немесе қателіктің салдарында елеулі бұрмалаушылығы 
болмайтын шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау үшін қажетті 
деп есептейтін ішкі бақылау жүйесі үшін жауапкершілікті көтереді.

 Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде 
басшылық Топтың өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетін бағалау үшін, 
қызметтің үздіксіздігіне жататын мәліметтердің тиісті жағдайларда ашылуы 
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Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің аудитіне аудитордың 
жауапкершілігі

 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 салдарынан 
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 жосықсыз әрекеттердің нәтижесінде қаржылық 
есептіліктің елеулі бұрмалануының анықталмай қалу тәуекелі  қателіктің 
нәтижесінде болған елеулі бұрмаланудың анықталмай қалу тәуекелінен 
жоғарырақ, себебі жосықсыз әрекеттерде сөз байласу, қасақана жол беру, 
ақпаратты бұрмалап көрсету немесе ішкі бақылау жүйесін айналып өтіп 

 Біздің мақсатымыз жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің 
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 
қателіктердің нәтижесінде болуы мүмкін, және егер жеке-жеке немесе 
жиынтығында олар осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
негізінде пайдаланушылардың қабылдайтын экономикалық шешімдеріне 
әсер етуі мүмкін деп негізді түрде ойлауға болатын болса, олар елеулі 
бұрмалаушылық деп саналады.

әрекет жасау қамтылуы мүмкін;

♦ Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру 
мақсатымен емес, ал жағдайға сай келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу 
мақсатымен аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесі туралы түсінік 
аламыз;

♦ қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын, сондай-ақ 
басшылық есептеген бағалау мәндерінің және ақпаратты тиісінше ашудың 
негізділігін бағалаймыз;

♦ басшылықтың қызметтің үздіксіздігі жайында долбар жасауының 
заңға сәйкестігі жөнінде тұжырым жасаймыз, 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 қорытындымызда 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 ұсынылуына, 
оның құрылымы мен мазмұнына, соның ішінде онда ақпараттың ашылуына, 
сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық есептіліктің негізіне алынған 
операциялар 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.

үшін және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің қызметтің үздіксіздігі 
туралы болжамның негізінде дайындалуы үшін жауапкершілік көтереді, 
тек бұған басшылық Топты таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниеттеніп 
отырған жағдайлар немесе оның таратудан немесе қызметін тоқтатудан 
басқа қандай да бір іс жүзіне асатын баламасы болмаған жағдайлар 
жатпайды.

 Корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалар Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігінің дайындалуына қадағалау 
жасау үшін жауапкершілікті көтереді.
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Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің аудитіне аудитордың 
жауапкершілігі (жалғасы)

 Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның 
корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғаларымен 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 кемшіліктері туралы ақпаратты 
олардың назарына жеткіземіз.

Ержан Досымбеков

Жоба бойынша серіктес/«Grant Thornton» ЖШС-нің 
Бас директоры

Қазақстан Республикасының Квалифицикацияланған аудиторы 
2012 жылғы 20 қаңтарда берілген  №МФ-0000069
Біліктілік куәлігі

2021 жылғы 26 ақпан
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қызметпен 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)
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2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 

Мың теңге

АКТИВТЕР

Қысқа мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар

Материалдық емес активтер

Қауымдастырылған ұйымға салынған инвестициялар

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер

Тауарлы-материалдық қорлар

Инвестициялық бағалы қағаздар

Ұзақ мерзімді банктік салымдар

Өзге де ұзақ мерзімді активтер

Тауарлы-материалдық қорлар

Бас ұйымға берілген қарыз

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем

Өзге де қысқа мерзімді активтер

Қысқа мерзімді банктік салымдар

Ақшалай қаражат және оның баламалары

6

7

9

-

24

11

10

-

12

11

8

-

13

-

14

67,942,107

46,904,136 

531,590,820

818,529

1,552,765

3,894,198

2,801,767

1,648,753

9,280,101

30,328,584

18,306,918

42,747

1,571,768

-

5,015,449 

666,433,176

55,265,466 

70,587,496

46,912,737

459,090,814

1,221,511

1,604,928

3,756,768

2,052,283

-

9,210,090

25,920,836

-

196,789

3,523,170

51,253

7,365,979

594,436,627

37,058,027

Ескерту 2020 жылғы
31 желтоқсан

2019 жылғы
31 желтоқсан

Сатуға арналған активтер 2,067,529 -
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2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)

Мың теңге Ескерту
2020 жылғы

31 желтоқсан
2019 жылғы

31 желтоқсан

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Капитал

Жарғылық капитал

Алынған қарыздар

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық
берешек

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттеме

Қаржылық жалгерлік бойынша міндеттемелер

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

Үлестірілмеген пайда

Капиталдың өзге де компоненттері

Бақыланбайтын иелік үлестері

-

15

17

16

24

-

16

18

-

15

15

252,874,907

1,488,241

5,877,606

10,863,934

170,740

427,063

265,622

110,607,169

332,522,877

35,069

723,766,171 

696,004,953

696,040,022

19,093,206

АКТИВТЕР, БАРЛЫҒЫ

Бас ұйымның акционеріне келетін капитал

КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ

252,874,907

1,150,311 

5,910,535

10,382,486

354,092

291,528

207,648

68,244,943

281,860,523

66,015

631,494,654

602,980,373

603,046,388

18,296,600
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Шарт бойынша міндеттемелер

Алынған аванстар

Кредиторлық берешек

Алынған қарыздар

Қаржылық жалгерлік бойынша міндеттемелер

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім

Өткізілген өнімнің өзіндік құны

Жалпы және әкімшілік шығындар

Сатуға арналған активтерге тікелей
байланысты міндеттемелер

7-58-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ

Жалпы пайда

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ 

16

16

16

17

-

18

19

20

21

563,852

1,532,465

5,425,396

108,165

97,228

904,612

639,246,870

(629,669,262)

(3,212,272)

1,225

27,726,149

9,577,608

723,766,171

8,631,718

4,586,622

-

3,855,651

471,100

83,447

1,154,846

447,804,513

(444,178,554)

(3,993,981)

-

28,448,266

3,625,959

631,494,654

10,151,666

Қысқа мерзімді міндеттемелер

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗАЛАЛ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ 

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту 2020 жыл 2019 жыл
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Өткізу бойынша шығындар

Қаржылық табыстар

Қаржылық шығындар

Қауымдастырылған ұйымның пайдасындағы үлес

Еншілес ұйымның істен шығуынан келген табыс

Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған залал

Барлау мен бағалау бойынша активтердің істен шығуы бойынша табыстар

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттардың істен шығуынан болған шығындар

Бағамдық айырмадан келген таза табыс

Өзге де операциялық емес табыстар

Өзге де операциялық емес шығындар

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар

Бас компанияның акционеріне

Есептілік валютасын қайта есептеуден келген  табыс/(залал)

Бас компанияның акционеріне

Бақыланбайтын иелік үлестеріне

Қаржылық активтердің құнсыздануынан болған залалды қалпына 
келтіру/(есептеу)

Операциялық табыс/(залал)

Салық салынғанға дейін жыл ішінде түскен пайда

Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы

Жыл ішіндегі пайда

Келесілерге қатысты жыл ішіндегі пайда:

Өзге де жиынтық табыс

Жыл ішіндегі келесілерге қатысты жиынтық табыс, барлығы:

-

22

-

9

-

23

-

-

-

-

-

24

-

9

-

15

-

(91,479)

1,313,277 

(523,857)

75,280,049

-

(8,643,606)

-

(8,908)

317,162

470,455

(1,137,198)

(1,099,180)

72,083,242 

50,662,354

122,745,596

(30,946)

(189,755)

6,273,857

73,151,476

122,714,650

72,052,296

(385,551)

777,115

(501,128)

51,578,610

765,569

(12,728,011)

467,132

-

84,145

881,815

(774,043)

(324,083)

40,206,668

(2,541,728)

37,664,940

(1,495)

731,625

(753,573)

40,529,256

37,663,445

40,205,173 Қ
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Бақыланбайтын иелік үлестеріне

Сатып алушылардан ақшалай түсімдер

Өзге де ақшалай түсімдер 

Алынған пайыздар

Төленген пайыздар

Жеткізушілерге ақшалай төлемдер

Жұмыскерлерге ақшалай төлемдер

Төленген табыс салығы

Өзге де салықтар және жасалған төлемдер

Ағымдағы жалгерлік бойынша жасалған төлемдер

Өзге де жасалған төлемдер

Негізгі құралдарды сатып алу

Еншілес ұйымдарды  сатудан келген түсімдер

Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы

Операциялық қызметтен алынған ақшалай қаражат

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН КЕЛГЕН АҚША АҒЫНДАРЫ:

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН КЕЛГЕН АҚША АҒЫНДАРЫ:

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(30,946)

636,175,404

1,678,936

914,335

(105,826)

(632,652,839)

(2,462,492)

(98,027)

(849,941)

-

(460,208)

(8,604,620)

-

122,714,650 

2,139,342

(1,495)

440,348,798

1,192,823

320,969

(115,400)

(434,978,216)

(3,450,671)

(245,900)

(1,043,136)

(195,882)

(596,311)

(13,627,864)

1,518,001 

37,663,445

1,237,074

7-58-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту 2020 жыл 2019 жыл
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*2020 жыл ішінде Топ 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есептегі кейбір 
баптардың жіктемесін өзгертті (4-ескерту).

Еншілес ұйымдарды сатудан алынған аванстар

Негізгі құралдарды сатудан келген түсімдер

Материалдық емес активтерді сатып алу

Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатып алу

Қауымдастырылған ұйымнан алынған дивидендтер

Банктік салымдарды орналастыру

Банктік салымдарды жабу

Бас ұйымға қарыз беру

Инвестициялық қызмет бойынша өзге де жасалған төлемдер

Алынған қарыздарды төлеу

Қарыздар бойынша түсімдер

Қаржылық жалгерлік бойынша міндеттемелерді төлеу

Төленген дивидендтер

Кезеңнің басындағы ақшалай қаражат және оның баламалары

Айырбас бағамы өзгеруінің ақшалай қаражатқа және оның 
баламаларына әсері

Инвестициялық қызметтен алынған ақшалай қаражат

ҚАРЖЫЛЫҚ  ҚЫЗМЕТТЕН КЕЛГЕН АҚША АҒЫНДАРЫ:

Қаржылық қызметте пайдаланылған ақшалай қаражат

Ақшалай қаражаттың және оның баламаларының таза өзгеруі

-

-

-

-

9

-

-

8

-

-

-

-

15

14

-

1,286,040

15,000

(17,499)

(331,585)

53,442,397

(1,714,931)

41,989

(18,442,396)

(8,192)

(191,082)

-

(140,837)

(30,254,000)

7,365,979

429,844

(30,585,919)

(2,780,374)

25,666,203

-

30,206 

(22,042)

(294,972)

73,668,869

(1,380,429)

4,819,672 

-

(15,591)

(185,254)

242,527

(132,256)

(63,600,477)

5,043,644

64,871

(63,675,460)

2,257,464

64,695,850

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(ЖАЛҒАСЫ)

Мың теңге Ескерту 2020 жыл 2019 жыл*
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Кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 5,015,449 7,365,97914

*2020 жыл ішінде Топ 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған ақшалай қаражаттның қозғалысы туралы шоғырландырылған есептегі кейбір 
баптардың жіктемесін өзгертті (4-ескерту).

7-58-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту

Бас компанияның акционеріне қатысты капитал

Жарғылық 
капитал

Капиталдың өзге де 
ком-поненттері

Үлестіріл-меген 
пайда

Капитал, 
барлығыБарлығы

Бақыланбайтын 
иелік үлестері

2019 жылғы 1 қаңтарда

2019 жылғы 31 желтоқсанда

Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы 

Жыл ішіндегі пайда 

Өзге де жиынтық табыс  

Бақыланбайтын үлестердің 
өзгеруі

Салық әсерін шегергендегі 
инвестициялық бағалы 
қағаздар бойынша дисконт

Дивидендтер

Жыл ішіндегі пайда  

Өзге де жиынтық залал 

252,874,907

252,874,907

-

-

-

-

-

-

-

-

284,402,251

281,860,523

(2,541,728)

-

(2,541,728)

-

-

-

-

50,662,354

91,177,956

68,244,943

40,206,668

40,206,668

-

-

(3,139,681)

(60,000,000)

72,083,242

-

628,455,114

602,980,373

37,664,940

40,206,668

(2,541,728)

-

(3,139,681)

(60,000,000)

72,083,242

50,662,354

127,770

66,015

(1,495)

(1,495)

-

(60,260)

-

-

(30,946)

-

628,582,884

603,046,388

37,663,445

40,205,173

(2,541,728)

(60,260)

(3,139,681) 

(60,000,000)

72,052,296

50,662,354

-

-

-

-

9

15

10

15

-

9
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Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы

2020 жылғы 31 желтоқсанда

Салық әсерін шегергендегі 
инвестициялық бағалы 
қағаздар бойынша дисконт

Дивидендтер

-

252,874,907

-

-

50,662,354

332,522,877

-

-

72,083,242

110,607,169

532,984

(30,254,000)

122,745,596

696,004,953

532,984

(30,254,000)

(30,946)

35,069 

-

-

122,714,650

696,040,022

532,984

(30,254,000)

-

-

10

15

7-58-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

 «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – «Тау-Кен Самұрық» немесе «Компания» немесе 
бірлескен ұйымдарымен бірге - «Топ») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 15 қаңтардағы №10 Қаулысына сәйкес құрылып, 2009 жылғы 2 
ақпанда акционерлік қоғам ретінде тіркелді.

 2020 және 2019 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.

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

 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топ 
қызметкерлерінің саны 929 адам болған (2019 жылдың 31 желтоқсаны: 1,316 
адам)

 Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның және 
оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігін қамтиды.

 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мына 
компаниялар Компанияның еншілес ұйымдары болған:

Компания

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

«Солтүстік Қатпар» ЖШС

«Tau-Ken Mining» ЖШС

«Tau-Ken Temir» ЖШС

«Алайғыр БК» ЖШС

«TKS Geology» ЖШС

«Шоқпар-Гагарин» 
ЖШС

«Масальский ТБК» ЖШС

«Silicon mining» ЖШС

Қызметінің тұрпаты Аймақ 2020 жылғы
31 желтоқсан

2019 жылғы
31 желтоқсан

Араласқан қорғасын-
мырыш кенін барлау, 

өндіру және өңдеу

«Аффинаж өндірісін құру 
және оны минералды-шикізат 
базасымен қамтамасыз ету» 
инвестициялық жобасының 

үйлестірушісі

Вольфрам өндіру

Түсті металл кен 
орындарын барлау

Металлургиялық кремнийді 
және жанама өнімдерді өндіру

Полиметалл рудасын 
өндіру

Мыс, алтын және ілеспе 
құрамдастарды 

барлау

Құрамында алтыны бар руда 
кен орындарын барлау

Темір рудасын игеру және 
өндіру

Желілік кварц өндіру

Қызылорда 
облысы

Нұр-Сұлтан

Қарағанды 
облысы

Алматы 
облысы

Қарағанды 
облысы

Қарағанды 
облысы

Қарағанды 
облысы

Жамбыл 
облысы

Ақмола 
облысы

Нұр-Сұлтан

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.19%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.19%

100.00%
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Үздіксіз қызмет қағидаты

Есептеу қағидаты

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің элементтерін тану

Активтер мен міндеттемелерді қысқа мерзімді/ұзақ мерзімді етіп жіктеу

 Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік ХҚЕС-қа сәйкес, 
Топ үздіксіз қызмет қағидатын ұстанады деген жорамалдар негізге алына 
отырып әзірленді. Бұл жақын болашақта оның дағдылы шаруашылық 
қызметі барысында 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.

 Осы 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 шоғырландырылған қаржылық есептілігіне кіргізіледі.

 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

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ

Негізгі қызметі

Сәйкестік қағидаты

Дайындау қағидаттары

 2020 жыл ішінде Топ үшінші тараптың пайдасына «Шоқпар-
Гагарин» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% акцияны иеліктен шығару 
туралы мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдады. Осыған байланысты 
«Шоқпар-Гагарин» ЖШС активтері мен міндеттемелері сатуға арналған 
активтерге қайта жіктелді.

 Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен еншілес ұйымдар 
- «Tau-Ken Mining» ЖШС және  «TKS Geology» ЖШС-ні сәйкесінше 2020 
жылғы 1 шілдеде және 2020 жылғы 5 қарашада тарату туралы шешім 
қабылданды. Топ таратуды аяқтауды 2021 жылға жоспарлап отыр.

 Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес дайындалды.

 Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік бастапқы құн 
негізінде дайындалды.

 Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қазақстан 
теңгесімен (бұдан әрі – «теңге») көрсетілген. Топтың шоғырландырылған 

 Топ тік біріктірілген компания болып табылады және мына 
салаларда жер қойнауын пайдалану бойынша тиімді қызметті қамтамасыз 
ету мақсатымен құрылған:

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

♦ тау-кен металлургияcs саласындағы еншілес және 
қауымдастырылған ұйымдарды тиімді басқару;

♦ тау-кен металлургиясы өнеркәсібінде ғылымды қажет ететін және 
тиімді жаңа технологияларды әзірлеу және ендіру;

♦ Қазақстан Республикасының минералды шикізат кешенін ұдайы 
жаңғырту,

♦ кен орындарының баланстан тыс қорларын игеру.

қаржылық есептілігінің функционалдық валютасы мен презентациясының 
валютасы теңге болып табылады, тек бұған функционалдық валютасы 
АҚШ доллары болып табылатын оның қауымдастырылған ұйымының 
шоғырландырылған қаржылық есептілігі жатпайды. Осы шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктегі барлық мәндер, арнайы ескертілген жағдайлардан 
басқа, мыңға дейін ықшамдалған.

Қ
а

рж
ы

лы
қ есептілік

G
R

I И
ндексі



127

Шетел валютасын қайта есептеу

 Шоғырландырылған 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 айырмалар олар 
туындаған кезеңде пайда немесе залалда бейнеленеді.

 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 төмендегідей: 

 Барлық өзге активтер ұзақ мерзімді ретінде жіктеледі. 

 Мына жағдайда міндеттеме қысқа мерзімді болып  табылады, егер:

 Топ барлық басқа міндеттемелерді ұзақ мерзімді деп жіктейді. 

 Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелер ұзақ 
мерзімді активтер мен міндеттемелер болып жіктеледі.

♦ оны әдеттегі операциялық цикл шеңберінде реттеу ұйғарылса; 

♦ оны негізінен сауда мақсатында ұстап тұрса; 

♦ ол есепті кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде реттелуге 
жатса; 

 немесе  

♦ міндеттемелерді реттеу мерзімін ең болмағанда есепті кезең 
аяқталғаннан кейін он екі айға кейінге қалдыруға ұйымның шартсыз құқығы 
болмаса.

♦ 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.

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 объектісіне қатысты өз өкілеттіктерін 
жүзеге асыру арқылы бұл табыстарға әсер етуге мүмкіндігі болатын 
жағдайда, бақылау жүзеге асырылады. Атап айтқанда, мына жағдайлар 
орындалған жағдайда ғана Топ инвестициялар объектісін бақылайды:

 Қағида бойынша, дауыс беру құқықтарының көпшілігі бақылау 
болуына себепші деп топшыланады. Осындай долбарды растау үшін және 
Топтағы дауыс беру құқықтары немесе инвестициялар объектісіне қатысты 
соған ұқсас құқықтар көпшіліктен аз болғанда, Топ бұл инвестициялар 
объектісіне қатысты өкілеттіктерінің бар-жоғын бағалау кезінде мынадай 
бүкіл орынды фактілер мен мән-жайларды есепке алады:

 Топ инвестициялар объектісіне қатысты бақылаудын бар-
жоғын қайталап талдайды. Топ еншілес ұйымды бақылау өкілеттілігіне ие 

♦ Топта инвестициялар объектісіне қатысты өкілеттіктер болғанда 
(яғни инвестициялар объектісінің елеулі қызметін басқарудың ағымдағы 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін ағымдағы құқықтары бар болса);

♦ инвестициялар объектісіне қатысудан Топ табыстың өзгеру 
тәуекеліне тап болса немесе осындай табыс алуға құқығы болса;

♦ табыстардың шамасына ықпал ету үшін Топтың өз өкілеттігін 
пайдалануға мүмкіндігі болса.

♦ инвестициялар объектісіндегі дауыс беру құқықтарының басқа 
иелерімен келісім(дер)ді; 

♦ басқа келісімдерде көзделген құқықтарды; 

♦ Топтың иелігіндегі дауыс беру құқықтарын және әлеуетті дауыс 
беру құқықтарын.

Теңгемен

1 АҚШ доллары

1 еуро

2019 жылы 
орташа есеппен

2019 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылы орташа 
есеппен

2020 жылғы 
31 желтоқсан

420.91

516.79

412.95

471.44

382.59

429.0

382.87

428.61
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Бақыланбайтын иелік үлестері

Қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен кәсіпорындарға салынған 
инвестициялар

 Бақыланбайтын иелік үлестері бас компанияның Акционеріне 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 құрамында, бас компанияның акционерлік капиталынан 
бөлек көрсетіледі.

 Қауымдастырылған ұйым – бұл қызметіне Топ тарапынан елеулі 
ықпал жасалатын ұйым. Елеулі ықпал – бұл инвестициялар объектісінің 

болғанда, еншілес ұйымды шоғырландыру басталады, ал Топ еншілес 
ұйымды бақылаудан айырылғанда, - 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, Топтың бас ұйымының акционерлеріне және 
бақыламайтын қатысу үлестеріне жатқызылады. Қажет болған жағдайда 
еншілес ұйымдардың есеп саясатын  Топтың есеп саясатына 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 капиталдың басқа да компоненттерін  тануды 
тоқтатады және туындаған пайданы немесе залалды пайда немесе залал 
құрамында таниды. Қалған инвестициялар әділ құны бойынша танылады.

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 кәсіпкерлік. 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 кезінде есепке алынатын факторларға 
ұқсас. Топтың өзінің қауымдастырылған ұйымына және бірлескен 
кәсіпорнына салған инвестициялары үлестік қатысу әдісі бойынша есепке 
алынады.

 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 
активтеріндегі Топтың үлесіндегі өзгерістерді танудың нәтижесінде 
инвестицияның баланстық құны түзетіледі. Қауымдастырылған ұйымға 
немесе бірлескен кәсіпорынға қатысты гудвилл инвестицияның баланстық 
құнына кіргізіледі және құнсыздану бойынша жеке тестіленбейді.

 Пайда немесе залалдар 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 құрамында 
көрсетіледі. Бұдан басқа, егер қауымдастырылған ұйымның немесе 
бірлескен кәсіпорынның меншікті капиталында тікелей танылған өзгеріс 
орын алған болса, Топ осындай өзгерістегі өзінің үлесін таниды және, 
қолайлы болған кезде, бұл фактіні меншікті капиталдағы өзгерістер туралы 
шоғырландырылған есепте ашып көрсетеді. Топтың қауымдастырылған 
ұйыммен немесе бірлескен кәсіпорынмен жүргізетін операциялары 
бойынша туындайтын және өткізілмеген пайда мен залал Топтың 
қауымдастырылған ұйымдағы немесе бірлескен кәсіпорындағы иеленетін 
қатысу үлесінің дәрежесіне сәйкес шығарылып тасталған.

 Қауымдастырылған ұйымның және бірлескен кәсіпорынның 
пайдасындағы немесе залалындағы Топтың үлесі пайда немесе залалдар 
туралы шоғырландырылған есепте операциялық пайданың шеңберінен 
тыс тікелей көрсетілген. Ол салық салынғаннан және қауымдастырылған 
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Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған қызмет

 Егер ұзақ мерзімді активтердің және істен шығатын топтардың 
баланстық құны, негізінен, оларды пайдалануды жалғастырудың 
нәтижесінде емес, ал сату арқылы өтелуге жататын болса, Топ оларды 
сатуға арналған деп жіктейді. Сатуға арналған деп жіктелген ұзақ мерзімді 
активтер 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.

ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның еншілес ұйымдарындағы 
бақыламайтын қатысу үлестерін есепке алғаннан кейінгі пайда немесе 
залал болып табылады.

 Қауымдастырылған ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның 
қаржылық есептілігі Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі 
сияқты, дәл сол есепті кезең үшін құрылады. Қажет болған жағдайда 
есеп саясатын Топтың есеп саясатына сәйкестендіру мақсатымен оған 
түзетулер енгізіледі.

 Үлестік қатысу әдісін қолданғаннан кейін Топ қауымдастырылған 
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 құнсыздануының 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 «Қауымдастырылған ұйымның немесе 
бірлескен кәсіпорынның пайдасындағы 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 
қауымдастырылған ұйымның немесе бірлескен кәсіпорынның баланстық 
құнының және қалған инвестициялардың әділ құны мен істен шығуынан 
алынған түсімдердің арасындағы айырма пайданың немесе залалдың 
құрамында танылады.

 Объектіні сатуға арналған ретінде жіктеу критерийі объектінің 
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 жөніндегі жоспарды іске асыру бойынша өзіне 
міндет қабылдауға 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 міндеттемелер 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте айналым баптары/
қысқа мерзімді баптар ретінде жеке көрсетіледі.

 Егер істен шығатын топ істен шыққан немесе сатуға арналған 
деп жіктелетін ұйымның компоненті болып табылса және төменде 
көрсетілгендей болса, ол тоқтатылған қызмет ретінде жіктеу критерийлерін 
қанағаттандырады, яғни:

 Тоқтатылған қызмет жалғастырылған қызметтің нәтижелерінен 
шығарылып тасталады және пайда немесе залал туралы есепте жеке 
бапта салық салынғаннан кейін тоқтатылған қызметтен алынған пайда 
немесе залал түрінде көрсетіледі.

♦ жеке елеулі қызмет бағыты немесе операциялар жүргізілетін 
географиялық аудан болып табылса; 

♦ жеке елеулі қызмет бағыты немесе операциялар жүргізілетін 
географиялық аудан ауқымындағы істен шығару жөніндегі біртұтас 
үйлестірілген жоспардың бір бөлігі болып табылса; немесе 

♦ кейін қайта сату мақсатымен ғана сатып алынған еншілес ұйым 
болып табылса. 

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 
бақыланбайтын иелік үлесін сатып алынатын ұйымның таза активтерінде 
сәйкестендірілетін үйлесімді үлес бойынша бағалайды. Сатып алуға 
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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 кіріктірілген 
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 күніндегі әділ 
құны бойынша танылады. Қаржы құралы болып табылатын және «Қаржы 
құралдары: тану және бағалау» 9-шы ХҚЕС-інің (IFRS) қолданылу аясына 
жататын, актив немесе міндеттемелер ретінде жіктелетін шартты өтем әділ 
құны бойынша бағаланады, ал әділ құнындағы өзгерістер пайданың не 
залалдың құрамында танылады, немесе өзге де жиынтық табыстың өзгеруі 
ретінде танылады. Егер шартты өтем 9-шы ХҚЕС-тің (IFRS) қолданылу 
аясына жатпаса, ол қолданылатын басқа ХҚЕС бойынша бағаланады. Егер 
шартты өтем меншікті капитал ретінде жіктелсе, онда кейіннен ол қайта 
бағаланбайды, және оның өтелуі капиталдың құрамында 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 
міндеттемелерінің 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 міндеттемелердің 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 активтердің әділ құнынан тағы да аз 
болып шықса, онда тиімді сатып алудан түскен пайда пайданың немесе 
залалдың құрамында танылады.

 Кейіннен гудвилл құнсызданудан жинақталған залалды 
шегергендегі бастапқы құны бойынша бағаланады. Бизнесті біріктіру 
кезінде алынған гулвиллды құнсыздануы жағынан тексеру мақсатында, 
Топ еншілес ұйымды сатып алған күннен бастап гудвилл ақша ағындарын 

Ортақ бақылаудағы бизнесті біріктіру

Топ алғаш рет қолданған жаңа стандарттар, түсіндірмелер және 
қолданыстағы стандарттар мен түсіндірмелерге түзетулер

 Ортақ бақылауда тұрған тараптардан (түпкі бір Акционер 
бақылайтын ұйымдардан) еншілес ұйымдарды сатып алудың есебі 
үлестерді біріктіру әдісі бойынша жүргізіледі. 

 Ортақ бақылауда тұрған, алынған еншілес ұйымның активтері мен 
міндеттемелері осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте табыстау 
күніндегі табыстаушы компанияның (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 меншік иесінің гудвиллының жалпы баланстық 
құнының және төленген қаражат сомасының арасындағы айырма осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте капиталдың түзетілуі ретінде 
есепке алынады.

 2020 жылғы 1 қаңтарда күшіне енген жаңадан қабылданған 
стандарттар мен интерпретацияларды қоспағанда, осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру кезінде қабылданған 
есеп қағидаттары 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған 
Топтың қаржылық есептілігін жасау кезінде қолданылған қағидаттарға 
сәйкес келеді. Топ қабылданған, бірақ әлі күшіне енбеген стандарттарды, 
интерпретацияларды немесе түзетулерді мерзімінен бұрын қолданған жоқ. 

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА 
ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫ 

жасайтын, бизнестің біріктірілуінен тиімділік алады деп болжанып отырған 
Топтың әрбір бөлімшесіне үлестіріледі, бұл орайда еншілес ұйымның басқа 
активтерінің немесе міндеттемелерінің аталған бөлімшелерге жататыны 
немесе жатпайтыны 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 қызметтің 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 бағаланады.
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 3-ші ХҚЕС-қа (IFRS) түзетулер – «Бизнесті анықтау»

 3-ші ХҚЕС-қа (IFRS) енгізілген түзетулер, бизнес болып есептелу 
үшін, қызмет түрлері мен активтердің интеграцияланған жиынтығы ең 
болмағанда табысты және нәтижені құруға едәуір ықпал ете алатын 
қағидатты маңызды процесті қамтуы керек деп түсіндіреді. Сондай-
ақ, бизнеске нәтиже алу үшін қажетті барлық салым мен процестерді 
міндетті түрде қамтуға тиіс емес деп түсіндіріледі. Бұл түзетулер Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер еткен жоқ, бірақ 
болашақта Топ бизнесті біріктіруге кіріскен жағдайда қолданылуы мүмкін.

 7-ші ХҚЕС (IFRS), 9-шы ХҚЕС (IFRS) және 39-шы ХҚЕС-қа (IAS) 
түзетулер – «Базалық пайыздық мөлшерлемені реформалау» 

 ХҚЕС (IFRS) 7, ХҚЕС (IFRS) 9, ХҚЕС (IAS) 39 «Қаржы құралдары: тану 
және бағалау» түзетулерінде базалық пайыздық мөлшерлеме реформасы 
тікелей әсер ететін барлық хеджирлеу қатынастарына қолданылатын 
бірқатар жеңілдіктер берілген. Базалық пайыздық мөлшерлеме реформасы, 
егер оны қолданудың нәтижесінде базалық пайыздық мөлшерлемеге 
негізделген ақша ағындарының мерзіміне және/немесе мөлшеріне, 
хеджирленетін объект немесе хеджирлеу құралы қатысты белгісіздіктер 
туса,  -  хеджирлеу қатынастарына әсер етеді. Бұл түзетулер Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер еткен жоқ, өйткені оның 
пайыздық мөлшерлемеге негізделген хеджирлеу операциялары жоқ.

 1-ші ХҚЕС (IAS) пен 8-ші ХҚЕС-қа (IAS) түзетулер – «Маңыздылықты 
анықтау»

 Түзетулер маңыздылықтың жаңа анықтамасын ұсынады, оған 
сәйкес «егер ақпараттың жіберілуі, бұрмалануы немесе бүркемеленуі мұның 
нақты есеп беруші тұлға туралы қаржылық ақпарат беретін осы қаржылық 
есептіліктің негізгі пайдаланушыларының осы қаржылық есептіліктің 
негізінде шығаратын шешімдеріне әсер етуі мүмкін деп негізді түрде күтуге 
болатын болса, - маңызды болып табылады». Түзетулерде маңыздылық 
тұтастай қарастырылатын қаржылық есептілік контексіндегі ақпараттың 
сипатына немесе көлеміне байланысты (бөлек немесе басқа ақпаратпен 
бірге алынған) болады деп түсіндіріледі. Егер ақпараттың бұрмалалануы 
қаржылық есептілікті негізгі пайдаланушылардың шешімдеріне әсер етеді 
деп негізді түрде болжауға болатын болса, бұл елеулі түрде бұрмалаушылық 
болып саналады. Бұл түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне әсер еткен жоқ және болашақта да әсер етпейді деп күтілуде.

 2018 жылдың 29 наурызында шыққан «Қаржылық есептерді 
ұсынудың тұжырымдамалық негіздері»

 Тұжырымдамалық негіздер стандарт болып табылмайды және 

Тұжырымдамалық негіздердің бірде-бір ережесі стандарттың кез-келген 
ережесінен немесе талабынан басым болмайды. Тұжырымдамалық 
негіздердің мақсаттары: ХҚЕС жөніндегі кеңеске стандарттарды әзірлеу 
жағынан көмектесу; бірде-бір стандарт белгілі бір операцияны немесе 
басқа жағдайды реттемейтін жағдайда, есеп саясатының ережелерін 
әзірлеу кезінде қаржылық есептілікті дайындаушыларға көмектесу; және 
барлық тараптарға стандарттарды түсінуге және түсіндіруге көмектесу. 
Бұл құжат өзінің есеп саясатын Тұжырымдамалық негіздердің ережелеріне 
сәйкес әзірлейтін ұйымдарға әсер етеді. Тұжырымдамалық негіздердің  
қайта қаралған редакциясында бірнеше жаңа тұжырымдама, активтер 
мен міндеттемелердің жаңартылған анықтамалары және оларды тану 
критерийлері бар, сондай-ақ кейбір маңызды ережелер нақтыланған. Бұл 
түзету Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер еткен жоқ.

 16-шы ХҚЕС-қа түзетулер – «Covid-19 пандемиясына байланысты 
жалгерлік бойынша жеңілдіктер»

 2020 жылы 8 мамырда ХҚЕС жөніндегі кеңес «Жалгерлік» 16-шы 
ХҚЕС-ына түзету енгізді – «Covid-19 пандемиясына байланысты жалгерлік 
бойынша жеңілдіктер». Бұл түзету жалгерлерге Covid-19 пандемиясының 
тікелей салдары ретінде жалгерлік бойынша жеңілдік берілген жағдайда 
жалгерлік шарттарына енгізілген өзгертулерді есепке алу үшін 16 ХҚЕС 
(IFRS) талаптарын қолданудан босатуды көздейді. Іс жүзіндегі сипатын 
оңайлату ретінде жалға алушы Covid-19 пандемиясына байланысты 
жалға берушінің жалгерлік бойынша жеңілдік беруі жалгерлік шартының 
модификациясы болып табылатынын талдаудан бас тарта алады. Мұндай 
шешім қабылдаған жалгер Covid-19 пандемиясына байланысты жалгерлік 
бойынша жеңілдіктен туындайтын жалгерлік төлемдердегі кез-келген 
өзгерісті, ол жалгерлік шартын өзгерту болмаған жағдайдағыдай, 16 ХҚЕС-
қа (IFRS) сәйкес есепке алуға тиіс. 

 Бұл түзету 2020 жылдың 1 маусымынан немесе одан кейін 
басталатын жылдық есептік кезеңдерге қатысты қолданылады. Ертерек 
қолдануға рұқсат етіледі. Бұл түзету Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне әсер еткен жоқ.

Жаңа және қайта қаралған ХҚЕС - шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген

 Топ шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген келесі жаңа және қайта 
қаралған ХҚЕС, оған түсіндірмелерді немесе түзетулерді қабылдаған жоқ:

 «Сақтандыру шарттары» 17-ші ХҚЕС (IFRS) 

 2017 жылғы мамырда ХҚЕС жөніндегі Кеңес «Сақтандыру 
шарттары» 17-ші ХҚЕС (IFRS) шығарды, бұл – сақтандыру шарттарына 
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арналған қаржылық есептіліктің жаңа кешенді стандарты, онда ақпаратты 
тану мен бағалау, ұсыну және ашып көрсету мәселелері қарастырылған. 
17 ХҚЕС (IFRS) күшіне енген кезде, ол 2005 жылы шығарылған «Сақтандыру 
шарттары» 4-ші ХҚЕС-ның (IFRS) орнын ауыстырады. 17 ХҚЕС (IFRS) 
сақтандыру шарттарының барлық түрлеріне қолданылады (яғни өмірді 
сақтандыру және өмірді сақтандырудан өзгеше сақтандыру, тікелей 
сақтандыру және қайта сақтандыру), оларды шығаратын ұйымның 
түріне қарамастан, сондай-ақ белгілі бір кепілдіктер мен дискрециялық 
қатысу шарттары бар қаржы құралдарына қолданылады. Қолданылу 
саласына қатысты бірнеше ерекшелік көзделген. 17 ХҚЕС-тің (IFRS) негізгі 
мақсаты - ол сақтандырушылар үшін анағұрлым тиімді және бірізді болып 
табылатын сақтандыру шарттарын есепке алу моделін ұсыну. Негізінен, 
бұрынғы жергілікті есеп саясатына негізделген 4 ХҚЕС (IFRS) талаптарынан 
айырмашылығы, 17 ХҚЕС (IFRS) есептің барлық тиісті аспектілерін қамтитын 
сақтандыру шарттарының жан-жақты есебін жүргізу үлгісін ұсынады. 
17 ХҚЕС (IFRS) 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе одан кейін басталатын 
есептік кезеңдерге қатысты күшіне енеді және осы орайда салыстырмалы 
ақпаратты ұсыну қажет. Бұл стандарт Топқа қолданылмайды.

 1-ші ХҚЕС-қа (IAS) түзетулер - «Міндеттемелерді қысқа мерзімді 
немесе ұзақ мерзімді деп жіктеу»

 2020 жылдың қаңтарында ХҚЕС жөніндегі Кеңес 1 (IAS) ХҚЕС-тің 
69-76-тармақтарына түзетулер енгізді, оларда міндеттемелерді қысқа 
мерзімді немесе ұзақ мерзімді деп жіктеу талаптары түсіндіріледі. Түзетулер 
мынаны нақтылайды:

 Бұл түзетулер 2023 жылдың 1 қаңтарынан немесе одан кейін 
басталатын жылдық есептк кезеңдер үшін күшіне енеді және ретроспективті 
қолданылады. Қазіргі уақытта Компания осы түзетулердің міндеттемелердің 
ағымдағы жіктеліміне тигізуі мүмкін әсерін талдауда.

 3-ші ХҚЕС-қа (IFRS) түзетулер – «Тұжырымдамалық негіздерге 
сілтемелер»

♦ міндеттемелерді орындау мерзімін ұзарту құқығы нені білдіреді;

♦ міндеттемелерді орындау мерзімін ұзарту құқығы есепті кезеңнің 
соңында болуы керек;

♦ міндеттемелерді жіктеуге ұйымның міндеттемелерді орындау 
мерзімін ұзарту құқығын пайдалану ықтималдығы әсер етпейді; 

♦ конвертацияланатын міндеттемедегі туынды құрал өздігінен үлестік 
құрал болған жағдайда ғана міндеттеменің шарттары оның жіктелуіне әсер 
етпейді.

 2020 жылдың мамырында ХҚЕС жөніндегі Кеңес ХҚЕС 3 «Бизнес 
бірлестіктері» – «Тұжырымдамалық негіздерге сілтемелер» 3 ХҚЕС-
ына (IFRS) түзетулер енгізді. Бұл түзетулердің мақсаты – 1989 жылы 
шығарылған «Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну тұжырымдамасы» 
сілтемелерді, стандарт талаптарын айтарлықтай өзгертпей, 2018 жылғы 
наурызда шығарылған «Қаржылық есептілікті ұсынудың тұжырымдамалық 
негіздеріне» сілтемелермен ауыстыру.

 Кеңес сондай-ақ 37 (IAS) ХҚЕС немесе 21 «Міндетті төлемдер»ХҚЕТК 
(IFRIC) түсіндірмесінің қолданылу саласына жататын міндеттемелер мен 
шартты міндеттемелер үшін «2-күннің» ықтимал пайдасын немесе залалын 
болдырмау үшін - егер олар жеке операциялар шеңберінде пайда болса - 
3-ші ХҚЕС-та (IFRS) тану қағидасына ерекше жағдай енгізді. Сонымен бірге, 
Кеңес «Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну тұжырымдамасына» 
сілтемелерді ауыстырудың әсері болмайтын шартты активтерге қатысты 
3 ХҚЕС-тың (IFRS) қолданыстағы талаптарын түсіндіру туралы шешім 
қабылдады.

 Бұл түзетулер 2022 жылдың 1 қаңтарынан немесе одан 
кейін басталатын жылдық есептік кезеңдерге қатысты күшіне енеді 
және перспективалы түрде қолданылады. Бұл түзетулер Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне айтарлықтай әсер етпейді деп 
күтілуде.

 16-шы ХҚЕС-қа (IAS) түзетулер – «Негізгі құралдар: мақсатты 
пайдалануға дейінгі түсімдер»

 2020 жылдың мамырында ХҚЕС жөніндегі Кеңес «Негізгі құралдар: 
мақсатты пайдалануға дейінгі түсімдер» құжатын шығарды, бұл ұйымдарға 
негізгі құралдар объектісінің өзіндік құнынан объектіні орналасқан жеріне 
әкелу және оны басшылықтың ниетіне сәйкес жұмыс істеуі үшін қажетті 
күйге келтіру арқылы өндірілген заттарды сатудан түскен кірісті шегеруге 
тыйым салады. Оның орнына ұйым осы бұйымдарды сатудан түскен 
түсімдерді және сол бұйымдарды өндіруге кеткен шығынды пайда немесе 
залал құрамында таниды.

 Бұл түзетулер 2022 жылдың 1 қаңтарынан немесе одан кейін 
басталатын жылдық есептік кезеңдер үшін күшіне енеді және кезеңнің 
қаржылық есептілігінде ұйым осы түзетулерді алғаш рет қолдана бастаған 
ең ерте күннен бастап пайдалану үшін қолжетімді болған негізгі құралдар 
объектілеріне ретроспективті түрде қолданылуы керек. Түзетулердің Топқа 
елеулі әсері болмайды деп күтілуде.

 37-ші ХҚЕС-қа (IAS) түзетулер – «Ауыртпалық салатын шарттар - 
шартты орындау шығындары» 

Қ
а

рж
ы

лы
қ есептілік

G
R

I И
ндексі



133

 2020 жылдың мамырында ХҚЕС жөніндегі кеңес 37 ХҚЕС-қа XEC 
(IAS) түзетулер енгізді, онда шарт ауыртпалық салатынын немесе тиімсіз 
екендігін бағалау кезінде ұйым қандай шығындарды ескеруі керек екендігі 
түсіндірілді.

 Түзетулер «шартқа тікелей байланысты шығындар» әдісін 
қолдануды қарастырады. Тауарларды немесе қызметтерді ұсынуға 
арналған шартқа тікелей байланысты шығындарға осы шартты орындауға 
арналған қосымша шығындар да, шарттың орындалуына тікелей 
байланысты бөлінген шығындар да кіреді. Жалпы және әкімшілік шығындар 
шартпен тікелей байланысты емес, сондықтан олар шарт контрагенті 
тарапынан тікелей өтелмеген болса, алынып тасталады.

 Бұл түзетулер 2022 жылдың 1 қаңтарынан немесе одан кейін 
басталатын жылдық есептк кезеңдерге қатысты күшіне енеді. Компания бұл 
түзетулерді ол бірінші рет қолданған жылдық есепті кезең басталған күні 
өзінің барлық міндеттемелерін әлі орындамаған шарттарға қолданады. Бұл 
түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне айтарлықтай 
әсер етпейді деп күтілуде.

 «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын алғаш рет 
қолдану» 1-ші ХҚЕС-ына түзету (IFRS) - Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарын алғаш рет қолданып отырған еншілес ұйым

 2018-2020 жылдар кезеңіне арналған ХҚЕС-ті жыл сайынғы 
жетілдіру процесі шеңберінде ХҚЕС жөніндегі кеңес «Халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарын алғаш рет қолдану» 1-ші ХҚЕС-ына 
түзету енгізді. Түзетуге сәйкес 1 ХҚЕС (IFRS) D16 (a) тармағын қолдану туралы 
шешім қабылдаған еншілес ұйым бас ұйымның қаржылық есептілігінде 
көрсетілген сомаларды пайдалана отырып, бас ұйымның ХҚЕС-қа 
көшкен күніне негізделген жиынтық бағамдық айырманы бағалауға 
құқылы. Бұл түзету 1 ХҚЕС (IFRS) D16 (а) тармағын қолдану туралы шешім 
қабылдаған қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен кәсіпорындарға 
да қолданылады. Түзету 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе одан кейін 
басталатын жылдық кезеңдерге қатысты күшіне енеді. Ертерек қолдануға 
рұқсат етіледі. Бұл түзету Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне 
айтарлықтай әсер етпейді деп күтілуде.

 «Қаржы құралдары» 9-шы ХҚЕС-ына (IFRS) түзетулер – қаржылық 
міндеттемелерді тану тоқтатылған жағдайда арналған «10% тест» жүргізу 
кезіндегі комиссиялық сыйақы

 2018-2020 жылдар кезеңіне арналған ХҚЕС-ті жыл сайынғы 
жетілдіру процесі шеңберінде ХҚЕС жөніндегі кеңес 9-шы (IFRS) ХҚЕС-қа 
түзету енгізді. Түзету ұйым жаңа немесе өзгертілген қаржылық міндеттеменің 

бастапқы қаржылық міндеттеме шарттарынан айтарлықтай өзгеше 
екендігін бағалау кезінде ұйым ескеретін төлемдерді нақтылайды. Мұндай 
сомаларға тек белгілі бір кредитор мен қарыз алушы арасында төленген 
немесе алынған комиссиялық сыйақы, соның ішінде кредитор немесе 
қарыз алушы екінші тараптың атынан төлеген немесе алған комиссиялық 
сыйақы жатады. Ұйым бұл түзетуді ол оны бірінші рет қолданған жылдық 
есепті кезең басталған кезде (немесе одан кейін) өзгертілген немесе 
ауыстырылған қаржылық міндеттемелерге қатысты қолдануы керек. Бұл 
түзету 2022 жылдың 1 қаңтарынан немесе одан кейін басталатын жылдық 
есептік кезеңдерге қатысты күшіне енеді. Ертерек қолдануға рұқсат етіледі. 
Бұл түзету Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне айтарлықтай 
әсер етпейді деп күтілуде.

 «Ауыл шаруашылығы» 41-ші ХҚЕС-ына (IAS)  түзету - әділ құнды 
өлшеу кезіндегі салық салу»

 2018-2020 жылдар кезеңіне арналған ХҚЕС-ті жыл сайынғы жетілдіру 
процесі шеңберінде ХҚЕС жөніндегі кеңес «Ауыл шаруашылығы» 41-ші 
ХҚЕС-ына (IAS) түзету енгізді. Бұл түзету 41-ші ХҚЕС (IAS) 22-тармағындағы 
41 ХҚЕС (IAS) қолданылу шеңберін жататын активтердің әділ құнын бағалау 
кезінде ұйымдар салық салуға байланысты ақша ағындарын есепке 
алмайды деген талапты жойды. Ұйым бұл түзетуді 2022 жылғы 1 қаңтардан 
немесе одан кейін басталатын бірінші жылдық есепті кезеңнің күні немесе 
бұл күннен кейін әділ құнды өлшеуге қатысты перспективалық түрде 
қолдануы керек, мерзімінен бұрын қолдануға рұқсат етіледі. Бұл түзету 
Топқа қолданылмайды.

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 бағдарламаларға міндетті шығындарды 
қамтиды және барлау мен бағалау кезеңінде кен орны бойынша жер 
қойнауын пайдалану құқықтары ретінде капиталға айналдырылады.

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстардың 
есебі кен орындары тұрғысында жүргізіледі. Әр кен орны жыл сайын 
құнсыздануы жағынан қарастырылады. Кен орны бойынша болашақта 

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
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жұмыстар 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 
дәлелденген қорларының жалпы сомасына негізделіп, өндірістік әдіс 
бойынша нақты өндіру бойынша амортизацияланады.

 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 минералды ресурстар табылмаса, бұл құнсызданудың айғағы 
болуы мүмкін. Барлық капиталға айналдырылған 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. Минералды ресурстардың қорлары дәлелденген және игеруді 
жалғастыру туралы шешім қабылданған жағдайда тиісті шығыстар тау-кен 
активтерінің құрамына ауыстырылады. 

 Негізгі құралдар жинақталған тозуды және құнсыздану бойынша 
жинақталған залалды (болған жағдайда) шегергендегі 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 
амортизациялайды. 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 танудың тиісті критерийлері орындалса, тиісті активтің бастапқы құнына 
кіргізіледі. Тозу, негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзіміне негізделіп, 
тура әдіспен есептеледі. Кейбір активтердің есептелген пайдалы қызмет 
мерзімі төмендегідей көрсетілген:

 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 шығыстарды және барлау мен 
бағалау бойынша шығыстарды; полигондардың құрылысын салу; кен 
орындарында минералдық ресурстарды өндіру, жинау және дайындау 
үшін қажетті жерүсті технологиялық құрылыстарын жасау шығыстарын; кен 
орындарында коммерциялық өндіруді ұйымдастыру барысында болған өзге 
де шығыстарды; кеніштерді консервациялау және жер телімдерін қалпына 
келтіру бойынша капиталға 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

Негізгі құралдар

Негізгі құралдардың жіктелуі

Ғимараттар мен құрылыстар

Машиналар, жабдық және көлік құралдары

Өзгесі

Пайдаланылу 
мерзімі

8 – 100 жыл

2 – 50 жыл 

2 – 20 жыл 

 Тау-кен активтері кен орындарында коммерциялық өндіру 
басталған кезден бастап нақты өндіру бойынша тозуды есептейтін 
өндірістік әдісті пайдалану арқылы амортизацияланады. Кен орындарын 
іске пайдаланудан шығару бойынша дисконтталған шығыстарды қамтитын 
жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстар 
дәлелденген қорлардың жалпы сомасы бойынша амортизацияланады. 
Кен орындарын игеру бойынша қалған шығыстар дәлелденіп игерілген 
қорлардың есебіне негізделіп амортизацияланады.

Қ
а

рж
ы

лы
қ есептілік

G
R

I И
ндексі



135

 Активтер сатылғанда немесе істен шығарылғанда олардың 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 экономикалық 
тиімділіктің бастапқыда бағаланған көрсеткіштерінен артуына (пайдалы 
қызмет мерзімінің, қуаттылығының және т.с. артуы) әкелетін шығыстар негізгі 
құралдардың қосымша құны ретінде капиталға айналдырылады.

 Негізгі құралдың тарату құны, пайдалы қызмет мерзімі және тозуын 
есептеу әдісі әр қаржылық жылдың соңында қайта қаралып, қажеттілік 
болған жағдайда перспективалы түрде түзетіледі. 

 Әрбір есепті кезеңге Топ барлау мен бағалау бойынша активтердің, 
негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, еншілес ұйымдарға 
салынған инвестициялардың және қауымдастырылған компаниялар 
мен бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялардың (бұдан әрі 
–  «ұзақ мерзімді активтер») баланстық құнының құнсыздану белгілерінің 
бар-жоғына тексеру жүргізеді. Осындай белгілер байқалған жағдайда 
құнсызданудан болған залал мөлшерін (егер ондай бар болса) айқындау 
мақсатында тиісті ұзақ мерзімді активтің өтелетін құны есептеледі. Өтелетін 
құн, сатуға жұмсалатын шығыстарды шегергенде, активтің әділ құнының 
немесе пайдалану құнының арасындағы ең үлкені ретінде айқындалады. 
Пайдаланудың 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 өтелетін 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 
құнынан асып кетпеуге тиіс. Құнсызданудан болған шығынның қалпына 
келтірілуі пайда мен залал есебінде бірден көрсетіледі.

Ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы

 Материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен 
құнсызданудан жинақталған залал шегерілгеннен кейін өзіндік құны 
бойынша есепке алынады. Материалдық емес активтердің амортизациясы 
тура әдіс бойынша есептеледі және актив пайдалануға дайын болған 
кезден басталады. Материалдық емес активтер келісімшарт аясындағы 
немесе басқа құқықтардан келіп шыққан жағдайда 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 пайдалану 
құқықтары және өзге де материалдық емес активтер кіреді. Жер 
қойнауын пайдалану құқықтары кен орындарында коммерциялық 
өндіру басталғаннан бастап нақты кен өндіру бойынша тозуды есептеп 
жазудың өндірістік әдісін пайдалану арқылы амортизацияланады. Өзге 
материалдық емес активтерге бағдарламалық жасақтаманың лицензиясы 
кіреді. Амортизация материалдық емес активтердің 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 талданады және қажет 
болған жағдайда түзетіледі.

Материалдық емес активтер

 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер

 Топ пайдалану құқығы нысанындағы активтерді жалгерлік 
басталған күні (яғни, базалық актив пайдалану үшін қолжетімді болатын 
күні) таниды. Пайдалану құқығы нысанындағы активтер, жинақталған 
амортизация және құнсызданудан жинақталған залал шегеріліп, жалгерлік 
бойынша міндеттемелер, жасалған бастапқы тікелей шығындар және 
жалгерлік басталған күні немесе ол күнге дейін жасалған жалгерлік 
төлемдері бойынша түзету жасалып, жалгерлік бойынша алынған 
ынталандыру төлемдері шегеріліп, бастапқы құны бойынша бағаланады. 
Егер Топтың жалгерлік мерзімінің соңында жалға алынған активке меншік 
құқығын алатынына жеткілікті дәрежеде сенімі болмаса, онда пайдалану 
құқығы нысанындағы танылған актив мына кезеңдердің ең қысқасы: 
активтің пайдалы қолданылуының болжамды мерзімі немесе жалгерлік 
мерзімі ішінде сызықтық әдіспен амортизацияланады. Пайдалану құқығы 
нысанындағы активтерді Топ негізгі құралдардың құрамына кіргізді және 
құнсыздануы жағынан тексереді.

 Жалгерлік бойынша міндеттемелер

Жалгерлік
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 Жалгерлік басталған күні Топ жалгерлік бойынша міндеттемелерді 
таниды, олар жалгерлік мерзімінің ішінде жүзеге асырылатын жалгерлік 
төлемдерінің келтірілген құны бойынша бағаланады. Жалгерлік төлемдеріне 
жалгерлік бойынша алынатын кез келген ынталандыру төлемдері шегеріліп 
тиянақталған төлемдер (соның ішінде шын мәнінде тиянақталған төлемдер), 
индекске немесе мөлшерлемеге байланысты болатын құбылмалы 
жалгерлік төлемдері және болжам бойынша тарату құнының кепілдіктері 
бойынша төленетін сомалар кіреді. Жалгерлік төлемдеріне сонымен қатар: 
егер Топ бұл опционды орындайды деген жеткілікті дәрежеде сенімділік 
болса - сатып алуға опционды орындаудың бағасы кіреді, және егер 
жалгерлік мерзімі Топтың жалгерлікті тоқтатуға опционды әлеуетті түрде 
орындайтынын көрсетсе - жалгерлікті тоқтатқаны үшін айыппұл төлемдері 
кіреді. Индекске немесе мөлшерлемеге байланысты емес құбылмалы 
жалгерлік төлемдері осындай төлемдердің жүзеге асырылуына алып 
келетін оқиға немесе жағдай бастаталын тиісті кезеңде шығыстар ретінде 
танылады. Егер жалгерлік шартында тиянақталған пайыз мөлшерлемесін 
анықтау оңай болмаса, Топ жалгерлік төлемдерінің келтірілген құнын 
есептеу үшін жалгерлік басталған күні қосымша қарыз қаражатын 
тартудың мөлшерлемесін пайдаланады. Жалгерлік басталған күннен кейін 
жалгерлік бойынша міндеттемелердің шамасы пайыздардың есептелуін 
бейнелеу үшін арттырылады, және жүзеге асырылған жалгерлік төлемдерін 
бейнелеу үшін азайтылады. Бұдан басқа, жалгерлік түрлендірілген, мерзімі 
өзгертілген, тиянақталған жалгерлік төлемдері шын мәнінде өзгертілген 
немесе базалық активті сатып алуға опционды бағалау өзгерген жағдайда, 
жалгерлік бойынша міндеттемелердің баланстық құнын қайта есептеу 
жүргізіледі.

 Қысқа мерзімді жалгерлік және құны төмен активтерді жалдау

 Топ өзінің қысқа мерзімді жалгерлік шарттарына (яғни көзделген 
жалдау мерзімі жалгерлік басталған күні 12 айдан аспайтын және сатып 
алуға опцион қамтылмаған шарттарына) қысқа мерзімді жалгерлікке 
қатысты танудан босатуды қолданады. Топ сонымен қатар құны төмен 
активтерді жалдауға қатысты танудан босатуды құны төмен болып 
есептелетін активтерді жалдау шарттарына қолданып отыр. Қысқа 
мерзімді жалгерлік және құны төмен активтерді жалдау бойынша жалгерлік 
төлемдері жалгерлік мерзімінің ішінде сызықтық әдіспен шығыс ретінде 
танылады.

 Мерзімін ұзартуға опционы бар жалгерлік шарттарында жалгерлік 
мерзімін анықтау кезіндегі елеулі пайымдаулар

 Топ жалгерлік мерзімін жалгерлік мерзімін ұзартуға опцион 
көзделген кезеңдермен бірге мерзімінен бұрын тоқтатуға жатпайтын 

жалгерлік кезеңі ретінде анықтайды - бұл орайда оның орындалатынына 
жеткілікті сенімділік болуға тиіс, немесе жалгерлікті тоқтатуға опцион 
көзделген кезеңдермен бірге – бұл орайда оның орындалмайтынына 
жеткілікті дәрежеде сенімділік болуға тиіс.

 Топ осы мерзімін ұзартуға опционды өзінің орындайтынына 
жеткілікті дережеде сенімділіктің бар-жоғын анықтау үшін пайымдауды 
қолданады. Бұл орайда ол жалгерлік мерзімін ұзартуға опционды 
орындауға экономикалық ынталандырудың пайда болуына алып келетін 
барлық орынды факторларды ескереді. Жалгерлік басталған күннен кейін 
Топ Топтың бақылауына жататын және оның жалгерлік мерзімін ұзартуға 
опционды орындау (немесе орындамау) қабілетіне әсер ететін елеулі 
оқиға туындаған немесе мән-жайлар өзгерген жағдайда (мысалы, бизнес-
стратегияның өзгеруі) жалгерлік мерзімін қайталап бағалайды.

 Дивидендтердің бөлінуі бекітілген және бұдан былай Компанияның 
ұйғаруында болмайтын кезде Компания дивиденд төлеуге қатысты 
міндеттемені таниды. Тиісті сома меншікті капиталдың құрамында тікелей 
танылады. 

 Топтың қаржы құралдарына қаржылық активтер мен қаржылық 
міндеттемелер кіреді, олар төменде көрсетілгендей, амортизациялық құны 
бойынша бейнеленеді. 

 Амортизациялық құн негізгі борышты шегерілген, бірақ есептелген 
пайыздар қосылғаннан кейінгі активтің бастапқы құны, ал қаржылық 
активтер үшін – құнсызданудан болған кез келген залалдар есептен 
шығарылғаннан кейінгі активтің бастапқы құны болып табылады. Есептелген 
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 

 Бағалау бойынша негізгі тәсілдемелер
 Хеджерлеу құралдары болып анықталған және сондай сипатта 
тиімді болатындарынан басқа, қаржылық мынадай санаттар бойынша 
жіктеледі:

Ақшалай қаражатпен төленген дивидендтер

Қаржы құралдары

♦ амортизациялық құны;

♦ пайда немесе залал арқылы әділ құны;

♦ өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша.
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кіреді. Есептелген 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 құралдың 
баланстық құнына тұрақты пайыз мөлшерлемесін (тиімді пайыз 
мөлшерлемесін) қамтамасыз ету мақсатымен тиісті кезеңнің барысында 
пайыздық табыстарды немесе пайыздық шығындарды тану әдісі. Тиімді 
пайыз мөлшерлемесі – бұл болашақтағы есептік ақшалай төлемдерді 
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 құбылмалы 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 мөлшерлеме 
немесе нарықтық мәніне қарай белгіленбейтін басқа ауыспалы факторлар 
бойынша бейнелейді. Мұндай сыйлықақы немесе дисконттар құралдың 
айналымда болуының болжалды мерзімінде амортизацияланады. 
Дисконтталған құнды есептеуге келісімшарттың тараптары төлеген және 
алған, тиімді пайыз мөлшерлемесінің ажырамас бөлігін құрайтын барлық 
комиссиялар кіреді.

 Қаржылық активтерді жіктеу

 Топтың қаржылық активтеріне қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 
банктік салымдар (8-ескерту), ақшалай қаражат және оның баламалары 
(14-ескерту), дебиторлық берешек (13-ескерту) және инвестициялық бағалы 
қағаздар (10-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.

 Дебиторлық берешек белсенді нарықта бағасы белгіленбейтін, 
төлемдері тиянақталған немесе анықталатын, туынды емес қаржылық 
активтер болып табылады, тек оларға Топ алдағы болашақта сатуға 
ниеттеніп отырған активтер жатпайды. Олар өзге де қысқа мерзімді 
активтерге кіргізілген, алайда өтеу мерзімі есепті күннен кейін 12 айдан 
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, шарттар 
міндеттемелер, қаржылық жалгерлік бойынша міндеттемелер түрінде 
көрсетілген.

 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 жақсы 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 нарықтардың нақты деректері 
ғана пайдаланылатын бағалау әдісімен жасалатын басқа мәмілелермен 
расталуы мүмкін болатын) айырмашылық болған жағдайда ғана пайда 
немесе залал бастапқы тану сәтінде есепке алынады.

 Қаржылық активтерді кейінгі бағалау

 Егер мына екі критерий сақталса, қаржылық актив амортизациялық 
құны бойынша есепке алынады: 

 Бастапқы танылғаннан кейін олар тиімді пайыз мөлшерлемесі 
әдісін қолдану арқылы амортизациялық құны бойынша бағаланады. Егер 
дисконттаудың әсері елеулі болмаса, дисконтттау қолданылмауы мүмкін.

 Қаржылық активтерді тануды тоқтату

 Мына жағдайда Топ қаржылық активтерді тануды тоқтатады, 
(а) бұл активтер өтелгенде немесе бұл активтермен байланысты ақша 
ағындарына құқықтардың мерзімі өткенде, 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 

♦ 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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байланысты барлық елеулі тәуекелдер мен тиімділіктерді табыстамаса 
және сақтап та қалмаса, бірақ бұл активтерге қатысты бақылау құқығынан 
айырылса. Контрагенттің қарастырылып отырған активті тұтас зат ретінде, 
сатуға қосымша шектеулер қою қажеттігінсіз 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 
мөлшерлемесі бойынша (немесе сатып алынған немесе құрылған кредиттік 
құнсызданған қаржылық активтер бойынша кредитке түзету жасалып тиімді 
пайыз мөлшерлемесі бойынша) дисконтталады. Қаржылық активтердің 
құнсындануын бағалау жеке, сол сияқты ұжымдық түрде де жүргізілуі мүмкін, 
және ол кәсіпорынның өзінің кредит тәуекелін қалай басқаратынына 
негізделген. Егер ұйымның құны үлкен дебиторлық берешегі аздаған 
мөлшерде болса және бұл дебиторлық берешек шот негізінде (яғни жеке) 
басқарылса, мұндай жағдайда құнсыздануды резервтер матрицасына 
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 кредит 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 
төмендегілердің аражігі ажыратылады:

 «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 контрагенттегі 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 сомасы анықталғаннан кейін, 
құнсыздануға арналған тиісті резервтің есебіне есептен шығарылады. 
Бұрын есептен шығарылған сомалардың кейіннен қалпына келтірілуі жыл 
бойынша пайданың немесе залалдың құрамында құнсызданудан болған 
залалдың есебіне жатқызылады.

♦ бастапқы танылған сәттен бастап кредиттік қасиеті елеулі түрде 
нашарламаған немесе кредит тәуекелі төмен қаржы құралдары («1-кезең»);

♦ бастапқы танылған сәттен бастап кредиттік қасиеті елеулі түрде 
нашарлаған және кредит тәуекелі төмен болып табылмайтын қаржы 
құралдары («2-кезең»);

♦ «3-кезеңде» есепті күні құнсызданудың объективті белгілері бар 
қаржылық активтер қамтылады.

 Қаржылық жағдай туралы есепте ақшалай қаражат және оның 
баламалары банктердегі және кассадағы ақшалай қаражатты, құнының 
болмашы өзгеру тәуекеліне ұшырауы ықтимал және бастапқы өтеу мерзімі 
3 ай немесе одан аз қысқа мерзімді депозиттерді қамтиды. 

 Берілген қарыздар бастапқыда әділ құны бойынша, ал кейіннен 
тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып амортизациялық құны 
бойынша бағаланады.

 Инвестициялық бағалы қағаздар бастапқыда әділ құны бойынша, 
ал кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып 
амортизациялық құны бойынша бағаланады 

 Топтың өтеуі қажет, бұрынғы оқиғалардың нәтижесінде пайда 
болған ағымдағы міндеттемелері (заңды немесе тәжірибеден келіп шығатын) 
болған жағдайда, резервтер есеп жүргізуде көрсетіледі, және де мұндай 
міндеттемелердің көлемін айтарлықтай дәл дәрежеде бағалауға болады.

 Есеп жүргізуде бейнеленетін болашақ шығындар резервінің 

Ақшалай қаражат және оның баламалары

Берілген қарыздар

Инвестициялық бағалы қағаздар

Резервтер
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 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 мақсатында жасалған өзге де шығыстар кіреді. Тауарлы-
материалдық 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 тауарлы-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 операциялық нәтижелерге елеулі әсер 
етуі мүмкін.

 Түсімді тану

 Сатып алушылармен шарттар бойынша алтын құймаларын 
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 Топ мынадай қадамдарды жүзеге асырады:  

Тауарлы-материалдық қорлар

Табыстар мен шығындарды тану

шамасы есепті күні бұл міндеттемелерге тән тәуекелдер мен белгісіздіктер 
ескеріліп анықталған, міндеттемелерді өтеу үшін қажетті соманың ең дұрыс 
бағасы болып табылады. Егер болашақ шығындар резервінің шамасы 
міндеттемелерді өтеу бойынша болжалды ақша ағындарының негізінде 
есептелсе, онда болашақ шығындар резерві осындай ақша ағындарының 
дисконтталған құны ретінде анықталады (егер уақыт өлшемінде ақша 
құнының әсері елеулі болса).

 Түсім белгілі бір уақыт мезетінде немесе Топ өзінің клиенттеріне 
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 тауарлар 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 

♦ тұтынушымен арадағы шартты сәйкестендіру; 

♦ шарт шеңберінде орындалуға тиіс міндеттемені сәйкестендіру; 

♦ мәміле бағасын анықтау; 

♦ мәміленің бағасын шарт шеңберінде орындалуға тиіс жеке 
міндеттемелердің арасында бөлу; 

♦ шарт шеңберінде орындалуға тиіс міндеттеме орындалған сәтте 
(немесе орындалуына қарай) түсімді тану.

қарай). Топ шарт бойынша өзінің міндеттерін орындайтын жағдайда, шарт 
бойынша міндеттемелер түсім ретінде танылады.

 Сыйақыдан алынған табыс

 Табыс пайыздарды есептеу кезінде тиімді пайыз мөлшерлемесі 
әдісі қолданылып, яғни қаржы құралының айналымда болуының болжалды 
ұзақтығы кезеңіндегі ақшалай қаражаттың бағдарлы болашақ түсімдерін 
қаржылық активтің таза баланстық құнына дейін дисконттайтын 
мөлшерлеме бойынша танылады. Пайыздық табыс пайда мен залал және 
өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған 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.
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 Ағымдағы және алдыңғы кезеңдердегі ағымдағы корпоративтік 
табыс салығы бойынша салықтық активтер мен міндеттемелер салық 
органдары тарапынан өтеледі немесе салық органдарына төленеді деп 
топшыланатын сома бойынша бағаланады. Бұл соманы есептеу үшін 
қолданылатын 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 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау мақсатында есепті 
күндегі активтер мен міндеттемелердің салық базасының және олардың 
ағымдағы құнының арасындағы уақыт айырмаларын айқындау жолымен 
міндеттемелер әдісі бойынша есептеледі.

 Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша 
міндеттемелер салық салынатын барлық уақыт айырмалары бойынша 
танылады. Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша 
активтер барлық 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 пайдаланылмаған салықтық 
шығындар есепке алынуы мүмкін. Бизнесті біріктіру болып табылмайтын 
мәміле барысында активті немесе міндеттемені бастапқы танудың 
нәтижесінде уақыт айырмасы туындайтын және ол операция жүзеге 
асырылған сәтте не бухгалтерлік пайдаға, не салық салынатын пайдаға 
немесе залалға әсер етпейтін жағдайда салықтық активтер мен салықтық 
міндеттемелер шоғырландырылған қаржылық есептілікте бейнеленбейді. 

 Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша 
активтердің ағымдағы құны әрбір есепті күнге қайта қарастырылып, 
кейінге қалдырылған салықтық активтердің барлығын немесе бір бөлігін 
пайдалануға мүмкіндік беретін салық салынатын жеткілікті пайданың 
алынуы күмәнді деп бағаланатындай дәрежеде төмендетіледі.

 Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша 

 Топ 2020 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 
(2019 жыл: 9.5%). Әлеуметтік салық сомасының 3.5% мөлшеріндегі бір бөлігі 
«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-ға аударылады (2019 жыл: 
3.5%).

 2020 жылы Топ еңбекақының және материалдық игіліктерді қоса 
алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге төлемдердің 2%-ына дейінгі 
мөлшерде медициналық сақтандыру бойынша міндетті жарналарды төледі 
(2019: 1.5%-ға дейін).

 2020 және 2019 жылдары Топ қызметкерлерінің жалақысының 10%-
ына дейінгі мөлшерде міндетті зейнетақы жарналарын ұстап қалды және оны 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дағы (БЖЗҚ) қызметкерлерінің 
жеке шоттарына аударды. Топ БЖЗҚ-ға зиянды еңбек жағдайында жұмыс 
істейтін қызметкерлердің пайдасына жалақының 5% мөлшерінде міндетті 
кәсіби зейнетақы жарналарын қосымша төлейді (2019: 5%).

 БЖЗҚ-ға аударымдардан басқа, Топ еңбекақыдан және 
материалдық игіліктерді қоса алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге 
төлемдерден 10%-ға дейінгі бірыңғай мөлшерлеме бойынша жеке табыс 
салығын ұстап қалады (2019: 10%).

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы 

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы
Қызметкерлер сыйақыларынан аударымдар

танылмаған активтер әрбір есепті күнге қайта қарастырылып, салық 
салынатын болашақ пайда кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 
салығы бойынша активтерді пайдалануға мүмкіндік береді деген жоғары 
ықтималдық туындаған дәрежеде танылады.

 Кейінге қалдырылған салықтық активтер мен міндеттемелер 
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 
қалдырылған 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).
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 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 жатқызылмаған өткізу және сатып алу операциялары бойынша ҚҚС 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте таза негізде танылды.

Сонымен қатар, есепті күні есеп айырысу үдерісі аяқталмаған 
сатылымдарға жататын ҚҚС төленуге тиіс ҚҚС-тің сомасына кіргізіледі. 
Күмәнді берешек бойынша резерв қалыптастырылған жағдайларда, 
құнсызданудан болған залал берешектің бүкіл сомасы, соның ішінде ҚҚС 
бойынша есепке алынады. ҚҚС бойынша тиісті міндеттеме салық салу 
мақсатында дебиторлық берешек есептен шығарылғанға дейін есептілікте 
бейнеленеді. Төленетін ҚҚС қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есепте төленетін салықтар деген бапқа кіргізілді.

 Өтелетін ҚҚС

 Өтелетін ҚҚС есепті күнгі жағдай бойынша төленбеген сатып 
алуларға жатқызылады. Өтелетін ҚҚС сатылымдарға жатқызылатын ҚҚС 
бойынша, сатып алу үшін төлем жасалуына қарай берешек сомасына 
қарсы есепке алу арқылы қайтарылуға тиіс. Өтелетін ҚҚС қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепте өтелетін салықтар бабында 
көрсетілген.

 Шартты активтер шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
бейнеленбейді, бірақ олар экономикалық тиімділіктің ағылып келуі ықтимал 
болғанда қаржылық есептілікте ашылуға тиіс. 

 Шартты міндеттемелер тек осындай міндеттемелерді өтеуге 
байланысты көлемін жеткілікті дәрежеде дәл анықтауға болатын 
ресурстардың істен шығуы қажет етілетін жағдайда ғана шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте бейнеленеді.

 Жыл аяқталғаннан кейін болған және қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есеп дайындалған күні Топтың жағдайы туралы 
қосымша ақпарат беретін оқиғалар (түзету оқиғалары) шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте бейнеленеді. Жыл аяқталғаннан кейін болған және 
түзету оқиғалары болып табылмайтын оқиғалар, тек егер олар маңызды 
болса, ескертулерде ашылып көрсетіледі. 

 «Байланысқан тараптар туралы ақпаратты ашу» 24-ші ХЕС 
(IAS) бойынша, Топ байланысқан тараптардың арасындағы 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 байланысқан 
тараптар болып басқа тараптың операциялық және қаржылық шешімдерін 
бақылауға немесе оларға елеулі түрде әсер етуге мүмкіндігі бар тараптар 
саналады. Тараптардың байланысқан болып табылатын-табылмайтыны 
туралы мәселені шешкен кезде тараптардың өзара қарым-қатынасының 
заңдық нысаны ғана емес, оның мазмұны да назарға алынады.  

 Қайта жіктеу

 В2019 жылғы ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы 
шоғырландырылған есептегі салыстырмалы ақпаратта Топ 658,879 мың 
теңге сомасын 2020 жыл бойынша көрсетілетін ақпаратқа сәйкестендіру 
үшін «Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алудан» «Негізгі құрал-
жабдықтарды сатып алуға» қайта жіктеді.

Қосылған құн салығы 

Шартты активтер мен міндеттемелер

Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Байланысты тараптармен жүргізілген операциялар 

 Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-қа сәйкес 
дайындауда Топ басшылығының пайымдамалар дайындауы және 
активтер мен міндеттемелердің есепке алынған сомаларына әсерін 
тигізетін субъективті бағалаулар мен болжамдарды пайдалануы және 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте есепті күнге қарайғы әлеуетті 
активтер мен міндеттемелердің және есепті кезеңдегі табыстар мен 
шығындардың ескерілген сомалары туралы ақпаратты ашып көрсетуі 
қарастырылады. Бағалаудың тарихи білім мен басқа да елеулі факторларға 

5. МАҢЫЗДЫ БУХГАЛТЕРЛІК ПАЙЫМДАУЛАР ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
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негізделетініне қарамастан, 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 баланстық 
құнының құнсыздану индикаторларының бар-жоғын анықтау үшін тексеру 
жүргізеді. 

 Құнсыздану ағымдағы бәсекелестік орта, саланың күтулу 
өсуіндегі өзгеріс, болашақта қаржыландырудың қолжетімді болуындағы 
өзгеріс, технологиялық тұрғыдан ескіру, қызмет көрсетуді тоқтату, орнын 
алмастыруға кететін ағымдағы шығыстар және елеулі құнсызданудың 
бар екенін айғақтайтын басқа да жағдаят өзгерістері сияқты көптеген 
факторларға 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 
жұмсалатын шығыстарды шегергендегі активтердің әділ құны немесе 
пайдалану құны болып анықталады. Пайдаланудың құнын бағалау кезінде 
есептік болашақ ақша ағындары салық салынғанға дейін дисконттау 
мөлшерлемесін пайдалану жолымен олардың ағымдағы құнына дейін 
дисконтталады, 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 құралдар, 
соның ішінде тау-кен активтері, материалдық емес активтер және 
барлау мен бағалау бойынша активтер, еншілес ұйымдарға және 
қауымдастырылған ұйымдарға салынған инвестициялар кіреді.

 2020 жыл ішінде Топ басшылығы еншілес ұйымдардың активтеріне 
егжей-тегжейлі талдау жүргізді және жеке активтердің құнсыздану 
индикаторларын анықтады. Осы талдау нәтижелері бойынша жалпы 
сомасы 8,643,606 мың теңгені құрайтын қаржылық емес активтер бойынша 
құнсызданудан болған залал танылды (2019 жыл: 12,728,011 мың теңге) 
(23-ескерту).

 «Tau-Ken Temir» ЖШС

 Еншілес ұйымдардың таза активтерінің баланстық құны: «Tau-Ken 
Temir» ЖШС-нің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 36 ХҚЕС-
қа (IFRS) сәйкес шығын шегерілгеннен кейінгі активтің өтелетін құнынан 
асып түсті. Активтердің құнсыздануына әсер ететін сыртқы және ішкі 
факторларды ескере отырып, Топ басшылығы «Тау-Кен Темір» ЖШС-індегі 
7,115,606 мың теңге ұзақ мерзімді активтерді құнсыздандыру туралы шешім 
қабылдады.

 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: экономикалық 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 пайдаланылатын 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 айырмашылық болашақ операциялық нәтижелерге елеулі әсер 
етуі мүмкін.

♦ дисконттау мөлшерлемесі (меншікті капиталдың құны) 11.31%;

♦ фабириканы 2023 жылы іске қосу жоспарланып отыр, 2025 жылы 
жобалық қуаттылығы 4,000 мың тоннаға жетеді;

♦ жобаны іске асыру мерзімі 2051 жылға дейін;

♦ мырыштың болжамды бағасы тоннасына 2,562 АҚШ долларын 
құрайды және болжамды кезең ішінде индекстеледі.

 «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ

 «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ еншілес кәсіпорны таза активтерін 
пайдалану құнын бағалау кезінде Топ басшылығы келесі негізгі 
жорамалдарды қолданды: 
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 Салық салу 

 Әр түрлі қазақстандық заңнамалық актілер мен нормалар 
әрдайым анық жазыла бермейді. Жергілікті, аймақтық және республикалық 
салық органдары арасында пікір қайшылығы 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 
қаржыландыру мөлшерлемесінің 1.25-ына тең. Нәтижесінде айыппұлдар 
мен өсімпұлдар қоса есептелген салықтар сомасынан айтарлықтай асып 
кетуі мүмкін.

 Жоғарыда көрсетілген белгісіздікке орай, салықтардың, айыпұл 
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 нәтижелерге елеулі әсерін 
тигізуі мүмкін. Топ басшылығы 2019 және 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша салықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес толық көлемде есептелді және төленді деп санайды.

 Кейінге қалдырылған салық активтері

 Кейінге қалдырылған салық активтері, бұл активтер соған қарсы 
есепке жатқызылуы ықтимал болатын, салық салынатын пайданың алынуы 
мүмкін болатын шамада танылады. 

 Шоғырландырылған қаржылық есептілікте тануға болатын 
кейінге қалдырылған салық активтерінің сомасын анықтау үшін Топ салық 
салынатын болашақ пайданың алынуы мүмкін мерзімдеріне және көлеміне, 
сондай-ақ салықты жоспарлау стратегиясына қатысты елеулі пайымдарды 
қолданады.

 Жер телімін 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 мамандардан 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 бойынша 
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 шығындарды бағалау кезінде 
басшылық жасаған елеулі бағалаулар мен пайымдаулар пайдаланылды. 
Бұл бағалау кезінде пайдаланылған елеулі пайымдауларға дисконттау 
мөлшерлемесін және ақшалай қаражат ағындарының уақытта бөлінуін 
бағалау кіреді.

 Топ басшылығының пікірінше, ұзақ мерзімді мемлекеттік 
облигациялардың табыстылығы қолданылатын дисконттау мөлшерлемесінің 
ең жақсы бағасы болып табылады. Дисконттау мөлшерлемесі басшылық 
болашақта кен орнындағы 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 деңгейінің орташа мәнін пайдаланады.

 ҚР Ұлттық экономика министрлігі болжаған және есептеуде 
пайдаланылған Қазақстан Республикасындағы инфляцияның ұзақ мерзімді 
мөлшерлемесі жылдық 3% - 6%  ауқымында өзгеріп тұрады, ал 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерді айқындау үшін 
пайдаланылған дисконттау мөлшерлемесі 8.94% құрады (2019 жылғы 31 
желтоқсан: сәйкесінше, 2.8% - 5.3% және 8.11%).
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6. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР

Мың теңге Жер Тау-кен 
активтері

Ғимараттар 
мен 

құрылыстар

Машиналар 
мен жабдық

Көлік 
құралдары Басқасы БарлығыАяқталмаған 

құрылыс

Пайдалану құқығы 
нысанындағы 

активтер

Бастапқы құны

2018 жылғы 31 желтоқсанда

2019 жылғы 31 желтоқсанда

2020 жылғы 31 желтоқсанда

Түсімдер

Есепке алу бағалауындағы 
өзгерістер

Орын ауыстырулар

Барлау мен бағалау жөніндегі 
активтерден ауыстыру

Тауарлы-материалдық 
қорлардан ауыстыру

МЕА-ге ауыстырулар 
(7-ескерту)

Сатуға арналған активтерге 
ауыстыру

Құнсыздану

Істен шығу

Түсімдер

Есепке алу бағалауындағы өзгерістер

Орын ауыстырулар

Сатуға арналған активтерге 
ауыстыру

Құнсыздану

Істен шығу

Тауарлы-материалдық 
қорлардан ауыстыру 
(11-ескерту)

607,858

598,971

229,653 

18,017,881

24,097,017

26,427,838

11,043,348

11,760,802

12,030,928

11,927,341

12,680,991

8,488,283 

4,967,924

5,830,865

5,814,826

-

497,420

421,933

1,537,342

1,896,490

1,923,796

19,223,018

20,822,056

22,660,932

67,324,712

78,184,612

77,998,189 

- 5,653,412 163,890 480,156 842,577 497,420 427,586 6,365,820 14,430,861

-

-

-

-

-

(8,887)

-

-

-

-

-

-

(369,316)

(2)

-

71,258

-

2,458,304

-

-

-

(2,098,813)

(5,025)

4,748,325

-

16,535 

(2,055,494)

(375,710)

(2,835)

-

-

666,453

-

-

-

(71,418)

(10,008)

(31,463)

2,134

-

1,930,931 

-

(1,658,763)

(4,176)

-

-

392,029

-

-

(3,322)

(96,169)

-

(19,044)

135,588

-

45,231

-

(4,372,367)

(1,160)

-

-

32,728

-

-

-

(8,998)

-

(3,366)

-

-

(16,039)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(45,425)

-

-

-

(30,062)

-

-

90,221

-

-

(7,586)

(667)

(138,148)

(12,258)

50,806

-

3,280

(938)

(23,777)

(2,065)

-

-

(1,181,431)

-

35,512

-

-

(3,620,178)

(685)

3,867,896

-

(1,979,938)

-

(78,747)

(47)

29,712

71,258

-

2,458,304

35,512

(10,908)

(186,139)

(5,867,147)

(71,841)

8,804,749

(45,425)

-

(2,056,432)

(6,878,680)

(40,347)

29,712
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2018 жылғы 31 желтоқсанда

2019 жылғы 31 желтоқсанда

2020 жылғы 31 желтоқсанда

2019 жылғы 31 желтоқсанда

2020 жылғы 31 желтоқсанда

Баланстық құны:

Жыл ішіндегі тозу

Істен шығулар бойынша тозу

Жыл ішіндегі тозу

Істен шығулар бойынша тозу

Жинақталған тозу

-

-

-

598,971

229,653 

-

-

-

-

-

-

-

24,097,017

26,427,838 

-

-

-

-

(1,043,109)

(1,517,388)

(2,037,500) 

10,243,414 

9,993,428 

(476,897)

2,618

(520,112) 

- 

(3,083,571)

(3,969,823)

(4,798,124) 

8,711,168

3,690,159

(890,254)

4,002

(828,707)

406

(550,031)

(1,326,085)

(2,112,378)

4,504,780

3,702,448

(776,054)

-

(786,293)

-

-

(91,472)

(165,478) 

405,948

256,455 

(91,472)

-

(81,829)

7,823

(467,410)

(692,348)

(942,602)

1,204,142

981,194 

(233,781)

8,843

(250,662)

408

-

-

-

20,822,056

22,660,932 

-

-

-

-

(5,144,121)

(7,597,116)

(10,056,082)

70,587,496

67,942,107

(2,468,458)

15,463

(2,467,603)

8,637

 2020 жыл бойынша есептелген тозудың жалпы сомасынан 260,177 мың теңге (2019 жыл: 797,514 мың теңге) сатылған өнімнің өзіндік құнына енгізілді (20-ескерту) 
және 128,652 мың теңге жалпы және әкімшілік шығыстарға енгізілді (2019 жыл: 129,106 мың теңге) (21-ескерту).

 2020 жылы алынған және капиталдандырылған қарыздар бойынша қаржы шығындарының сомасы 106,863 мың теңгені құрады (2019 жыл: 114,939 мың теңге). 
Капиталдандыруға жататын қарыз алу шығындарының мөлшерін анықтау үшін 2020 және 2019 жылдары қолданылған мөлшерлеме 6.25% құрады және Еуразиялық 
даму банкінен (бұдан әрі – «ЕАДБ») алынған қарыз бойынша тиімді пайыздық мөлшерлемені білдіреді.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша баланстық құны 3,174,351 мың теңгені құрайтын кейбір негізгі құралдар ЕАДБ-дан алынған қарыз бойынша 
кепілге салынды (2019 жылғы 31 желтоқсан: 3,332,753 мың теңге) (17-ескерту).

 2020 жылы Топ «Тау-Кен Темір» ЖШС мен «Тау-Кен Самұрық ҰТК» АҚ негізгі құралдарының құнсыздануынан 6,878,680 мың теңге мөлшеріндегі залалды таныды. 
2019 жылы «Масальский ТБК» ЖШС және «Алайғыр» БК» ЖШС-нің негізгі құралдарының құнсыздануынан болған 5,867,147 мың теңге сомасындағы құнсызданудан 
бкелген залал танылды (23-ескерту).
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7. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

2018 жылғы 31 желтоқсанда 

2019 жылғы 31 желтоқсанда 

2020 жылғы 31 желтоқсанда

2019 жылғы 31 желтоқсанда

2020 жылғы 31 желтоқсанда

2018 жылғы 31 желтоқсанда

Жинақталған амортизация:

Түсімдер

Еншілес ұйымды бақылаудан айырылу

Істен шығу

Негізгі құралдардан ауыстыру (6-ескерту)

Құнсыздану (23-ескерту) (i)

Түсімдер

Сатуға арналған активтерге ауыстыру

Тоқтатылған қызметтен алынған активтерге аудару

Істен шығу

Жыл ішіндегі амортизация

Істен шығу бойынша амортизация

Жыл ішіндегі амортизация

Істен шығу бойынша амортизация

Бастапқы құны:

52,543,399

46,710,041

46,710,041 

-

-

-

-

(38,946)

-

-

(5,794,412)

-

-

-

-

-

-

-

-

329,718

362,471

411,275

(159,775)

(217,180) 

(121,108)

22,042

(12)

(185)

10,908

-

51,904

(120)

(436)

(2,544)

(38,750)

83

(59,949) 

2,544 

52,873,117

47,072,512

47,121,316 

(159,775)

(217,180) 

(121,108)

22,042

(38,958)

(185)

10,908

(5,794,412)

51,904

(120)

(436)

(2,544)

(38,750)

83

(59,949) 

2,544 

Мың теңге
Жер қойнауын пайдалану 

құқықтары Өзгесі Барлығы
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8. БАС ҰЙЫМҒА БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗ

9. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН ҰЙЫМҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Баланстық құны:

2019 жылғы 31 желтоқсанда

2020 жылғы 31 желтоқсанда

46,710,041

46,710,041

202,696

194,095 

46,912,737

46,904,136

 (i) 2019 жылы Топ «Масальский ТБК» ЖШС және «Алайғыр БК» ЖШС 
материалдық емес активтерінің құнсыздануынан болған сомасы 5,794,412 
мың теңге залалды таныды.

 2020 жыл бойынша материалдық емес активтердің жалпы 
амортизациясы сомасының ішінде сатылған өнімнің өзіндік құнының 
құрамында нөл теңге мөлшеріндегі амортизация көрсетілді (2019 жыл: 
333 мың теңге) (20-ескерту) және болашақ әкімшілік шығындар құрамына 
43,436 мың теңге мөлшеріндегі амортизация кіргізілді (2019 жыл: 12,492 мың 
теңге) (21-ескерту).

 Жер қойнауын пайдалану құқықтары «Шалқия Цинк ЛТД» АҚ 
мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС бизнестерін біріктірудің нәтижесінде сатып 
алынып, танылған материалдық емес активтер болып табылады. 2020 және 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың материалдық емес 
активтері қамтамасыздық ретінде кепілге салынған жоқ. 

 2020 жылдың 2 шілдесінде Компания Бас ұйымға «Самұрық-
Қазына» қорының айналым қаражатын толтыру мақсатында 2020 жылдың 
31 желтоқсанына дейін өтеу мерзімімен 18,442,396 мың теңге мөлшерінде 
уақытша пайызсыз қаржылық көмек берді. 2021 жылдың 21 қаңтарында осы 
пайызсыз қарыз бойынша төлем мерзімі 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
ұзартылды. Қаржылық көмек сомасын қайтару бойынша міндеттемелер 
бұзылған жағдайда, Компания мерзімі өткен қарыз сомасынан күніне 0,1% 
өсімпұл талап етуге құқылы.

 Қауымдастырылған ұйымға салынған инвестициялардағы 
өзгерістер төмендегідей көрсетілген:

 «Қазцинк» ЖШС

 «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының 2020 
жылғы 26 наурыздағы шешіміне сәйкес, «Казцинк» ЖШС-нің 2019 жылдың 
қорытындысы бойынша алынған таза табысын бөлу тәртібі бекітілді. 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде «Казцинк» ЖШС 

Мың теңге

Самұрық-Қазына

Минус: болжамды кредит шығындары 
бойынша резерв

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

-

-

18,442,396

(135,478)

18,306,918 -

27

-

Ескерту

Мың теңге

1 қаңтарда

31 желтоқсанда

Қауымдастырылған ұйымның 
пайдасындағы үлес

Дивидендтер

Есептілік валютасын қайта есептеу

2019 жыл2020 жыл

483,722,801

459,090,814

51,578,610

(73,668,869)

(2,541,728)

459,090,814

531,590,820

75,280,049

(53,442,397)

50,662,354

Мың теңге

«Қазцинк» ЖШС

Компания

«Қазцинк» ЖШС

Негізг
қызметі

Металл кендерін 
өндіру және өңдеу,

тазартылған 
металдарды шығару

Негізгі қызметін 
жүзеге асыратын 

және 
орналасқан елі

Қазақстан 
Республикасы

Топ пен Кәсіпорын 
арасындағы 
қатынастың 

сипаттамасы 
және оның Топ 

үшін стратегиялық 
маңызы бар ма

Ұйым Топ Акционері 
үшін стратегиялық 

маңызды болып 
табылады

Инвестициялардың әділ құны 
(егер инвестициялар үлестік 
қатысу әдісі бойынша есепке 

алынса, инвестицияның нарықтық 
белгіленген құны бар болған 

жағдайда)

Бағасы белгіленбейді

2020 жылғы 31 желтоқсан

Үлес

29.8221%

Үлес

29.8221%

Сома

531,590,820

Сома

459,090,814

2019 жылғы 31 желтоқсан
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қатысушыларына жарияланған және төленген дивидендтердің жалпы 
сомасы 400,000,000 АҚШ долларын құрады, оның 119,288,400 АҚШ доллары 
(53,442,397 мың теңгеге балама) Топқа бөлініп, ақшалай төленді.

 «Қазцинк» ЖШС қатысушыларының 2019 жылғы 29 наурыздағы 
жалпы жиналысының шешіміне сәйкес «Қазцинк» ЖШС-нің 2019 жыл 
қорытындысы бойынша алынған таза табысын үлестіру тәртібі бекітілді. 
2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде «Қазцинк» ЖШС 
қатысушыларына жарияланған және төленген дивидендтердің жалпы 
сомасы 650,000,000 АҚШ долларын құрады, оның 193,843,650 АҚШ доллары 
(73,668,869 мың теңгеге баламалы) 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:

 2018 жылғы қарашада Топтың түпкілікті акционері болып табылатын 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен 10,604,910 мың теңге 
сомасындағы «First Heartland Jýsan Bank» АҚ (бұрынғы «Цеснабанк» АҚ) 
купондық облигациялары сатып алынды, олардың айналым мерзімі 10 жыл, 
атаулы сыйақы мөлшерлемесі жылдық 4%. Бұл актив амортизацияланған 
құны бойынша есепке алынған және тану күніне әділ құны бойынша 
бағаланған қаржылық актив ретінде жіктелді. Осы бағалы қағаздарды 
сатып алу құны мен сатып алу күніндегі инвестициялардың әділ құны 
арасындағы айырмашылық бөлінбеген пайданың құрамында дисконт 
ретінде көрсетілді. 

 2019 жылдың қаңтарында сыйақының атаулы мөлшерлемесі 
жылдық 0.1% деңгейіне дейін өзгертілді, сондай-ақ өтеу мерзімі 2034 
жылдың 15 қаңтарына дейін ұзартылды. Облигация шарттарындағы 
осындай елеулі өзгерістерге байланысты Топ жаңа қаржы құралын 10,97% 
нарықтық мөлшерлеме бойынша таныды. Нәтижесінде 2019 жылдың 
қаңтарында 3,816,754 мың теңге мөлшеріндегі дисконт танылды және 
677,073 мың теңге мөлшеріндегі пайдаға салынатын, кейінге қалдырылған 
корпоративтік салық шегерілгеннен кейін капиталдағы өзгерістер 
туралы шоғырландырылған есепте үлестірілмеген пайданың құрамында 
бейнеленді, Дисконт амортизациясы 2020 жылға 269,109 мың теңгені құрады 
(2019 жыл: 188,729 мың теңге).

Мың теңге

Қысқа мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді активтер

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Капитал

Инвестицияның баланстық құны 

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

422,595,329

1,513,170,608

(110,027,930)

(286,301,304)

1,539,436,703

459,090,814

491,115,007

1,732,662,806

(140,508,867)

(300,729,085)

1,782,539,861

531,590,820

Мың теңге

«First Heartland Jýsan Bank» АҚ 
облигациялары

Атаулы құны

Алынатын сыйақы

Дисконт

Өткен жылдардағы  дисконтты
түзету  

Минус: болжалды кредит 
залалдарына арналған резерв 

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

10,604,910

2,092

(8,424,394)

-

(130,325)

2,052,283

10,604,910

2,121

(8,155,285)

531,325

(181,304)

2,801,767

Мың теңге

Түсім

Таза пайда

Жыл ішіндегі таза пайдадағы Топтың 
үлесі

2019 жыл2020 жыл

1,099,241,022

172,955,399

51,578,610

1,243,588,526

252,431,406

75,280,049

10. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
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 Тауарлы-материалдық қорлардың құрамына мыналар кіреді:

 Дайын өнім негізінен аффинаждалған алтын мен күміс 
құймаларынан тұрады. Аяқталмаған өндіріске негізінен алтын мен күмістің 
жартылай фабрикаты және алтын мен күмістің электролиті кіреді. 

 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша ұзақ мерзімді 
активтердің құрамына 3,894,198 мың теңге сомасындағы тауарлы-
материалдық қорлар кіреді, оларды Топ болашақта өндіріс пен өңдеу 
басталғаннан кейін дайын өнім өндірісіне пайдалануды жоспарлап отыр 
(2019 жылғы 31 желтоқсан: 3,756,768 мың теңге).

 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы тауарлы-материалдық қорлар 
резервіндегі өзгеріс келесідей көрсетілген:

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша болашақ 
кезеңдердің шығындарына ЕҚДБ-ға қарыз шарты бойынша төленген 
қарызды резервтеу үшін сомасы 3,755,185 мың мың теңге комиссия мен 
сыйақы кіреді (2019 жылғы 31 желтоқсан: 2,942,553 мың теңге) (25-ескерту).

 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы басқа ұзақ мерзімді активтер 
бойынша резервтің өзгеруі келесідей көрсетілген:

Мың теңге

Дайын өнім

Аяқталмаған өндіріс

Шикізат пен материалдар

Тауарлар

Минус: ТМҚ-ны өткізудің құнына 
келтіру бойынша резерв 

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

19,457,377

9,078,995

1,404,487

260,691

(523,946)

29,677,604

16,226,961

14,956,420

3,868,844

9,890

(839,333)

34,222,782

Мың теңге

Өтелетін салықтар, корпоративтік 
табыс салығынан басқа

Болашақ кезең шығындары

Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар

Өзге де ұзақ мерзімді активтер

Минус: құнсыздану бойынша резерв

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

5,869,012

2,942,553

194,468

373,885

(169,828)

9,210,090

6,243,853

3,774,388

15,855

432,071

(1,186,066)

9,280,101

Мың теңге

Берілген аванстар

Өтелетін ҚҚС

Бөгде ұйымдардың дебиторлық 
берешегі

Байланысқан тараптардың 
дебиторлық берешегі

Өзге де қысқа мерзімді активтер

Минус: болжамды кредит шығындары 
бойынша резерв

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

1,634,139

859,346

924,290

143,162

140,725

(178,492)

1,053,929

378,418

257,658

-

123,327

(241,564)

Мың теңге

1 қаңтарда 

Есептелді

Қалпына келтірілді 

Резерв есебінен есептен шығарылды

31 желтоқсанда 

2019 жыл2020 жыл

33,856

510,203

(20,113)

-

523,946

523,946

818,333

(66,118)

(436,828)

839,333

Мың теңге

1 қаңтарда 

Есептеу

Қалпына келтіру

31 желтоқсанда 

2019 жыл2020 жыл

-

169,828

-

169,828

169,828

1,092,495

(76,257)

1,186,066

11. ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР 12. ӨЗГЕ ДЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР

13. ӨЗГЕ ДЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР
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3,523,1701,571,768 

 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша болжалды кредит 
залалдарына арналған резервтегі өзгеріс төмендегідей көрсетілген:

 Берілген аванстарға байланысқан тұлғаларға 1,126 мың теңге 
мөлшерінде берілген сомалар кіреді (2019 жыл: 3,076  мың теңге) (27-ескерту).

 Компанияның жарғылық капиталы жай акциялардан тұрады. Бір 
жай акция бір дауыс беруге құқық береді.

 Капиталдың өзге де компоненттері

 Капиталдың өзге де компоненттері Капиталдағы өзгерістер туралы 
есепте қауымдастырылған компания - «Қазцинк» ЖШС-нің қаржылық 
есептілігін Топтың ұсыну валютасына қайта есептеу бойынша резерв 
болып табылады.

 Дивидендтер

 2020 жылы Топтың Жалғыз акционері Басқармасының 2020 жылғы 
18 мамырдағы шешіміне сәйкес 2019 жылдың қорытындысы бойынша 
30,254,000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер жарияланып, төленді.

 2019 жылы Топтың Жалғыз акционері Басқармасының 2019 жылғы 
20 мамырдағы шешіміне сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша 
44,086,006 мың теңге, сонымен қатар 2016 жылдың қорытындысы бойынша 
15,913,994 мың теңге мөлшерінде дивидендтер жарияланды және төленді.

 Сонымен қатар 2019 жылы 2017 жылдың қорытындысы бойынша 
2018 жылы жарияланған 3,600,477 мың теңге мөлшеріндегі дивидендтер 
төленді. 

 Бақыланбайтын иелік үлестері

 Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша болжалды 
кредит залалдарына арналған резервтегі қозғалыс төменде көрсетілген:

Мың теңге

1 қаңтарда 

Есептелді 

31 желтоқсанда

2019 жыл2020 жыл

64,888

113,604

178,492

178,492

63,072

241,564

Мың теңге

1 қаңтарда 

Есептелді

31 желтоқсанда

2019 жыл2020 жыл

25

25,653

25,678

25,678

4,269

29,947

Мың теңге

2019 және 2020 жылдардың 1 қаңтарында 

2019 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанында

СомасыСаны

Жай акциялар

252,874,907

252,874,907

292,887

292,887

Мың теңге

Бастапқы мерзімі 90 күнге дейінгі 
қысқа мерзімді банктік салымдар, 
теңге

Банктердегі ағымдағы шоттар, теңге

Банктердегі ағымдағы шоттар, АҚШ 
доллары

Банктердегі ағымдағы шоттар, басқа 
валюталар

Банктердегі ағымдағы шоттар, еуро

Минус: болжамды кредит шығындары 
бойынша резерв 

Кассадағы қолма-қол ақша

Ақшалай қаражат және оның 
баламалары, барлығы

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

2,125,001

1,034,885

3,286,681

45,531

899,478

(25,678)

81

7,365,979

451,097

4,253,831

337,375

3,037

42

(29,947)

14

5,015,449

14. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

15. КАПИТАЛ
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 2020 және 2019 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 алдындағы берешек 
түрінде көрсетілген (27-ескерту).

Мың теңге

1 қаңтарда 

Бақыланбайтын иелік үлестерінің 
өзгеруі

Бақыланбайтын иелік үлестеріне 
келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, 
барлығы

31 желтоқсанда

2019 жыл2020 жыл

127,770

(60,260)

(1,495)

66,015

66,015

-

(30,946)

35,069

Мың теңге

Еншілес ұйымды сатып алу үшін 
кредиторлық берешек 
(27-ескерту)

Бөгде ұйымдарға кредиторлық 
берешек

Бөгде ұйымдардан алынған 
аванстар

Шарт бойынша байланысқан 
тараптардың алдындағы 
міндеттемелер (27-ескерту)

Байланысқан тараптарға 
кредиторлық берешек
(27-ескерту)

Ұзақ мерзімді бөлігі

Қысқа мерзімді бөлігі

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

4,065,738

5,910,535

-

4,586,622

81,441

6,202,063

8,442,273

14,644,336

14,644,336

5,833,462

5,877,606

1,532,465

563,852

18,997

6,304,669

7,521,713

13,826,382

13,826,382

Мың теңге Өтеу
күні

Валютасы Мөлшер-
лемесі, %

Ұзақ мерзімді бөлігі

Қысқа мерзімді бөлігі 

Еуразиялық даму банкі

Еуразиялық Даму
Банкі

Минус: кредит алу 
үшін комиссияның 
амортизацияланатын 
сомас

Төленетін қысқа 
мерзімді 
сыйақылар

Ұзақ мерзімді бөлігі, барлығы

Қысқа мерзімді бөлігі, барлығы

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

1,181,621

464,627

(31,310)

6,473

1,150,311

471,100

1,507,883

102,016

(19,642)

6,149

6.25%

6.25%

АҚШ 
доллары

АҚШ 
доллары

2023 жылғы 30 
желтоқсан

2023 жылғы 30 
желтоқсан 

1,488,241

108,165

16. ШАРТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

17. АЛЫНҒАН ҚАРЫЗДАР

 2020 жылдың 31 желтоқсаны және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша, шарт бойынша алынған міндеттемелер сәйкесінше, 
алтын құймалар түріндегі дайын өнімді өткізу үшін ортақ бақылаудауға 
ұйым - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған 563,852 мың 
теңге және 4,586,622 мың теңге мөлшеріндегі аванстар түрінде көрсетілген 
(27-ескерту).

 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған 
қарыздар төменде көрсетілген:

 2016 жылғы 30 желтоқсанда еншілес кәсіпорын «Алайғыр» БК» ЖШС 
тау-кен байыту фабрикасының құрылысын қаржыландыру мақсатымен 
ЕАДБ-ден 7 жыл мерзімге 56 млн. АҚШ доллары мөлшерінде, пайызы әр 
алты ай сайын өтелетін және негізгі қарыз сомасы кредит шартының 
соңында өтелетін шартпен кредит желісін алы. Қол қойылған келісімге 
сәйкес, «Алайғыр» БК» ЖШС белгіленген қаржылық және қаржылық емес 
ковенанттарды сақтау бойынша қарыз шартының талаптарына сай болуға 
тиіс. 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Алайғыр» 
БК» ЖШС бұл ковенанттарды сақтаған жоқ.

 Қарыздың қамтамасыздығы ретінде Топ кредит желісінің мерзіміне 
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ЕАДБ-ға төменде көрсетілгендерді кепілге берді:

 Кредит шартының талаптары бойынша 2020 жылы Топ кредит 
желісі бойынша жаңа транш алғаны үшін 105,826 мың теңге сыйақы төледі 
(2019 жыл: 115,400 теңге). Бұл комиссия тиімді пайыз мөлшерлемесінің бір 
бөлігі болып табылады және кредит шартының мерзімінде пайда немесе 
залал туралы шоғырландырылған есепте пайыз шығындарының құрамында 
амортизацияланады. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топқа 
қол жетімді болатын ЕАДБ кредит желісінің пайдаланылмаған сомасы 
21,558,586 мың теңгені құрады (2019 жылғы 31 желтоқсан: 15,595,874 мың 
теңге).

 2019 жылдың сәуірінен бастап ЕАДБ тарапынан кредит желісі 
бойынша қаржыландыру Жобаның жаңа негізгі параметрлері алынғанға 
дейін және Топтан қосымша кепілдіктер алынғанға дейін уақытша 
тоқтатылды. 2020 жылдың 11 наурызында Топ басшылығы байыту 
фабрикасын іске қосу мерзімін 2022 жылға ауыстырып, Жобаның құнын 
126,6 миллион АҚШ долларына немесе 50,895,180 мың теңгеге дейін 
көтере отырып, Жобаның негізгі параметрлерін түзетуді мақұлдады. 2020 
жылғы 29 қазанда Топ қарыздың негізгі сомасына ЕАДБ-гі депозиттік 
шотқа кепіл ретінде 3,824,805 АҚШ долларын немесе 1,646,617 мың теңгені 
кепілге салды. ЕАДБ кредит шарты бойынша жаңа транштар беруді қайта 
бастады және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық 
көрсеткіштер орындалмаған жағдайда тұрақсыздық айыбын қолданбауға 
және Топқа кредитті мерзімінен бұрын өтеу туралы талап жібермеуге шешім 
қабылдады.

 Есепті жыл ішінде Топ қарыз бойынша қосымша қаражат алған 
жоқ және 191,082 мың теңге көлемінде қарызды өтеді (2019 жыл: 242,527 мың 
теңге алды және 185,254 мың теңгені өтеді). 

♦ «Қазцинк» ЖШС-імен арадағы белгіленген келісімшарт бойынша 
түсетін ақшалай қаражатты талап ету құқығы;

♦ 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 3,174,351 
мың теңге сомасындағы анықталған негізгі құралдары (2019 жыл: 3,332,753 
мың теңге) (6-ескерту);

♦ Алайғыр кен орнында полиметалл рудаларын өндіру туралы 
келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы;

♦ 3,825 мың АҚШ доллары сомасындағы ұзақ мерзімді депозит 
(1,646,617 мың теңге сомасындағы балама);

♦ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-дан алынған қарыздың толық 
сомасына кепілдеме.

Мың теңге

Жұмыскерлердің алдындағы берешек

Жер қойнауын пайдалану туралы 
келісімшарттар бойынша міндеттемелер

Төленетін салықтар, корпоративтік 
табыс салығынан басқа

Өзге де қысқа мерзімді 
міндеттемелер

Кен орнын қалпына келтіруге 
арналған резерв

Қысқа мерзімді өзге де 
міндеттемелер, барлығы

Ұзақ мерзімді өзге де міндеттемелер, 
барлығы

Өзге де міндеттемелер, барлығы

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы
31 желтоқсан

114,770

538,209

248,192

253,675

207,648

1,154,846

207,648

1,362,494

159,048

423,414

111,767

210,383

265,622

904,612

265,622

1,170,234

18. ӨЗГЕ ДЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

19. САТЫП АЛУШЫЛАРМЕН ШАРТТАР БОЙЫНША АЛЫНҒАН ТҮСІМ

Мың теңге

Алтынды өткізу

Кремнийді өткізу

Аффинаж қызметтерін көрсету

Күмісті өткізу

2019 жыл2020 жыл

435,835,485

9,029,411

291,245

2,648,372

447,804,513

637,757,933

1,043,466

302,563

142,908

639,246,870 

 Топ өзінің дайын өнімдерін негізінен құрамындағы алтыны 99.99% 
алтын құймалар түрінде жалғыз сатып алушы, байланысқан тарап, ортақ 
бақылаудағы ұйым – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізеді. 
2020 жыл ішінде Топ жалпы салмағы 26,859 кг алтын құймаларды өткізді 
(2019 жыл: 24,975 кг.).
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 Шикізат пен материалдар негізінен құрамында алтыны бар 
рудадан, қайта өңдеу үшін үшінші тараптардан сатып алынатын түсті 
металдардың сынықтарынан тұрады.

20. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

21. ЖАЛПЫ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР

22. ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР

23. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН БОЛҒАН 
ЗАЛАЛ

Мың теңге

Шикізат пен материалдар

Еңбекақы және тиісті 
аударымдар

Тозу және амортизация (6 және 
7-ескерту)

Электр энергиясы

Тауарлы-материалдық қорлар

Басқасы

Дайын өнімдегі және аяқталмаған 
өндірістегі өзгерістер

2019 жыл2020 жыл

441,805,919

1,401,343

797,847

2,922,831

7,049

1,156,850

(3,913,285)

444,178,554

628,499,337

373,880

260,177

141,951

-

110,016

283,901

629,669,262

Мың теңге

Банктік салымдар бойынша 
пайыздық табыстар

Инвестициялық бағалы қағаздар 
бойынша пайыздық табыстар

Өзге де қаржылық табыстар

2019 жыл2020 жыл

550,668

226,447 

-

777,115

977,412

279,735

56,130

1,313,277

Мың теңге

Негізгі құралдардың 
құнсыздануынан болған залал 
(6-ескерту)

Өзге де қаржылық емес активтердің 
құнсыздануынан болған залал

Материалдық емес активтердің 
құнсыздануынан болған залал 
(7-ескерту)

2019 жыл2020 жыл

(5,867,147)

(1,066,452)

(5,794,412)

(12,728,011)

(6,878,680)

(1,764,926)

-

(8,643,606)

3,993,981

Мың теңге

Еңбекақы және тиісті аударымдар

Кәсіптік және консультациялық 
қызметтер

Тозу және амортизация (6 және 
7-ескерту)

Өзге қызметтер 

Салықтар, корпоративтік табыс 
салығынан басқа

2019 жыл2020 жыл

2,442,185

275,639

141,598

192,767

99,432

1,915,377

310,213

172,088

131,220

120,629

Жалгерлік бойынша шығындар

Коммуналдық қызметтер

Күмәнді дебиторлық берешек 
бойынша резервтер

Өкілдік ету шығындары

Іссапар шығындары

Байланыс қызметтері

Басқасы

190,009

84,503

82,858

84,227

164,611

31,028

205,124

109,982

78,124

63,072

50,192

45,523

14,676

201,176

3,212,272

24. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ

 2020 және 2019 жылдары Компанияның және оның еншілес 
ұйымдарының табысына Қазақстан Республикасының салық заңнамасына 
сәйкес жалпы тәртіпке сәйкес қолданыстағы 20%-дық ресми мөлшерлеме 
бойынша корпоративтік табыс салығы салынды.

Қ
а

рж
ы

лы
қ 

ес
еп

ті
лі

к
G

R
I И

нд
ек

сі



154

Мың теңге

Ағымдағы корпоративтік табыс 
салығы

Корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығындар

Кейінге қалдырылған корпоративтік 
табыс салығы

Алдыңғы кезеңдердегі ағымдағы 
корпорациялық табыс салығын 
түзету

2019 жыл2020 жыл

(150,026)

(174,057)

-

(324,083)

(54,058)

(535,270)

(509,852)

(1,099,180)

Мың теңге

Салық салынғанға дейінгі пайда

Ресми мөлшерлеме бойынша 
корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығындар

Корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығындар

Салықтың ресми мөлшерлемесі

Кейінге қалдырылған салық 
бойынша танылмаған активтердегі 
өзгерістер

Қауымдастырылған ұйымның 
пайдасындағы үлес

Өткен кезеңдерді түзету

Басқасы

2019 жыл2020 жыл

40,529,256

8,105,851

20%

2,176,828

(10,315,722)

-

357,126

324,083

73,151,476 

14,630,295 

20%

3,917,512 

(15,056,010) 

(2,657,083)

264,466 

1,099,180 

 Төменде корпоративтік табыс салығының ресми мөлшерлемесі 
бойынша пайдаға қолданылатын салық салынғанға дейін корпоративтік 
табыс салығы бойынша шығындарды 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жылдар бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығындармен салыстыру нәтижесі көрсетілген:
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31 желтоқсандағы кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелердің компоненттері төмендегідей көрсетілген:

24.      КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ (ЖАЛҒАСЫ)

Мың теңге 2020 жылғы
31 желтоқсан

Капиталдағы 
өзгерістер 

туралы есепте 
танылған 

өзгерістер

Пайда мен 
залал

 және өзге де 
жиынтық табыс 
туралы есепте 

танылған 
өзгерістер

Капиталдағы 
өзгерістер 

туралы есепте 
танылған 

өзгерістер

2018 жылғы
31 желтоқсан

Пайда мен 
залал

 және өзге де 
жиынтық табыс 
туралы есепте 

танылған 
өзгерістер

2019 жылғы
31 желтоқсан

Кейінге қалдырылған корпоративтік 
салық бойынша активтер

Кейінге қалдырылған корпоративтік 
салық бойынша міндеттемелер

Ауыстырылатын салықтық залал

Инвестициялық бағалы қағаздарды тану 
бойынша дисконт

Салық есебінде капиталға 
айналдырылған шығыстар

Қаржылық емес активтердің 
құнсыздануына арналған резерв

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша резерв

Болжалды кредит залалдары бойынша 
құнсыздануға арналған резерв

ЛКШ бойынша есептелген міндеттемелер

Күмәнді берешек бойынша резерв

Өзгесі  

Негізгі құралдар

Материалдық емес активтерді әділ құны 
бойынша бағалау

Минус: кейінге қалдырылған салық 
бойынша танылмаған активтер

5,203,850

1,552,765

305,288

1,894,387

133,744

344,374

33,262

63,083

417,388

(1,492,749)

(9,360,243)

(8,395,376)

9,948,141

-

1,659 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,659 

4,306,731

(53,822)

-

(651,215)

40,522

13,962

9,749

20,041

177,722

(1,130,941) 

660,435 

(3,917,512)

3,863,690

897,119

1,604,928

305,288

2,545,602

93,222

330,412

23,513

43,042

239,666

(361,808)

(10,020,678)

(4,477,864)

6,082,792

-

677,073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

677,073

(485,229)

(38,025)

(253,691)

2,545,602

(8,739)

244,007

(663)

30,065

105,476

(108,554)

(27,478)

(2,176,828)

2,138,803

1,382,348

965,880

558,979

-

101,961

86,405

24,176

12,977

134,190

(253,254)

(9,993,200)

(2,301,036)

3,266,916
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Өзге міндеттемелер

Кейінге қалдырылған салық бойынша 
міндеттемелер

Кейінге қалдырылған салық бойынша 
таза міндеттемелер

(10,942)

(10,863,934)

(9,311,169)

-

-

1,659 

(10,942)

(481,448) 

(535,270)  

-

(10,382,486)

(8,777,558)

-

-

677,073

-

(136,032)

(174,057)

-

(10,246,454)

(9,280,574)

Мың теңге

1 қаңтарда

31 желтоқсанда

Кезең ішінде пайда немесе залал 
құрамында танылған, салық 
бойынша шығын

Капиталдағы өзгерістер туралы 
есепте танылған өзгерістер

2019 жыл2020 жыл

9,280,574

174 057

(677,073)

8,777,558

8,777,558

535,270

(1,659)

9,311,169

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін салыстыру, нетто

Топтың қаржы-шаруашылық қызметі жүзеге асырылатын орта

 Материалдық емес активтерді әділ құны бойынша бағалауға 
жататын кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша 
міндеттемелер «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Масальский ТБК» ЖШС мен 
«Солтүстік Қатпар» ЖШС бизнесін сатып алу шеңберінде алынған кейінге 
қалдырылған корпоративтік табыс салығы болып табылады.

  2020 жылғы 31 желтоқсанда кейінге қалдырылған 
корпоративтік салық бойынша 8,395,376 мың теңге мөлшеріндегі 
танылмаған активтер (2019 жылғы 31 желтоқсанда: 4,477,864 мың теңге) 
негізінен, ауыстырылатын салықтық залалға және қаржылық емес 
активтердің құнсыздануына арналған резервке жатқызылған. 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.

25. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

 Қазақстанда экономикалық реформалар мен құқықтық, салықтық 
және әкімшілік инфрақұрылымды нарықтық экономиканың талаптарына сай 
келетін етіп дамыту жалғасуда. 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 
қатаңдатылуына 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 нәтижелеріне және экономикалық келешегіне әсер етуі 
мүмкін. 

 Қазақстан экономикасы мұнай мен басқа да минералдық 
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 Топтың 
экономикалық тұрақтылығын қалыпта ұстау бойынша барлық қажетті 
шараларды жасап жатыр.
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Маусымдылық

Қоршаған ортаны қорғау бойынша мәселелер

Заңдық мәселелер

Сақтандыру

Салық салу 

 Топтың негізгі қызметі пайдалы қазбаларды барлау, игеру, 
өндіру, өңдеу және өткізу болып табылады, бұл бағыттар кезең ішінде 
маусымдылыққа немесе операциялардың кезеңділігіне ұшырамайды.

 Топ басшылығының пікірінше, қазіргі уақытта Топ қоршаған ортаны 
қорғау бойынша Қазақстан Республикасының 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.

 Топ нақты мән-жайларды ескеріп елеулі міндеттемелердің 
туындау ықтималдығын бағалайды және  міндеттемелерді реттеу үшін 
ресурстарды жылыстату қажеттілігі ықтимал болған және міндеттемелердің 
сомасын жеткілікті дәрежеде сенімді өлшеуге болатын жағдайда ғана 
шоғырландырылған 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.

 Қазақстанда сақтандыру қызметтері нарығы қалыптасу 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 
тұлғалардың алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілік бойынша 
тау-кен саласында жалпы қабылданған қағидаттар деңгейінде жасаған 
сақтандыру өтемі бар. Топ басшылығының ойынша, 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың сақтандыру бағдарламасы Жер 
қойнауын пайдалану туралы келісімшарттардың негізгі ережелеріне сай 
келеді.

 Салық саласындағы әр түрлі заңнамалық және нормативтік 
құқықтық актілердің ережелері әрдайым анық жазыла бермейді және 
де олардың қалай түсіндірілетіні жергілікті жердегі салық органдары 
инспекторларының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
лауазымды тұлғаларының пікіріне байланысты болады. Жергілікті, аймақтық 
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 қосымша есептелген салықтар сомасының 50%-ы мөлшеріндегі 
айыппұлдан және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 
қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 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 жағдайларда Топ салық 
міндеттемелерін басшылықтың негізді түрде бағалауының негізінде есептеп 
жазды. Топтың саясатында мөлшерін жеткілікті дәрежедегі дәлдікпен 
анықтауға болатын 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 санкциялары мен өсімпұлдардың 
әлеуетті сомасы қазіргі уақытта шығынға жатқызылған және 2020 жылғы 
31 желтоқсанда есептеп жазылған сомадан асып кетуі мүмкін. Осындай 
сомалардың есептеп жазылуы мүмкін екеніне және олардың сипаты 
әлеуетті түрде айтарлықтай болатынына қарамастан, 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 міндеттемелердің Қазақстандағы ол сияқты кәсіпорындардың 
әлеуетті міндеттемелеріне қарағанда әлдеқайда елеулі сипаты бар деп 
есептемейді.

 Басшылықтың пікірінше, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша оның қолданыстағы заңнаманы түсіндіруі оған сәйкес келеді 
және салықтар бойынша Топтың ұстанымы қолдауға ие болады деген 
ықтималдық бар.
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COVID-19 пандемиясының салдары

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар және барлауға арналған лицензиялар бойынша 
міндеттемелер

 2020 жылы COVID-19 пандемиясының тез таралуына байланысты көптеген елдердің үкіметтері, оның ішінде Қазақстан Республикасының үкіметі, індетпен 
күресу үшін, соның ішінде саяхаттарға тыйым салу, карантин енгізу, кәсіпорындарды мен басқа да орындарды жабу және белгілі бір аумақтарды бұғаттау сияқты әр 
түрлі іс-шараларды қолға алды. Бұл шаралар жаһандық жеткізілім тізбегіне, тауарлар мен қызметтерге деген сұранысқа және іскерлік белсенділік ауқымына әсер 
етті. Пандемияның өзі, сондай-ақ оған байланысты денсаулық сақтау және әлеуметтік шаралар салалардың кең ауқымындағы ұйымдардың бизнесіне әсер етеді деп 
күтілуде.

 Топ COVID-19 пандемиясын бақылауды және оған сәйкес іс-қимылды жалғастырады және өз қызметкерлерінің, жергілікті қоғамдастықтардың және басқа 
да мүдделі тараптардың қауіпсіздігі үшін профилактикалық шараларды жүзеге асырады. Топ жедел емес шығыстардың үлесін азайту және адамдардың өндірістік 
процестерге қатысуын шектеу бойынша шаралар қабылдайды. Жаһандық COVID-19 пандемиясының нәтижесінде құбылмалылық деңгейінің жоғарылауы, мұнай 
мен металдар бағасының өзгеруі, жеткізілім тізбегіндегі үзілістер және сұраныстың төмендеуі түрінде белгісіз, бірақ ықтимал елеулі салдар болуы мүмкін. Топ 
операцияларының жаһандық сипатын ескере отырып, Топ қандай операцияларға мұның әсері болатынын нақты болжай алмайды. Компания басшылығы COVID-19 
пандемиясының Топ қызметіне әсері ең аз болды деп санайды.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың әр кен орны тұрғысында жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұзақ мерзімді жұмыс бағдарламасы 
бойынша мынадай міндеттемелері бар:

Шалқия кен орны
Алайғыр кен орны
Жоғарғы Қайрақты кен орны
Солтүстік Қатпар  кен орны
Кен орны (№640-EL 17 блок)
Ақтас кен орны
Масал кен орны
Жезді  кен орны 3 (№583-EL 153 блок)
Жезді  кен орны 1 (№582-EL 149 блок)
Валерьянов кен орны 36 (№578-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 3 (№557-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 7 (№558-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 8 (№559-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 17 (№554-EL 200 блок)

7,484,665
2,415,228
321,535
280,629
111,004
65,454
32,603
12,369
12,320
9,591

9,379

9,320

9,320

9,320

49,707,295
2,163,200

78,302
852,472

5,815
450,050
62,349
49,555 
48,333  
63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

115,583,285
12,305,000

-
6,778,715

-
450,050
91,567,976

56,765
55,365
73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

479,154,184
127,574,200

-
41,229,764

-
2,327,406

306,629,125
369,111

360,020
475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

988,418,919
246,722,100

-
9,444,135

-
3,690,439

381,533,667
-
-
-

-

-

-

-

743,886,907
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

Мың теңге 
2020 жыл ішінде 

міндеттемелердің 
орындалуы 2020 2021 2022-2026 2027-2037 2038-2047

Ұзақ мерзімді жұмыс бағдарламасы бойынша міндеттемелер
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Валерьянов кен орны 16 (№565-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 18 (№566-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 20 (№567-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 21 (№568-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 12 (№561-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 15 (№564-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 35 (№577-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 27 (№556-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 32 (№574-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 28 (№570-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 33 (№575-EL 200 блок)

Валерьянов кен орны 14 (№563-EL 196 блок)

Жезді кен орны 2 (№641-EL 107 блок)
Валерьянов 22 кен орны  (№569-EL 185 блок)
Валерьянов кен орны 9 (№607-EL 194 блок)
Валерьянов кен орны 5 (№608-EL 188 блок)
Валерьянов кен орны 11 (№553-EL 173 блок)
Валерьянов кен орны 25 (№555-EL 175 блок)
Валерьянов кен орны 13 (№562-EL 173 блок)
Валерьянов кен орны 19 (№606-EL 188 блок)
Қасқырмыс кен орны 4 (№625-EL 129 блок)
Валерьянов кен орны 4 (№609-EL 162 блок)

Валерьянов кен орны 39 (№581-EL 194 блок)

9,320

9,320

9,320

9,320

9,320

9,320

9,237

9,223

9,223

9,223

9,171

9,168

9,012
8,900
8,742
8,673
8,540
8,374
8,298
8,292
8,012
7,905

9,290

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

63,917 

62,695  

22,590 
59,333 
56,440
54,773 
55,666  
56,278 
55,666 
54,773 
34,544 
47,550  

62,084 

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

73,217

71,817

40,663
67,966
71,116
69,016
63,766
64,466
63,766
69,016
48,364
59,915

71,116

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

475,936

466,844

288,748
441,843
472,864
458,915
414,569
419,114
414,569
458,915
328,942
398,470

462,299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Валерьянов кен орны 2 (№552-EL 150 блок)

Қасқырмыс кен орны 2 (№622-EL 121 блок)

Валерьянов кен орны 37 (№579-EL 150 блок)

Валерьянов кен орны 26 (№629-EL 191 блок)

Валерьянов кен орны 34 (№576-EL 150 блок)

Валерьянов кен орны 38 (№580-EL 150 блок)

Валерьянов кен орны 31 (№573-EL 155 блок)

Валерьянов кен орны 6 (№627-EL 181 блок)

Валерьянов кен орны 24 (№626-EL 179 блок)

7,861

7,761

7,700

7,668

7,634

7,626

7,521

7,450

7,388

48,638 

32,544 

48,638 

50,046 

48,638 

48,638 

50,166 

47,545 

47,045 

55,715

45,564

55,715

70,066

55,715

55,715

57,465

66,566

65,866

362,293

309,928

362,293

476,298

362,293

362,293

373,657

452,531

447,778

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Валерьянов кен орны 30 (№572-EL 150 блок)

Валерьянов кен орны 29 (№571-EL 150 блок)

Қасқырмыс кен орны 1 (№628-EL 107 блок)

Жезді кен орны 4 (№661-EL 68 блок)

Дальний (№670-EL 196 блок)

Қасқырмыс кен орны 3 (№624-EL 95 блок)

Құндызды-Бершоғыркен орны (671-EL 134 блок)

Боғұты кен орны (70-EL)

Валерьянов кен орны 10 (№560-EL 125 блок)

Валерьянов кен орны 23 (№623-EL 143 блок)

Надырбай кен орны 1 (№229-EL)

Қасқырмыс кен орны 5 (№652-EL 68 блок)

Ақтас кен орны 3 (№217-EL)

1 Валерьянов кен орны (№605-EL 83 блок)

Ново-2 кен орны (№847-EL 148 блок)

Апминтас кен орны (№774-EL 110 блок)

7,332

7,332

7,322

7,291

7,075

6,945

6,868

6,839

6,724

6,257

5,596

5,504

5,233

5,074

3,359

3,334

48,638 

48,638  

29,044   

15,006 

39,897 

26,044 

27,840 

55,724 

40,999 

38,045 

6,389  

15,006  

5,000 

25,604 

13,098 

16,552 

55,715

55,715

40,663

27,011

71,817

36,463

50,114

-

46,964

53,264

6,709

27,011

5,250

32,262

55,015

41,713

362,293

362,293

276,654

192,005

509,519

248,133

355,723

-

305,471

362,216

30,629

192,005

20,137

214,812

423,156

308,595

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ново-1 кен орны (№914-EL 159 блок)

Солтүстік Самомбет кен орны (№658-EL 16 блок)

Берқара кен орны (№657-EL 3 блок)

Шығыс Алайғыр кен орны (жерасты сулар)

ТМО кен орны (№669-EL 2 блок)

Оңтүстік Мойынты алаңы кен орны

3,025

1,090

966

396

327

41

11,160,479

9,343  

4,894  

2,917  

52,897 

2,917  

112,843

56,121,668

58,865

8,809

5,251

54,786

5,251

-

229,996,650

461,474

63,015

32,513

271,869

32,513

-

978,819,267

-

-

-

324,422

-

-

1,630,133,682

-

-

-

-

-

-

743,886,907

 * 2019 жылғы 10 сәуірдегі №70-EL лицензиясының қолданылуы 2020 жылғы 18 тамызда тоқтатылды.

 Топтың 2018 – 2028 жылдарға арналған активтердің жоғары сапалы портфелін қалыптастыру стратегиясын іске асыру шеңберінде 2020 жылы Топ барлау 
жобаларын бірлесіп жүзеге асыруға Fortescue Metals Group, ScandiVanadium, SH Minerals, Eurasian Minerals Trade сияқты инвесторларды тартты. Осы ынтымақтастық 
шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағында қатты пайдалы қазбаларды барлауға шамамен 54 лицензия алынды, олар бойынша геологиялық барлау жүргізу 
жоспарланып отыр.
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 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұзақ мерзімді жұмыс бағдарламалары бойынша келесі 
міндеттемелері болды:

Шалқия кен орны
Алайғыр кен орны 
Солтүстік Қатпар  кен орны
Ақтас кен орны
Жоғарғы Қайрақты кен орны
Масал кен орны
Оңтүстік Мойынты алаңы кен орны
Гагарин кен орны
Шоқпар кен орны
Богуты кен орны
Ақтас-3 кен орны
Надырбай руда өрісі кен орны
Шығыс Алайғыр кен орны

10,375,568
3,818,848
210,658
760,670
585,186
71,425
28,360
34,926
45,580
4,968
310
386
412

10,196,595
26,902,400 

205,554  
490,538  

81,133 
96,208 
256,032  
24,623 
21,787 
53,076
4,545
5,808
63,177 

49,707,295
19,294,300 

852,472  
450,050   

-  
62,349  
112,843 

-
-

55,724
  4,772
6,097
52,897 

595,896,804
122,897,200 
48,008,477 
2,777,454 

-
398,197,101 

-
-
-

306,880
23,064
33,933

326,655 

990,544,369
226,028,100 

9,444,135  
3,690,439  

-
381,533,668 

-
-
-
-
-
-
-

745,625,913 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Мың теңге
2019 жыл ішінде 

міндеттемелердің 
орындалуы 2019 2020 2021-2026 2027-2037 2038-2047

Ұзақ мерзімді жұмыс бағдарламасы бойынша міндеттемелер

15,937,297 38,401,476 70,598,799  1,168,467,568  1,611,565,133 745,625,913 

 2020 және 2019 жылдардағы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қаржылық міндеттемелер толығымен орындалмады. Топтың 
қызметіне жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт талаптарының орындалуы жағынан мемлекеттік органдардың тарапынан тексерістер жүргізіледі. Басшылық 
осындай тексеріс барысында туындаған дауларды 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 шоғырландырылған қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді.
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 Еншілес ұйымдардың қарыздары

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

 2020 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 (2019 жылғы 31 желтоқсан: 295 млн. АҚШ 
долларына дейін). Осы желістің шарттары бойынша негізгі борыш 2021 
жылғы 20 маусымнан 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 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 және т.с.с. сияқты ковенанттарды сақтауға тиіс. 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ бұл 
ковенанттарды сақтады.

 2020 жылдың маусымында ЕҚДБ-мен бірге жаңа стратегия 
бекітілді, ол толық аяқталған бір EPC-келісімшартты жеке келісімшарттарға 
бөлуді көздейді, бұл Компанияға күрделі жөндеу жұмыстарының құны мен 
мерзімдері бойынша бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді, сонымен 
қатар мердігерлерді таңдауды оңайлатады. 2020 жылы ЕҚДБ ережелеріне 
сәйкес үш келісімшарт бойынша мынадай позициялар бойынша 
тендерлік процедуралар басталды (1) инженер-кеңесші, (2) инжиниринг, 
технологиялық жабдықты таңдау, жеткізу және шеф-монтаж, (3) тау-кен 
мердігері.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ШалкияЦинк ЛТД» 
АҚ бұл қарыз шарты бойынша ақшалай қаражатты алған жоқ. 2020 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша болашақ кезеңдердің шығындарына 
бұл шарт бойынша ЕҚДБ-ға төленген, жалпы сомасы 3,755,185  мың теңге 
қарызды резервтеу комиссиясы мен сыйақы кіреді (2019 жылғы 31 желтоқсан: 
2,942,553 мың теңге) (12-ескерту).

Қарыздар мен кепілдіктер Кепілдік шарты

Инвестиция сипатындағы шарттар

 2019 жылғы 31 желтоқсанда еншілес ұйым- «Тау-Кен Алтын» ЖШС 
Самұрық-Қазына қорымен кепілдік шартын жасасты (толықтырумен), оған 
сәйкес Самұрық-Қазына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
(бұдан әрі - ҚРҰБ) арадағы шарт бойынша болашақ алтын жеткізілімдерін 
алдын-ала төлеуден туындайтын міндеттемелерді қамтамасыз ету ретінде 
ҚРҰБ пайдасына 11 млрд.теңгеден аспайтын мөлшерде кепілдік берді. 
Кепілдік мерзімі тараптар кепілдік шарты бойынша барлық міндеттемелерін 
толық орындағанға дейін жарамды. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойныша кепілдік шартында дейін ешқандай өзгерістер болған 
жоқ.

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Топтың, жоғарыда аталған жер қойнауын пайдалануға 
арналған лицензияларды және шетелдік тау-кен компанияларымен 
инвестициялық шарттарды қоспағанда, инвестиция сипатындағы 
шарттары жоқ.

 Топ қаржы құралдарын пайдалануының салдарында мынадай 
тәуекелдерге тап болып отырады:

 Осы ескертуде Топтың барлық жоғарыда аталған тәуекелдерге 
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.

♦ кредит тәуекелі;

♦ өтімділік тәуекелі;

♦ нарықтық тәуекел.

26. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ 
МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ
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Нарықтық тәуекел

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі

Өтімділік тәуекелі

 Нарықтық тәуекел – бұл қаржы құралы бойынша болашақ ақша 
ағындарының әділ құны нарықтық бағалардың өзгеруі салдарынан 
құбылады деген қауіп-қатер. 

 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 - бұл Топтың барлық міндеттемелері бойынша 
өтеу мерзімдері келген кезде ол оларды өтей алмайды деген қауіп-қатер. 
Топ қарыз құралдарының (борыштық 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 бойынша ақшалай қаражаттың дисконтталмаған, яғни 
амортизациялағанға дейінгі ағындары және оның міндеттемелерінің ең 
ерте өтелетін күні негізге алынып дайындалды.

Мың теңге Сұрап
алатын

Бір айдан 
үш айға 

дейін

Үш айдан 
бір жылға 

дейін

Бір жылдан 
бес жылға 

дейін

2020 жылғы 31 желтоқсан
Кредиторлық 
берешек
Алынған қарыздар

Шарт бойынша 
міндеттемелер

Қаржылық 
жалгерлік бойынша 
міндеттемелер

Еншілес ұйымды 
сатып алу үшін 
кредиторлық 
берешек

Бес жылдан 
жоғары Барлығы

-

-

-

-

-

-

5,425,396 

-

2,096,317

7,549,698  

27,985 

-

-

108,165 

-

806,921 

83,956 

614,800 

427,063 

1,754,287 

-

9,321,732 

223,882  

6,916,500 

-

-

-

-

-

-

5,852,459

1,862,452

2,096,317

17,678,351 

335,823

7,531,300

Мың теңге Сұрап
алатын

Бір айдан 
үш айға 

дейін

Үш айдан 
бір жылға 

дейін

Бір жылдан 
бес жылға 

дейін

2019 жылғы 31 желтоқсан
Кредиторлық 
берешек
Алынған қарыздар

Шарт бойынша 
міндеттемелер

Қаржылық 
жалгерлік бойынша 
міндеттемелер

Еншілес ұйымды 
сатып алу үшін 
кредиторлық 
берешек

Бес жылдан 
жоғары Барлығы

-

-

-

-

-

-

4,147,179

-

4,586,622

8,769,453  

35,652 

-

-

470,915 

-

1,038,971

106,956

461,100

-

1,469,079

-

9,428,203

427,824

7,531,300

-

-

-

-

-

-

4,147,179

1,939,994

4,586,622

19,236,627

570,432

7,992,400

 Топ дебиторлық берешекті, инвестициялық бағалы қағаздарды, 
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 байланысты, 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 жүзеге 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):
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Валюта тәуекелі

 Валюта тәуекелі – бұл қаржы құралы бойынша болашақ ақша 
ағындарының әділ құны валюта бағамдарының өзгеруі салдарынан 
құбылады деген қауіп-қатер. 

 Топ шетел валютасымен көрсетілген кейбір операцияларды 
жүргізеді. Бұған байланысты валюта айырбас бағамдарында өзгеріс болу 
тәуекелі туындайды. 

 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың шетел валютасымен көрсетілген активтері мен міндеттемелерінің 
баланстық құны келесідей ұсынылған:

Мың теңге

«Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ
«Forte Bank» АҚ
«АТФ Банк» АҚ

«Еуразиялық банк» АҚ

«Банк Центр Кредит» АҚ

«Қазақстандағы Қытай 
Банкі» ЕБ АҚ

Еуразиялық Даму
Банкі

2020 жылғы
31 желтоқсан-
дағы рейтинг

2019 жылғы
31 желтоқсан-
дағы рейтинг

2020 жылғы
31 желтоқсан

2019 жылғы
31 желтоқсан

BB/тұрақты

B+/тұрақты
B-/тұрақты

B/тұрақты

B/тұрақты

BBB+/
тұрақты

BBB/
тұрақты

BB/тұрақты

B+/тұрақты
B-/тұрақты

B/тұрақты

B/ жағымсыз

A/ тұрақты

BBB/
тұрақты

4,372,158

617,667
66,217

-

615

-

6,672,356

1,615,699

5,370,304

1,054,968
963,970

68,390

10,853

1

7,468,486

-

Мың теңге
Міндеттемелер Активтер

АҚШ доллары

Еуро

Ресей рублі

2020 жылғы
31 желтоқсан

2019 жылғы
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы
31 желтоқсан

(1,621,368)

(1,455)

-

(1,622,823)

(1,762,024)

-

-

(1,762,024)

2,023,299 

146,385 

3,421

2,173,105 

3,493,679

990,517

-

4,484,196

Мың теңге
Теңгенің тиісті 

валютаға қатысты 
әлсіреуінің пайызы

Пайдаға/капиталға 
әсері

АҚШ доллары
Еуро
Ресей рублі

2020 жыл

2020 жыл 2020 жыл2019 жыл 2019 жыл

2019 жыл Міндеттемелер Активтер

14%

14%

14%

12%

12%

12%

(226,992) 

(204)

-

(227,196) 

(211,443) 

-

-

(211,443)

283,262 

20,494

479

304,235

419,241

118,862

-

538,103

 Төмендегі кестеде теңге бағамының тиісті валюталарға қатысты 
2020 жылы 14% және 2019 жылы 12%-ға жоғарылауының немесе төмендеуінің 
ықтимал әсері туралы егжей-тегжейлі деректер көрсетілген. Осы 
сезімталдық деңгейлері 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 жоғарыда көрсетілгендей 
өзгеруі шартымен бұл қалдықтардың есепті күні қайта есептелуі түзетіледі.

 Төменде көрсетілген сомалар тиісті валютаға қатысты теңге 
бағамы әлсіреген жағдайдағы пайданың (азаюын)/артуын бейнелейді. 
Тиісті валютаға қатысты теңге бағамының нығаюы пайдаға салыстырмалы 
әсерін тигізеді, бұл орайда төменде көрсетілген сомалардың кері белгісі 
болады.

Қаржы құралдарының әділ құны

Әділ құнды бағалау рәсімдері 

 Қаржы құралының әділ құны бұл құрал хабардар тараптардың 
арасында коммерциялық шарттармен айырбасталуы мүмкін болатын 
сома ретінде анықталады, тек бұған ол мәжбүрлі түрде сатылатын немесе 
тарату кезінде сатылатын жағдайлар жатпайды. Компанияның пікірінше, 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша қаржылық активтері мен міндеттемелерінің ағымдағы құны 
шамамен олардың әділ құнына тең.

 Қаржы құралдарының әділ құнын анықтау және ол бойынша 
ақпаратты ашу үшін Топ бағалау әдістерінің мынадай иерархиялық 
құрылымын пайдаланады:
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 Мына төмендегі кестеде 2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте әділ құны бойынша көрсетілген қаржы құралдарының талдауы 
әділ құн көздерінің иерархиясы тұрғысында ұсынылған:

В тыс. тенге
2020 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Ақшалай қаражат және 
оның баламалары

Қаржылық активтер
Әділ құны ашып 
көрсетілетін 
активтер

Бағалау 
күні

1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы

31.12.2020 5,015,449 - - 5,015,449

Банктік салымдар

Дебиторлық берешек

Бас ұйымға берілген 
қарыз

Инвестициялық 
бағалы қағаздар

Әділ құны, барлығы

Амортизациялық 
құны бойынша есепке 
алынатын активтер

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

1,648,753

-

-

-

6,664,202

-

257,658

18,306,918

2,801,767

21,366,343

-

-

-

-

-

1,648,753

257,658

18,306,918

2,801,767

28,030,545 

Кредиторлық берешек

Алынған қарыздар

Әділ құны ашып 
көрсетілетін 
міндеттемелер

31.12.2020

31.12.2020

-

-

5,852,459

1,596,406

-

-

5,852,459

1,596,406

Қаржылық 
жалгерлік бойынша 
міндеттемелер

Еншілес ұйымды сатып 
алу үшін кредиторлық 
берешек

Әділ құны, барлығы

31.12.2020

31.12.2020

-

-

-

267,968

5,877,606

13,594,439

-

-

-

267,968

5,877,606 

13,594,439

♦ 1-деңгей: ұқсас активтер немесе міндеттемелер бойынша белсенді 
нарықтағы бағалардың белгіленімдері (түзетулерсіз);

♦ 2-деңгей: 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: шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген 
әділ құн сомасына елеулі әсерін тигізетін, бірақ нарықта байқалатын 
ақпаратқа негізделмеген бастапқы деректер пайдаланылатын бағалау 
үлгілері. Мың теңге

2019 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Ақшалай қаражат 
және оның 
баламалары
Банктік салымдар

Қаржылық активтер
Әділ құны ашып 
көрсетілетін 
активтер

Амортизациялық 
құны бойынша есепке 
алынатын активтер

Бағалау 
күні

1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы

31.12.2019

31.12.2019

7,365,979

51,253

-

-

-

-

7,365,979

51,253

Дебиторлық берешек

Инвестициялық 
бағалы қағаздар

Әділ құны, барлығы

31.12.2019

31.12.2019

-

-

7,417,232

1,067,452

2,052,283

3,119,735

-

-

-

1,067,452

2,052,283

10,536,967

Кредиторлық берешек

Алынған қарыздар

Қаржылық 
жалгерлік бойынша 
міндеттемелер

Еншілес ұйымды сатып 
алу үшін кредиторлық 
берешек

Әділ құны, барлығы

Әділ құны ашып 
көрсетілетін 
міндеттемелер

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

-

-

-

-

-

4,147,179

1,621,411

437,539

5,910,535

12,116,664

-

-

-

-

-

4,147,179

1,621,411

437,539

5,910,535

12,116,664

 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдардың ішінде 
1, 2 және 3-деңгейлердің арасында ауыстыру болған жоқ.
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Капиталды басқару Шарт бойынша міндеттемелер және кредиторлық берешек

 Топ берешек пен капиталдың теңгерімін оңтайландыру арқылы 
мүдделі тараптар үшін табысты барынша көбейтумен қатар, үздіксіз 
қызмет қағидатын ұстануды жалғастыру үшін өзінің капиталын басқарады. 
Топтың капиталын басқару Самұрық-Қазына қорының капиталды 
басқару стратегиясына қатаң байланысты. Капиталды басқару жөніндегі 
шешімдердің көп бөлігі Акционердің тиісті комитеттерімен келісіліп 
қабылданады. Капиталдың құрылымын қолдау немесе түзету үшін 
Самұрық-Қазына Топтың капиталына салымдар енгізе алады, қарызды 
қаржыландыруды 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

Пайыздық кредиттер мен қарыздар

Капитал

Қарыз қаражаты үлесінің коэффициенті

2019 жылғы 
31 желтоқсан 

2020 жылғы 
31 желтоқсан 

1,621,411

603,046,388

0.003

1,596,406

696,040,022

0.002

Мың теңге

Самұрық-Казына қорының жалпы 
бақылауындағы ұйымдар:

Бизнес Сервис СК

«ҚазМұнайГаз» АҚ

«Қазпошта» АҚ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

«Қазақтелеком» АҚ

«KEGOC» АҚ

«S-K Construction» АҚ

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ

2019 жылғы 
31 желтоқсан 

2020 жылғы 
31 желтоқсан 

Ескерту

-

56,357

3,630

-

1,408

3,975

11,884

3,810

377

81,441

6,422

5,003

3,326

2,830

1,011

405

-

-

-

18,997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

 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 
басқарушылар 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. 

 Төменде 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
бойынша байланысқап тараптармен жүргізілген операциялар көрсетілген:

27. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек

Бас ұйымға берілген қарыз

Қазақстан Республикасының 
Үкіметімен байланысты ұйымдар:

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі

4,586,622

4,586,622

563,852

563,852

-

17

Мың теңге 2019 жылғы 
31 желтоқсан 

2020 жылғы 
31 желтоқсан 

Ескерту

Қазақстан Республикасының 
Үкіметімен байланысты ұйымдар:

«Қазақстанның Инвестициялық 
қоры» АҚ

5,910,535

5,910,535

5,877,066

5,877,066

-

17

Мың теңге 2019 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Ескерту

Самұрық Қазына -18,442,3968
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Берілген аванстар

Тауарлар мен қызметтерді сатып алу

Байланысқан тараптарға сату

Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақы төлеу

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі басқарушы 
қызметкерлер 8 адамнан тұрады (2019 жылғы 31 желтоқсанда: 11 адам). 2020 
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде пайда немесе залал туралы 
шоғырландырылған есепте жалпы және әкімшілік шығындарға кіргізілген 
негізгі басқарушы қызметкерлерге төленген сыйақының жалпы сомасы 
164,643 мың теңгені құрады (2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішінде: 150,002 мың теңге).

Мың теңге 2019 жылғы 
31 желтоқсан

2020 жылғы 
31 желтоқсан

Ескерту

Самұрық-Казына қорының жалпы 
бақылауындағы ұйымдар:
«Эйр Астана» АҚ
«Қазақстан Темір Жолы» АҚ
«Қазақтелеком» АҚ
«Қазпошта» АҚ

1,445
1,404
168
59

3,076

846
138
116
26

1,126

-
-
-
-

13

Мың теңге

Самұрық-Казына қорының жалпы 
бақылауындағы ұйымдар:

Топтың қауымдастырылған компаниялары:

«ҚазМұнайГаз» АҚ

«S-K Construction» АҚ

«Қазпошта» АҚ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ

«KEGOC» АҚ

«Қазақтелеком» АҚ

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ

«Эйр Астана» АҚ

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ

«Қазцинк» ЖШС

2019 жыл2020 жыл

368,678

133,282

35,499

19,281

51,490

641,606

18,149

37,550

8,752

1,362,109

170

2,676,566

190,033

122,974

38,749

38,507

35,990

28,875

11,542

2,068

3,382

-

156

472,276

Мың теңге

Қазақстан Республикасының Үкіметімен 
байланысты ұйымдар:

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:

Топтың қауымдастырылған компаниялары:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

«ҚазМұнайГаз» АҚ

«Қазцинк» ЖШС

2019 жыл2020 жыл

434,411,050

1

147,683

434,558,734

637,584,455

660

289,159

637,874,274

 Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы 
была утверждена к выпуску Главным директором по экономике и финансам 
и Главным бухгалтером Группы 26 февраля 2021 года.

 2021 жылы 27 қаңтарда Топ «Шоқпар Гагарин» ЖШС-дегі 100% 
қатысу үлесін үшінші тұлғаға сатқаны үшін 2,953,370 мың теңге сомасында 
түпкілікті төлем алды.

28. ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ БЕКІТУ

29. ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР
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 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамда жер 
қойнауын пайдалануға арналған мынадай келісімшарттар бар: 

 Сондай-ақ 2020 жылы Қарағанды облысындағы Жоғарғы 
Қайрақты кен орнында вольфрам-молибден кендерін бірлескен барлау 
мен өндіруге арналған 2017 жылғы 27 мамырдағы 4838-ТПИ келісімшартына 
№2 толықтыруға қол қойылды (тіркеу №5742, 2020 жылғы 8 маусым.) және 
Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кенін өндіруге 
арналған 2013 жылғы 20 ақпандағы №4187-ТПИ келісімшартқа №5 қосымша 
(тіркеу №5818-ТПИ 2020 жылғы 30 желтоқсандағы).  

11. Жасалған келісімшарттар/толықтырулар бойынша ақпарат

№ 
п/п

1

4

5

6

7

8

2

3

Жер қойнауын пайда-
ланушы

«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ

«Масал тау-кен байыту 
комбинаты» ЖШС

«Silicon mining» ЖШС

«Алайғыр» БК» ЖШС

-

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Солтүстік Қатпар» ЖШС

Келісімшарттың 
атауы

21.05.2002 жылғы 
№935

24.12.2007 жылғы 
№2519

09.10.2008 жылғы 
№2810

20.02.2013 жылғы 
№4187-ТПИ

2018 жылғы 
№ 5321-ПВ 14 

маусым

04.02.2015 жылғы 
№4535-ТПИ  

04.11.2002 жылғы 
№1032

27.05.2016 года 
№4838-ТПИ

Келісімшарттың атауы

Қызылорда облысындағы Шалқия 
кен орнында полиметалл кендерін 

өндіруге арналған келісімшарт

Ақмола облысындағы Масальское 
кен орнында темір кендерін барлауға 
және өндіруге арналған келісімшарт

Қарағанды облысындағы Ақтас кен 
орнында талшықты кварц өндіруге 

арналған келісімшарт

Қарағанды облысындағы Алайғыр 
кен орнында полиметалл кендерін 

өндіруге арналған келісімшарт

Қарағанды облысында Восточный 
учаскесінде (ұңғымалар) жерасты 

суларын өндіруге арналған 
келісімшарт №301, 311, 331, 228)

Қарағанды облысындағы Оңтүстік 
Мойынты алаңында құрамында алтыны 

бар кендерді барлауға арналған 
келісімшарт

Қарағанды облысындағы Солтүстік 
Қатпар кен орнында вольфрам, 

молибден және мыс өндіруге арналған 
келісімшарт

Қарағанды облысындағы Жоғарғы 
Қайрақты кен орнында вольфрам-

молибден кендерін бірлесіп барлауға 
және өндіруге арналған келісімшарт

№ 
п/п

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

3

Жер қойнауын пайда-
ланушы

«Шокпар-Гагаринское» 
ЖШС

«Шокпар-Гагаринское» 
ЖШС

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Silicon mining» ЖШС

«Silicon mining» ЖШС

№, лицензия 
күні

20.11.2020 ж. 12-ML өндіру 
лицензиясы

20.11.2020 ж. 13-ML өндіру 
лицензиясы

2020 жылғы 17 
наурыздағы №605-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 19 ақпандағы 
№552-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 19 ақпандағы 
№552-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 17 
наурыздағы №609-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 17 
наурыздағы №608-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№627-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№558-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№559-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 17 
наурыздағы №607-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№560-EL барлау 

лицензиясы

25.07.2019 жылғы №229-EL 
барлау лицензиясы 2020 

жылғы 29 қыркүйектегі 
қайта ресімдеу

22.07.2019 жылғы №217-EL 
барлау лицензиясы 2020 

жылғы 29 қыркүйектегі 
қайта ресімдеу

Лицензия бойынша 
объектінің атауы

Гагарин кен орны

Шоқпар кен орны

Надырбай кен алаңы

Валерьянов-1

Валерьянов-2

Валерьянов-3

Валерьянов-4

Валерьянов-5

Валерьянов-6

Валерьянов-7

Валерьянов-8

Валерьянов-9

Валерьянов-10

Ақтас-3 кен орны

 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өндіруге 2 лицензия 
және барлауға 59 лицензия бар, оның ішінде:
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

2020 жылғы 19 ақпандағы 
№553-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№561-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№562-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№563-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№564-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№565-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 19 ақпандағы 
№554-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№566-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 17 
наурыздағы №606-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№567-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№568-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№569-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№623-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№626-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 19 ақпандағы 
№555-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№629-EL барлау 

лицензиясы

Валерьянов-11

Валерьянов-12

Валерьянов-13

Валерьянов-14

Валерьянов-15

Валерьянов-16

Валерьянов-17

Валерьянов-18

Валерьянов-19

Валерьянов-20

Валерьянов-21

Валерьянов-22

Валерьянов-23

Валерьянов-24

Валерьянов-25

Валерьянов-26

31 «Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

2020 жылғы 19 ақпандағы 
№556-EL барлау 

лицензиясы
Валерьянов-27

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№570-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№571-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№572-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№573-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№574-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№575-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№576-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№577-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№578-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№579-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№580-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№51-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№582-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 01 
маусымдағы №641-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 21 ақпандағы 
№583-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 23 
маусымдағы №661-EL 
барлау лицензиясы

Валерьянов-28

Валерьянов-29

Валерьянов-30

Валерьянов-31

Валерьянов-32

Валерьянов-33

Валерьянов-34

Валерьянов-35

Валерьянов-36

Валерьянов-37

Валерьянов-38

Валерьянов-39

Жезды-1

Жезды-2

Жезды-3

Жезды-4

48 «Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№628-EL барлау 

лицензиясы
Қасқырмыс-1
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49

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

61

53

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

«Taý-Ken Samuryq» 
UTK» АҚ

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№622-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№624-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 27 сәуірдегі 
№625-EL барлау 

лицензиясы

2020 жылғы 15 
маусымдағы №652-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 18 
маусымдағы №657-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 18 
маусымдағы №658-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 27 
маусымдағы №669-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 27 
маусымдағы №670-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 27 
маусымдағы №671-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 26 
тамыздағы №774-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 07 
қазандағы №847-EL 
барлау лицензиясы

2020 жылғы 03 
қарашадағы №914-EL 

барлау лицензиясы

2020 жылғы 26 
мамырдағы №640-EL 
барлау лицензиясы

Қасқырмыс-2

Қасқырмыс-3

Қасқырмыс-4

Қасқырмыс-5

Беркара

Солтүстік Самомбет

ТМО ЗСХ

Дальний 

Құндызды және Берчегур

Апминтас

Ново-2

Ново-1

Түркістан облысының объектісі (SH 
Minerals)

 2020 жылы барлауға 57 лицензия алынды, оның ішінде:

► Фортескью мүдделілігі бойынша-48 лицензия;

► Скандиванадиум мүдделілігі бойынша-4 лицензия;

► «Алайғыр» БК» ЖШС мүдделілігі бойынша-2 лицензия;

► «SH Minerals» ЖШС мүдделілігі бойынша-1 лицензия;

► «Eurasin minerals trade» ЖШС мүдделілігі бойынша-1 лицензия;

► «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ АҚ мүдделілігі бойынша - 1 лицензия. 
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Сауалнама!
Құрметті оқырман!

 Біздің 2020 жылғы жылдық есебіміз сіздің мүдделеріңізді 
қанағаттандырды ма, барлық қызығушылық тудыратын тақырыптар 
ашылды ма?

 Егер Сіз келесі Жылдық есепте Сізді қызықтыратын тақырыптарды 
анықтауға арналған сауалнамадан өтсеңіз, біз Сізге өте риза боламыз. 
Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды!

 Келесі тақырыптарды 5 балдық шкала бойынша бағалаңыз (1 – 
маңызды емес, 5 – өте маңызды)

Т.А.Ә:

Компания/ұйым/жеке тұлға:

Лауазымы:

Маңызды тақырыптар

Экономикалық нәтижелілік

Талаптарға сәйкестігі

Көлік 

Өнім берушілерді экологиялық 
бағалау

Жұмыспен қамту

Қызметкерлер мен басшылықтың 
қарым-қатынасы

Әйелдер мен ерлер үшін тең 
сыйақы

Еңбек қатынастары тәжірибесіне 
шағым беру тетігі

Жұмыс орнындағы денсаулық

Оқыту және білім беру

Кемсітушілікке жол бермеу

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
тәжірибесі

Адам құқықтарының бұзылуына 
шағым беру тетігі

Жергілікті қауымдастықтар

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл

Мемлекеттік саясат

Бәсекелестікке кедергі

Өнімдер мен қызметтерді 
таңбалау

Талаптарға сәйкестігі

Нарықтарға қатысу

Сатып алу тәжірибесі

Энергия

Су 

Төгінділер 

Төгінділер және қалдықтар

Өнім және қызмет

Жанама экономикалық әсерлер

Маңыздылық 
дәрежесі

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Түсініктер 

Байланыс деректері:
Дана Сахабадинқызы Көпеева,

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ
Стратегия және корпоративтік басқару қызметінің басшысы

d.kopeyeva@tks.kz

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мекенжайы:
Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ, 17-құрылыс


