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ЕСЕП ТУРАЛЫ
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның біріктірілген Есебі (әрі 
қарай – Есеп) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар 
тобының (әрі қарай – Компания) 2016 жылғы 1 қаңтардан 
31 желтоқсанға дейінгі қызметі нәтижелерінің кешенді 
шолуын ұсынады G4-28

Осы Есеп Біріктірілген Есептілік жөніндегі Халықаралық 
Комитет пен Халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының «Есептілік бойынша жаһандық бастама» Global 
reporting initiative, GRI 4.1 (әрі қарай – GRI) қағидаттарына 
сәйкес дайындалған. Есепті дайындау 4.1. нұсқа GRI тұрақты 
даму саласындағы есептілік жөніндегі нұсқаулыққа және 

салалық хаттамаға пайдалануға негізделді. Есептегі 
стандартты элементтердің орналасуын көрсететін кесте 
3-қосымшада ашып көрсетілген: Есептің GRI Басшылыққа 
сәйкестік кестесі.

Осы Есеп «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобы 
бойынша 2016 жылдың тұрақты даму көрсеткіштерін және 
қаржылық қызметін қамтитын Компания тарихындағы 
алғашқы есеп болып табылады. Бұдан әрі Компания жыл 
сайынғы негізде Біріктірілген Есеп әзірлеуді жоспарлап 
отыр. G4-23, G4-29, G4-30

Есептің мазмұнын анықтау қағидаттары

Компанияның қызметін, оның ықпалын, сондай-ақ негізгі 
болжалдарды және мүдделі тараптардың мүдделерін 
ескере отырып, есепке енгізілуге жататын деректерді 
анықтау үшін Компания келесідей қағидаттарды ұстанды:

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу

Осы Есепті дайындау барысында және оның мазмұнын 
анықтауда Компания болжамды және мүдделі тараптардың 
қызығушылын назарға ала отырып, ақпараттың ашықтығын 
және қолжетімділігін қамтамасыз етуге ниеттенді.

Тұрақты даму мәнмәтіні

Осы Есептің шеңберінде экономика, экология, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, еңбек қорғау, корпоративтік басқару және 
қаржы қызметі саласындағы ақпарат келтірілген.

Маңыздылық

Компания стейкхолдерлер үшін маңызды және өзекті болып 
табылатын аспекттерді қамти отырып, өз қызметінің нәти-
желерін ашып көрсетеді, сондай-ақ оларға маңызды эконо-
микалық, экологиялық және әлеуметтік ықпалын көрсетеді.

Толықтық

Мүдделі тараптарға өз қызметінің нәтижелерін бағалау 
мүмкіндігін ұсыну үшін, өзінің барлық еншілес ұйымдары-
ның есепті кезеңдегі қаржылық және қаржылық емес қыз-
метінің қорытындысын ескере отырып, Компания шоғыр-
ландырылған есеп дайындады. G4-18

Барынша егжей-тегжейлі ақпарат әрі қарай Есептің тиісті 
бөлімдерінде ұсынылған.

Есептің маңызды аспектілері және шектері

GRI-мен ұсынылған маңыздылық қағидаларын ұстана 
отырып, Компания осы есепте өзінің негізгі мүдделі тұлға-
ларының ой-пікірлерін есепке алып, көрсетуге тұрарлық 
маңызды тақырыптарды анықтады. Ұйымның ішінде, сон-
дай-ақ, одан тыс. жерлерде жеке сұхбат және сұрақ-жауап 
толтыру құралдары бойынша жауапты тұлғалармен сауал-
нама жүргізілді. Жиналған деректерді талдау қорытынды-
сында, экономикаға, экологияға және әлеуметтік салаға 
ықпал ету процесіндегі аспектінің маңыздылығы негізге 

алынып, маңыздылықты бағалау жүргізілді. Осылайша, 
маңыздылықты бағалауды кескіндеп суреттеу үшін пайда-
ланылған аспектілер басымдылығының матрицасын ашып 
көрсету үшін, маңыздылығы ең жоғары аймақта көрсетіл-
ген аспектілер таңдалды.

Қарау үшін ұсынылған аспектілер тізімі мен ұйым ішінде 
және одан тыс. жерлерде мүдделі тұлғалар анықтаған ең 
маңызды аспектілер.

 «Экономикалық» санаты  «Экологиялық» санаты  «Әлеуметтік» санаты
Экономикалық нәтижелілік 

Нарыққа қатысу
 Жанама экономикалық әсер 
 Сатып алу тәжірибелері

Материалдар 
 Энергия
 Су
Шығарындылар
 Тастандылар  және қалдықтар
 Өнім және қызмет
Талаптарға сәйкестік
 Көлік
 Жеткізушілерді экологиялық 

бағалау 

Жұмысбастылық 

Қызметкерлер мен басшылық 
арасындағы қарым-қатынас

Жұмыс орнындағы денсаулық

Оқыту және білім беру
 Ер адамдар мен әйелдер үшін тең-

дей сыйақылар
 Еңбек қатынастары тәжірибесіне 

шағым түсіру механизмі
 Кемсітушілікке жол бермеу
 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

тәжірибесі 
 Адам құқығын бұзуға байланысты 

шағым түсіру механизмі
 Жергілікті қоғамдастықтар

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет

Мемлекеттік саясат
 Бәсекелестікке кедергі
 Өнімді және қызметтерді таңбалау
 Маркетингілік коммуникация 
 Талаптарға сәйкестік

G4-19 G4-20 G4-21

Сыртқы куәландыру туралы қорытынды

Ұсынылған есеп GRI тұрақты даму саласындағы Есептілік 
жөніндегі нұсқаулықтың «Негізгі» нұсқасына сәйкес дайын-
далған. Осы Нұсқаулық ұйымды сыртқы тәуелсіз сарапшы-
лармен куәландыру рәсімін жүргізуге міндеттемейді. 

Дегенмен, Компания басшылығы осы басылым оқырманын 
халықаралық талаптарға сәйкестігі туралы сендіреді және 
жауап береді және Есеп пен ондағы ақпараттың сапасын 
жоғары бағалайды. G4-32
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Iшкі мүдделі тұлғалар үшін мәселелер  маңыздылығы
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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2016«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУ СӨЗІ

Құрметті оқырмандар!

2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің қызметі 
тиімді корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге және 
инвестициялық жобаларды іске асыру бөлігінде Компания-
ның негізгі міндеттеріне қол жеткізуге топтастырылды.

Ағымдағы жағдайды және экономика шарттарын ескере 
отырып, Компанияның Директорлар кеңесі жаңа страте-
гиялық мақсаттар қоя отырып, бұрын бекітілген 2013-2022 
жылдарға арналған Қоғамның даму Стратегиясын өзектен-
діру туралы шешім қабылданды.

2016 жыл қорытындысы бойынша «Тау-Кен Алтын» ЖШС 
және «Тау-Кен Темір» ЖШС өндірістік компанияларын-
дағы Компания жұмысының елеулі нәтижелерін атап өткім 
келеді, өндіріс және дайын өнімді сату бойынша жоспарлы 
көрсеткіштерге қол жеткізілді, сатудан түскен түсім 
166 384 038 мың теңгені құрады.

Іске асыру сатысында қазір біз үшін Алайғыр және Шалқия 
басым жобалар болып табылады. Еуразиялық Банкте, 
«Алайғыр БК» ЖШС-тің кредиттік желісін ашу және Ком-
панияның Директорлар кеңесімен «Алайғыр» жобасын іске 
асырудың негізгі кезеңдерін мақұлдау 2016 жылдың маңы-
зды нәтижесі болып табылады. Шалкияға қатысты, 2016 
жылы халықаралық стандарт бойынша банктік техника-
лық-экономикалық негіздемені әзірлеу, сондай-ақ байыту 
технологиясын оңтайландыру аяқталды.

Жаһандық әлеуметтік сын-қатерлер мен өзгеріп отыратын 
нарық жағдаяты тұрақты даму қағидаттарын пайдалану-
дың негізгі факторлар болып табылады. Біздің Компания 
әлеуметтік тұрақтылық, еңбекті қорғау және қауіпсіздік тех-
никасы мәселелерінде бизнес тұрақтылығына қол жеткізу 
жолдары бойынша жоспарлы жүріп келеді, Директорлар 
кеңесінің шешімдерімен Компанияның ішкі құжаттарына 
өзгерістер енгізілді және тұрақты даму бойынша, Компани-

яның әрбір органының жауапкершілігін шектеу қамтамасыз 
етілді.

Компанияның корпоративтік басқаруына қатысы өзгерту 
аясында Компанияның корпоративтік басқаруының жаңа 
Кодексін ескере отырып, корпоративтік басқарудың озық 
стандарттарын және тәжірибесін енгізу бойынша одан арғы 
шаралар қабылданады.

Командалық жұмыстың сапасы мен тиімділігін арттыру мақ-
сатында, бүкіл 2016 жылы біз кадрларды дамытуға және өз 
үдерістерімізді жетілдіруге ерекше назар аударуды жалға-
стырдық. Грейдирлеу үдерісін және компанияның барлық 
тобында құзыреттілік үлгілері бойынша қызметкерлер лау-
азымдарының сипаттамасын біртіндеп енгізу жалғасуда.

2016 жылы қол жеткізілген Компания қызметінің нәтиже-
лерін қорытындылай келе, біз өзіміздің қаржылық және 
операциялық көрсеткіштерімізді жоғарылатуға және осы 
параметрлер бойынша өзіміздің әлемдік аналогтарымы-
здың деңгейіне қол жеткізуге қойылған өр мақсаттарға 
кезең-кезеңмен жетіп келеміз деп сенімділікпен айтуға 
болады. Таяу болашақта бізге басым катты пайдалы қазба-
ларға назар аудара отырып, және қолданыстағы жобаларға 
инновациялық технологияны енгізіп, Компанияның инве-
стициялық бейінін оңтайландыру өте маңызды.

Компанияның Директорлар кеңесінің атынан Басқармаға, 
ұжымға, Жалғыз акционерге «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
қалыптасуына және дамуына біріккен күш-жігерлері үшін 
ризашылығымды білдіргім келеді.
G4-1

Куаныш Бектемиров, 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ 

Директорлар кеңесінің Төрағасы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУ СӨЗІ

Өндіріс және дайын өнімді сату бойынша 
жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізілді,  
сатудан түскен түсім 166,4 млрд. теңгені 
құрады.
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Біз 12 тонна көлемінде тазартылған алтын 
өндіру бойынша жоспарлы көрсеткішке қол 
жеткіздік, бұл – Қазақстанда өндірілетін 
тазартылған алтынның 32%-ын құрайды.

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУ СӨЗІ

Қымбатты оқырмандар!

2016 жыл біздің Компания үшін жақсы болды деп батыл 
айта аламын. Дағдарыс кезеңінен кейін сала бірте-бірте 
қалпына келіп жатыр. Біз өз кезегімізде біздің жобалары-
мыздың дамуы және қойылған мақсаттарға қол жеткізу 
үшін тынбай жұмыс істейміз.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж зауытында тазартылған 
алтын өндіру бойынша 12 тонна көлемінде жоспарлы көр-
сеткішке қол жеткіздік, бұл Қазақстанда өндірілген тазар-
тылған алтын 32 % құрайды. Өндіріс көлемін одан әрі ұлғайту 
үшін біздер «Алтынды гидрометаллургиялық тұндырудың 
технологиялық жабдығы желісін сатып алу» жобасын іске 
асыруды бастадық, бұл өз кезегінде катодты алтын, радиэ-
лектрондық сынықтар, баланстан тысқары қалдықтар, сон-
дай-ақ қатты өндірістік қалдықтар сияқты шикізат түрлерін 
қосымша өңдеуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ «Тау-Кен Темір» ЖШС кремний зауытында өндіру 
жоспары тиісінше толық көлемінде орындалып, 19,5 мың 
тонна металлургиялық кремнийді құрады. Серіктестік осы 
өнімді жалғыз өндіруші болып табылады. «Тау-Кен Темір» 
ЖШС кремний зауытын өзіндік шикізатпен қамтамасыз 
ету үшін, Қарағанды облысындағы запасы 4 млн. тоннадан 
асатын көлемдегі Ақтас кварц кен орнын иеленетін «Silicon 
Mining» ЖШС 90,1 % үлесін сатып алдық.

Өндіру жөніндегі жобалық көрсеткіштерге қол жеткізудің 
сыртында, біздегі зауыттардың өндірістік көрсеткіштерін 
жақсарту Компания үшін аса маңызды міндет болып табы-
лады. «Тау-Кен Алтын» ЖШС заутының технологиялық 
желісі алтын мен күмісті қышқылсыз ажырату, алтын-күміс 
қорытпадан күмісті вакуумдық тазарту процесін қамтама-
сыз ететін, ең жаңа инновациялық Acidless separation қон-
дырғысымен толықты. «Тау-Кен Темір» ЖШС кремний зауы-
тында, қалдықтарды өндіріске тарту мақсатында, брикетті 
моношихттар алу жобасын іске асыру басталды.

2016 жылы біз өндіру жобаларын іске асыруды жалғасты-
рдық. Компания портфелінінің қорғасын-мырыш дивии-
онында екі жоба бар, олар – «Шалқия» және «Алайғыр». 
«Шалқия» кен орны бойынша бұрын өтілген тау-кен қаз-
балары, жер асты инфрақұрылымы қалпына келтірілді, 
технологиялық зерттеулер аяқталды, банктік техника-
лық-экономикалық негіздеме әзірленді, осының негізінде 
Еуропалық Қайта құру және даму банкінен займдық қарыз 
тарту жоспарланып отыр. Кенді жаңа технологиялық рега-

ментке сәйкес өңдеу схемасы оңтайландырылды, қосалқы 
өздігінен жүретін тау-шахта жабдығы сатып алынды және 
оған қызмет көрсететін жер асты-жөндеу пункттерінің 
жұмысы жолға қойылды.

«Алайғыр» кен орнында таукен-әзірлік жұмыстары, инже-
нерлік-геологиялық және инженерлік-геодезиялық жұ-
мыстары жүргізілді. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тобы 
тұңғыш рет жобаны қаржыландыру үшін Еуропалық Даму 
банкінен сыртқы қарыз тартылды.

Компания Ақмола облысындағы «Масальский» темір рудалы 
кенінің иесі. Онда қытайлық инвесторлармен белсенді ынты-
мақтастық жүзеге асуда. Металлурия таукен ісі ғылыми-зерт-
теу институтымен (CRIMM, Чанша қ.) ынтымақтастықта CNTIC 
домен балқымасы үшін концентрат ала отырып, кен байыту 
процесіне технологиялық зерттеу жүргізілді. Кен орнының 
ресурсы халықаралық JORC жіктеуі бойынша бағаланды.

Компанияның материалды-шикізат базасын кеңейту шең-
берінде, біз алтын және мыс кен орындарын іздеу бойынша гео-
логиялық барлау жұмыстарын жалғастырудамыз. Біз Алматы 
облысындағы тау етегіндегі Кетмень учаскесі жұмысын аяқта-
дық. «Спасск МКА» жобасы аясында «Қажықонған» кен орны 
бойынша қорлар мемлекеттік балансқа қойылды. Сондай-ақ, 
Компания мен Инвестициялар және даму министрлігі ара-
сында «Жоғарғы Қайрақты» ж»не «Тұйық» кен орындары бой-
ынша жер қойнауын пайдалану келісімшарттары жасалды.

Өндірістік Компания бола отырып, біз тұрақты дамудың әле-
уметтік аспектілеріне – еңбек қорғау мен қауіпсіздік техеи-
касына ерекше көңіл бөлеміз. 2016 жылы Компания тобында 
қайғылы аяқталған бір де бір оқиға тіркелген жоқ.

Барлық басқару органдарының ашықтығын және тиімділігін 
арттыру шеңберінде, Компания жаңа Корпоративтік басқару 
кодексі талаптарын енгізуді жалғастыруда.

Жылды қорытындылай отырып Компанияның барлық қыз-
меткерлеріне олардың қажырлы еңбегі мен Компанияны 
дамытуға қосқан үлкен үлесі үшін алғыс айтқым келеді, біз 
2017 жылы барлық қойылған міндеттерді орындайтынымы-
зға және табыстарға жететінімізге сенемін!

Мажит Турмагамбетов,
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Басқарма Төрағасы
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Компанияның миссиясы инвестициялық жобаларды табысты іске асыру және тұрақты даму қағидаттарына сәйкес, қатты пай-
далы қазбалардың басым түрлерінде активтерді тиімді пайдалану есебімен Қазақстан Республикасының тау-кен және метал-
лургия саласын дамыту болып табылады.

Пайымы Компанияны ең үздік технологиялар және серіктестерді тарта отырып, маңызды және күрделі кен орындарын өңдейтін, 
Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту катализаторы ретінде айқындайды.

 ∙ Акционер үшін Компания құнын ұлғайту;
 ∙ Қайта инвестициялау есебінен Компанияның тұрақты өсуі;
 ∙ Өндіру және шикізатты қайта өңдеудің жаңа инновациялық технологияларын тарту есебінен күрделі кен орындарын пайда-

лануға тарту;
 ∙ Тікелей, жанама және индукцияланған жұмыс орындарын құру, сондай-ақ елдің ЖІӨ-нің артуы..

Миссиясы

Пайымы

Мақсаты

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ
Барлау, игеру, өндіру, қайта өңдеу және қатты пайдалы қазба-
ларды (ҚПҚ) іске асыру саласында жер қойнауын пайдалану; 
тау-кен-металлургия саласы кәсіпорындарының Компанияға 
берген акциялар пакеттерін тиімді басқару; тау-кен металлур-
гия өнеркәсібіндегі жаңа ғылымды қажетсінетін және тиімді 
технологияларды әзірлеу және енгізу; минералдық шикізат 
базасын ұдайы молайту, кен орындарының теңгерімінен тыс. 
қорларын игеру бойынша тиімді қызметті қамтамасыз ету 
мақсатында «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ 

компаниясының тобына кіретін «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық 
тау-кен компаниясы» Акционерлік Қоғамы 2009 жылдың 15 
желтоқсанындағы № 10 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысына сәйкес құрылды. G4-3, G4-4, G4-7

Компания «Glencore International» компаниясының серіктесі 
болып табылады және «Казцинк» ЖШС-нің жарғылық капи-
талында 29,8 % қатысу үлесіне ие.

Біздің даму стратегиямыз
Компанияның алдыңғы даму стратегиясы 2013 жылы Компа-
нияның Директорлар кеңесімен бекітілді.

Бекітілген стратегия Компания алдында өршіл мақсаттарды 
қойды, бірақ сыртқы ортадағы өзгеріс оларды толық көлемде 
іске асыруға мүмкіндік бермеді. Соңғы жылдар ұзаққа созылған 
экономикалық дағдарыстың келуімен, мұнай және метал-
дар бағасының төмендеуімен сипатталды, бұл, салаға атап 
айтқанда, инвестицияға арналған қаражатты шектеді. Бұл фак-
торлар алдыңғы стратегияда қойылған мақсаттарға қол жет-
кізуде әсер етті.

Осыған байланысты Компанияның даму стратегиясы келесі-
дей негізгі ережелері ескере отырып, қайта қаралды:

 ∙ Компания инвестицияларын басым ҚПҚ (алтын, мыс, 
қорғасын-мырыш қорлары) бағыттай отырып, меншікті 
қаржы ресурстары есебінен жаңа кен орындарын іздеуге 
бағытталған геологиялық барлау қызметіне (2019 жыл-
дан) сақтау қажеттілігі.

 ∙ Расталған қорлары/ресурстары бар кен орындары жоба-
ларына фокусты күшейту.

 ∙ Жаңа жобаларға сындарлы кірумен ре-инвестордың 
үлгісіне көшу, оларды дамыту және активтерді толығымен 
немесе олардың үлесін кейіннен сату.

G4-42

Компания қызметінің негізі үшін келесідей қағидаттар 
қойылады:

 ∙ Технологиялық және стратегиялық серіктестерді, 
сондай-ақ қаржылық инвесторларды тарта отырып, 
Қазақстанның тау-кен өндіру және металлургия секторын 
дамытудағы катализатор рөліндегі қызмет.

 ∙ Компания мемлекет мүддесін ұсына отырып, Қазақстанда 
бар күрделі, қиын байытылатын және қиын қайта өңде-
летін рудаларды өндіріске тартуы тиіс, осындай күрделі 
кен орындарында геологиялық-барлау жұмыстарын жүр-
гізуі және байыту және қайта өңдеудің тиімді технологи-
яларын іздеу бойынша зерттеулерді ұйымдастыруы тиіс.
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Спасск жобасы бойынша
Мысты, алтынды және ілеспе 
компоненттерді іздеу бойынша геологиялық 
барлау жұмыстары жүруде.

Масальский ТБК жобасы бойынша
Қорлар - 729,2 млн. тонна кен.
Темір мөлшері 15,7%.
Титан тотығы мөлшері 2%.
Ванадий пентаксид мөлшері 0,1%.

Солтүстік Қатпар жобасы бойынша
Вольфрам-молибден рудалы кен орны.
Қорлар - 40,2 млн. тонна кен.
Вольфрам үштотығы мөлшері 0,23%.
Молибден мөлшері 0,04%.
Висмут мөлшері 0,01%.

Аффинаж зауыты жобасы бойынша
Тазартылған алтын өндіру зауыты.
Жобалық қуаты – 25 тонна алтын.

Кремний зауыты бойынша
Металлургиялық кремний өндіру зауыты
Жобалық қуаты - 23,9 мың тонна 
металлургиялық кремний.

Тұйық-Темірлік жобасы бойынша
Мысты, қорғасынды және баритті іздеу 
бойынша геологиялық барлау жұмыстары 
жүруде.

Тау етегіндегі Кетмень жобасы бойынша 
Алтынды учаскеде іздеу-бағалау 
жұмыстары аяқталды.

Шоқпар және Гагарин к/о жобалары бойынша
Алтынды кен орнында іздеу-бағалау 
жұмыстары жүргізілуде.

Прогресс к/о жобасы бойынша
Алтынды кен орнында іздеу-бағалау 
жұмыстары жүргізілуде.

Оңтүстік Мойынты алаңы бойынша
Алтынды кен орнында іздеу-бағалау 
жұмыстары жүргізілуде.

Шалқия жобасы бойынша
Полиметал рудасын өндіру жөніндегі кеніш.
Кен орнында 127,5 млн.тонна кен бар.
Мырыш мөлшері 4,27%.
Қорғасын мөлшері 1,28%.

Алайғыр жобасы бойынша
Полиметал рудалы кен орны.
Қорлар – 18,5 млн. тонна кен.
Қорғасын мөлшері 5,4%.
Күміс мөлшері 26,27 г/т.

Жоғарғы Қайрақты жобасы бойынша
Вольфрам және молибден іздеу 
жөніндегі геологиялық барлау 
жұмыстары жүргізілуде.

Cu

Fe

Ag

Cu

Zn

Pb

Pb

Ti

Pb

Au

Au

Au

Au

Au
Au

Si

Мо
Мо

W
W

ҚЫЗМЕТ ЕТУ 
ГЕОГРАФИЯСЫ
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ өз қызметін Қазақстан Респу-
бликасының аумағында жүзеге асырады және 12 жобаны 
іске асырады, оның ішінде:

 ∙ 2 өндірістік жоба
 ∙ 4 өндіру жобасы
 ∙ 7 геологиялық барлау жобасы

G4-6, G4-8
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БІЗДІҢ ЖОБАЛАР

Аффинаж зауыты

Компания құрамында алтыны бар шикізатты тазарту бойынша 
кәсіпорын салды, оның номиналды өндірістік қуаты жылына 25 тонна 
тазартылған алтын және 50 тонна тазартылған күміс, бұл ретте 
өндірістік әлеуеті 70 тонна алтын мен 400 тонна күміс шығаруға 
жеткілікті.

2013 жылдан бастап 28 тонна тазартылған алтын өндірілді. 
Зауытта 74 адам еңбек етуде.

Өнім:

 ∙ Сапасы 99,99 % тазартылған алтын, стандартты құйма 
түрінде, салмағы 12 кг, өлшемді құймалар салмағы 100 
грамм, 250 грамм, 500 грамм, 1 000 грамм, түйіршіктер.

 ∙ Сапасы 99,99 % тазартылған күміс, стандартты құйма 
түрінде, салмағы 30 кг, өлшемді құймалар салмағы 100 
грамм, 250 грамм, 500 грамм, 1 000 грамм, түйіршіктер.

Сондай-ақ, Серіктестік өңделме негізінде (толлинг) асыл 
металдарды (алтын, күміс) тазарту бойынша қызмет көрсе-
теді. G4-4

Технология

Аффинаж зауытында балқыту және құймаларды қалыптау-
мен тазартудың электрохимиялық әдісі қолданылады.

Зауыттың технологиялық желісі алтын және күмістің 
қышқылсыз бөліну үдерісін, алтынкүмісті қорытпалардан 
күмістің вакуумдық дистилляциясын қамтамасыз ететін, 
жаңа инновациялық қондырғымен ACIDLESS SEPARATION 
толықтырылды. Технологиялық үдеріс бірқатар маңызды 
міндеттерді шешуге мүмкіндік береді және алтынкүмісті 
қорытпаларды жоғары жылдамдықпен өңдеу, бағалы 
металдарды жоғары дәрежеде бөліп алу есебінен жететін 
экономикалық артықшылыққа ие, бұл өндірістік циклді–3–4 
күнге қысқартуға мүмкіндік береді.

Зауыттың қолданыстағы технологиясы, тазартудың элек-
трохимиялық әдісі Қазақстандық зерттеме болып табы-
лады, ол бағалы металдарды тазартудың халықаралық 
инновациялық әдістеріне сәйкес орындалды, бұл техноло-
гияның ТМД аумағында теңдесі жоқ және әлемдік көшбас-
шылардан кем түспейді.

Болашақ дамуы

Болашақта зауыт зергерлік және техникалық өнеркәсіпке 
арналған дайындамаларды жасауды, сондай-ақ қалыптау 
желісін сатып алу мүмкіндігін қарастыруда, ол бізге инве-
стициялық алтын ретінде халыққа сату үшін, 1-ден 100 г-ға 
дейінгі өлшемді құймаларды шығаруға мүмкіндік береді, 
медицина және басқа да өнеркәсіп салалары үшін өнім-
дерді дайындауға мүмкіндік береді.

Жобаны іске асырудағы ілгерілеу

 ∙ Алтын өнімі бойынша жобалық қуаттылыққа шығу.

 ∙ Жоспар 25 тонна алтын және 5 тонна күміс 
өндіру.

 ∙ Жоспар 20 тонна алтын және 4 тонна күміс 
өндіру.

 ∙ «Good Delivery» мәртебесін алу жоспарлануда.

МЕТАЛЛУРГИЯ

28 ТОННАДАН 
астам тазартылған

 АЛТЫН 
өндірілді

2018

2019

 ∙ Күмісті вакуумды дистилдеу.  технологиясын ендіру

 ∙ 10,1 тонна алтын және 2,25 тонна күміс 
шы ға рылды.

 ∙ Алтынды гидротұндыру технологиясын ендіру

 ∙ 12 тонна алтын және 4 тонна күміс шығарылды.

 ∙ 15 тонна алтын және 4 тонна күміс өндіру.

2015

2016

2017
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Кремний зауыты
Техникалық кремний өндірісі бойынша зауыт 2014 жылы 
іске қосылды, жобалық қуаты жылына 24 мың тонна дайын 
өнім. Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданында 
«Сарыарқа» АЭА аумағында орналасқан.

Барлық өндірілетін өнімдер жақын және алыс шетелге, 
оның ішінде АҚШ, Еуропа және ЕАЭО елдеріне сатылады.

Өнім:

Техникалық кремний (металлургиялық)
Негізгі өнім металлургиялық кремний болып табылады. 
Кремний өлшемі 0-ден 2 мм-ге дейінгі, 2-ден 10 мм дейінгі, 
10-нан 60 мм-ге дейінгі, 60-тан 100 мм-ге дейінгі кесектер 
түрінде жөнелтіледі.

Кремний шлагы
Кремний шлагы өндірісте және техникалық кремнийді 
тазартуда ілеспе өнім болып табылады. Шыны тәрізді, күң-
гірт-жасыл түсті кремний бөлшектерінің дақтары бар нәзік 
материал. Оксидтердің орташа мөлшері: кремний оксиді – 
70–80 %, темір оксиді – 0,3–0,7 %, кальций оксиді – 10–15 %, 
алюминий оксиді – 5–15 %. Өнім үю тәсілімен жеткізіледі, 
кесектерінің өлшемі 0 – 300 мм.

Микрокремнезем (микросилика)
Микрокремнезем техникалық кремний өндірісінде пештер-
дегі қалдық газдарды тазарту үдерісінде алынатын ультра-
дисперсті материал болып табылады.

Құрамында кремний диоксиді 90 % кем емес қара-сұр ұнтақ 
түрінде өндіріледі. Массасы 900–1000 кг, биг-бэг түрінде 
жөнелтіледі.
G4-4

Технология

Зауыттың өндірістік кешені әрбірінің толық қуаты 30 МВА, 
батырылма доғамен электр пештері өндірісі нарығында 
көшбасшы SMS SIEMAG неміс өндірушісінің екі рудатерми-
ялық пештері болып табылады.

Кәсіпорынның шикізат базасы Жезқазған қаласынан 130 км 
солтүстік-батысына қарай, Қарағанды облысы, Ұлытау 
ауданында орналасқан «Ақтас» кварцтың меншікті кен орны 
болып табылады. Осы аталған кен орнының кварцы жоғары 
тазалығымен ерекшеленеді, бұл жоғары маркалы техни-
калық кремнийді балқыту үшін, оны неғұрлым жағымды 
шикізат етеді. Кен орнында кварцтың жалпы қоры 4 млн. 
тоннаны құрайды, бұл ретте, жыл сайынғы өндіру көлемі 
72 мың тонна талшықты кварцты құрайды.

Зауыт газдан тазартқыш жабдықтармен жабдықталған, шаң 
ұстау тиімділігі 99 %-ға дейін, шығарылған газдардан жоғары 
дәрежеде тазартумен үдерісті жүргізуге мүмкіндік береді.

Болашақ дамуы

2017–2018 жж. кәсіпорынды дамыту келешегінің негізгі міндет-
терді ретінде сақтау қоймасын салу, шихта дайындауды бөлу, 
РТП–1, РТП–2 техникалық кремний өндірісі үшін шихталық 
материалдарды мөлшерлеу және тасымалдау жоспарлануда. 
Бұл жоба өндірістіңқ кремний өндірісі үшін шихталық матерн 
жақсартуға және қалпына келтіру үдерістерін тұрақтандыру 
есебінен өндірістік пештерді арттыруға мүмкіндік береді.

Жобаны іске асырудағы ілгерілеу

 ∙ № 2 рудатармиялық  пеш жұмысын қалпына келтіру.
 ∙ № 1 «Кремний алқабы»  арнайы экономикалық 

аймақ «Сарыарқа» субаймақты құру  және АЭА 
қатысушысы мәртебесін алу.

 ∙ 11,07 мың тонна техникалық кремний және 14 мың 
тонна микросилика өндірілді.

 ∙ 10,9 мың тонна кремний және 650 мың тонна 
микросилика іске асырылды.

 ∙ Рудатермиялық пештің қосымша агрегаттарында 
жұмысты қалпына келтіру.

 ∙ 19,5 мың тонна техникалық кремний және 17,6 
мың тонна микросилика өндірілді.

 ∙ Химиялық зертхана құрылысы.
 ∙ Техникалық кремний өнімі бойынша  жобалық 

қуаттылыққа  шығу. 

 ∙ 23,9 мың тонна техникалық кремний және 20,1 
мың тонна микросилика өндірісі.

2015

2016

2017
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PbZn

Жобаны іске асырудағы ілгерілеу

Байыту фабрикасын сала отырып, Қызылорда 
облысындағы Шалқия полиметалл кен орнын 
өнеркәсіптік пайдалану

Осы жобаны іске асыру 2014–2018 жылдарға арналған ҚР 
тау-кен металлургия өнеркәсібін дамыту бойынша Кешенді 
жоспарға және Қызылорда облысында тау-кен-металлур-
гия кешенін дамыту бойынша Жол картасына енгізілген.

Кен орнында орта есеппен 4,27 % (5,5 млн. тонна) мырыш 
және 1,28 % (1,6 млн. тонна) қорғасын құрамды 127,5 млн. 
тонна кен бар. Жоба бойынша осы кенішті жылына 4 млн. 
тоннаға дейін кеңейту және мырыш және қорғасын концен-

траттарын алу үшін кен байыту фабрикасын салу көзделуде. 
Қорғасын-мырыш сульфидті рудаларды қайта өңдеу үшін 
талғамды флотациялау сұлбасы пайдаланылады. Кенішті 
пайдалану мерзімі – 32 жыл.

Кен орнында ұзындығы 27 км өзіндік теміржолы, 16 км өзін-
дікі электр желісі, әрқайсысы 40 МВт 2 трансформаторы бар, 
өзіндік қосалқы станциясы, сумен жабдықтау, дамытылған 
жер асты инфрақұрылымы бар.

Өндірістің жоспарлы көрсеткіштері

ӨНДІРУ

қорғасын

МЛН. ТОННА4 100 
МЫҢ ТОННА

20 
МЫҢ ТОННА

Жылына

ҚОЙЫЛТПАСЫН ШЫҒАРУ
мырыш

 ∙ 60 мың метр кубтан астам көлемде тау-кен 
ұңғыма жұмыстары.

 ∙ Кеніштің негізгі нысандарында қалпына келтіру 
жұмыстары аяқталды. 

 ∙ Ішкі инфрақұрылым нысандарын жобалаудың 
бастамасы.

 ∙ Байыту фабрикасын салу.

 ∙ Пайдалануға беру.

 ∙ Технологиялық зерттеулер жүргізілді және техно-
логиялық регламент әзірленді.

 ∙ Банктік ТЭН әзірлеу аяқталды. 
 ∙ Байыту фабрикасын, сыртқы және ішкі инфра-

құрылым салу бойынша жобалық жұмыстар 
өткізілді.

 ∙ Қалдыққойма алаңын дайындау үшін жерлік 
жұмыстар жүргізілді.

 ∙ Қосымша жабдықтар сатып алынды.

 ∙ Байыту фабрикасын жобалау және салып 
бастау.

2016

2017

2018

2019

2015

кен өндіру
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AgPb

Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында 
полиметалл кендерін өндіру
Алайғыр – Қарағанды облысының Қарқарлы және Шет 
аудандары шекрасында орналасқан полиметалл рудалы 
кен орнын пайдалануға беру жөніндегі жаңа жоба.

Кен орнында орта есеппен 5,4 % (1 млн. тонна) қорғасын 
және 26,1 г/т (483 тонна) күміс құрамды 18,518 млн. тонна кен 
бар. Жоба бойынша, кеніш және қорғасын және күміс кон-
центраттарын алу үшін байыту фабрикасын салу көзделіп 

отыр. Аралас (сульфидті-тотыққан) қорғасын кенін қайта 
өңдеу үшін кондициялық қорғасын концентратын алатын, 
сульфидті және тотыққан қорғасын минералдарының бір-
лескен флотациясы сұлбасы пайдаланылады. Кенішті пай-
далану мерзімі – 25 жыл.

Жобаның орналасқан жері географиялық тиімді: өнеркәсібі 
дамыған аймақта орналасқан.

Өндірістің жоспарлы көрсеткіштері

МЫҢ ТОННА

900
64 

МЫҢ ТОННА

ҚОЙЫЛТПАСЫН ШЫҒАРУ
қорғасын-күміс

 ∙ 910 мың метр куб. көлемде тау-кен-аршу 
жұмыстары.

 ∙ Банктік ТЭН сараптамасынан өту.
 ∙ Электр берудің сыртқы желісін жобалау.
 ∙ Кенішті жобалау.
 ∙ 1-ші іске қосу - «Жатахана мен асхана» кешенін 

және өндірістік алаң объектілерін жоспарлау 
басталды.

 ∙ Сыртқы электр беру желісін салу басталды.
 ∙ 1-ші іске қосу жобасы –  «Жатахана мен асхана» 

кешенін  жобалау аяқталды және құрылысы 
басталды.

 ∙ ТБК өнеркәсіптік алаңы объектілері бойынша 
жобалау аяқталды және құрылысы басталды.

 ∙ Евразиялық даму банкімен несиелік шарт 
жасалды.

 ∙ 1 096 текше метр көлемінде тау-кен әзірлік жұмыс-
тары жүргізілді.

 ∙ БФ бойынша негіздік инжинирингті әзірлеу бастау.
 ∙ Сыртқы электр беру желісі құрылысын аяқтау.
 ∙ Байыту фабрикасын және ішкі инфрақұрылымдар 

объектілерін жобалауды бастау.
 ∙ БФ корпусы құрылысының басталуы.
 ∙ Тау-көлік және көмекші жабдықтар сатып алу.
 ∙ 1-ші іске қосу жобасы – «Жатақхана мен асхана» 

кешенін  жобалау аяқтау.
 ∙ Таукен-әзірлік жұмыстарын жалғастыру.

 ∙ ТЖ тұйығы құрылысының басталуы.
 ∙ БФ, фабрика инфрақұрылымдары мен өнеркәсіп 

алаңы объектілері құрылысын аяқтау.
 ∙ Жабдықтар бойынша монтаждау және іске 

қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу.
 ∙ Жобаны өндіріске қосу.

2016

20172018-
2019

2015

Жобаны іске асырудағы ілгерілеу

кен өндіру

Жылына
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Ақмола облысындағы Масалы темір рудалы кен орны 
базасында тау-кен-металлургия кешенін салу
Кен орнында орта есеппен 15,82 % (115,4 млн. тонна) темір, 
2,05 % (14,6 млн. тонна) титан оксиді және 0,11 % (0,9 млн. 
тонна) ванадий пентоксид құрамды 729,2 млн. тонна кен бар. 
Жоба бойынша тау-кен байыту комбинатын және метал-
лургиялық зауыт салу көзделуде. Кенді байыту кезеңінде 
титан-магнетит кендерін қайта өңдеу үшін, көпсатылы маг-

нитті сепарация сұлбасы пайдаланылады, темірді тотық-
сыздандыру кезеңінде аглодомендік үдеріс кезеңінде ұсы-
нылды, болатты балқыту кезеңінде конверторлық өндіріс, 
прокаттау кезеңінде – екі желілі үздіксіз прокаттау болады.

Кенішті пайдалану мерзімі – 67 жыл.

Өндірістің жоспарлы көрсеткіштері

ыстықтай илектелген

МЛН. ТОННА11
кен өндіру

500 
МЫҢ ТОННА

440 
МЫҢ ТОННА

сұрыпты

БОЛАТ ПРОКАТЫН ШЫҒАРУ

 ∙ Руданы байыту бойынша зертханалық зерттеулер 
аяқталды.

 ∙ ТБК  және металлургиялық комбинат құрылысы-
ның алдын ала ТЭН әзірленді.

 ∙ Жобаны қаржыландыруға Эксимбанкпен шек-
телмелі келісім және CNTIC корпорациясымен 
шектелмелі ЕРС-шарт  жасалды.

 ∙ Тау-кен металлургиялық  комбинатты жобалау 
және салу.

 ∙ Іске қосу жұмыстары.
 ∙ Пайдалануға беру.

 ∙ Жобалық қуаттылыққа шығу.

 ∙ ТЭН әзірленді.
 ∙ Қытайда кенді өңдеу технологиясының техноло-

гиялық зерттеулері өткізілді.
 ∙ Тау-кендік бөлуге және өндірістік алаңға жер 

бөлулері алынды.
 ∙ Электржабдықтау, темір және автомобиль жол-

дарының техникалық шарттары алынды, Есіл 
өзенінен су тұтыну алдын-ала келісілді

 ∙ Техникалық-экономикалық негіздемінің мемле-
кеттік зерттеуден өтуі.

 ∙ Тау-кен металлургиялық кешенді жобалау және 
салу бойынша ЕРС келесімшартқа қол кою.

2016

2017
2021-
2022

2024

2015

Жобаны іске асырудағы ілгерілеу

Жылына
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Mo CuW

Қарағанды облысындағы Солтүстік Қатпар кен 
орнында вольфраммолибден рудасын өндіру
Актив Компаниямен 2015 жылы сатып алынды. Жоба шикі-
зат базасын және Компанияның өндірістік қуатын ұлғайту 
мақсатында, Солтүстік Қатпар кен орнын игеруге бағыт-
талған. Жобаны іске асыру барысында өндірудің жаңа тех-
нологияларын енгізу және сирек металлдар (вольфрамды, 
молибденді және мыс-висмутті) концентраттары өндірісі 
жоспарлануда.

Бұл кен орнында орта есеппен вольфрам үшоксиді 0,225 % 
(90 мың тонна), молибден 0,035 % (13,9 мың тонна) висмут 

0,014 % (5,8 мың тонна), мыс 0,14 % (57 мың тонна) құрамды 
40,2 млн. тонна руда бар.

Жоба бойынша тау-кен байыту комбинатын салу көз-
деліп отыр. вольфраммолибденді рудаларды қайта 
өңдеу үшін құрамдастырылған гравитациялық-флотаци-
ялық сұлбаларды қолдануға болады. Кенішті пайдалану 
мерзімі – 28 жыл.

Өндірістің жоспарлы көрсеткіштері

молибден

МЛН. ТОНН

1,64
кен өндіру

2,5 
МЫҢ ТОНН

1,4 
МЫҢ ТОНН

195 
ТОНН

аммоний мыс

ҚОЙЫЛТПАСЫН ШЫҒАРУПАРАВОЛЬФРАМАТЫ

 ∙ Актив сатып алынды.  ∙ Байтудың осы заманғы технологиясын әзірлеу 
бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
және тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар өткізудің, 
кен орны рудасын байыту бойынша технологиялық 
регламент әзірлеудің басталуы.

 ∙ Байтудың осы заманғы технологиясын әзірлеу 
бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
және тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар өткізудің, 
кен орны рудасын бойынша технологиялық регла-
мент әзірлеудің аяқталуы.

 ∙ Банктік техникалық-экономикалық негіздемені 
әзірлеудің басталуы.

 ∙ Тау-металлургия кешенін жобалау. 
 ∙ ТБК-қа ЖСҚ әзірлеу.
 ∙ Тау-металлургия кешенінің құрылысы және іске 

қосу-реттеу жұмыстары.
 ∙ Пайдалануға беру.

 ∙ Карьер, рудалық алаң, ескі кент және қамтамасыз 
етудің инженерлік желісін салу.

 ∙ Жобалық қуатқа шығу.

2015 2016

20172018

2019–
2021

2022–
2023

Жобаны іске асырудағы ілгерілеу

Жылына
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БІЗДІҢ ЖОБАЛАР

Компанияның негізгі геологиялық барлау нысандары алтын 
және мыс кен орындары болып табылады. Жыл бойы Ком-
пания екі жер қойнауын пайдалану нысандарында (Тұй-
ық-Темірлік кендік ауданында және Оңтүстік Мойынты 
алаңы) іздеу жұмыстарын жалғастырды, Спасск мыс кенді 
аймағындағы жұмыстар іздеу-бағалау кезеңінде Шоқпар, 
Гагарин және Прогресс алтын шығаратын кен орындарында 
бағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Жыл қорытындысы бойынша Алматы облысы, тау етегіндегі 
Кетмень телімде С2 санаты бойынша геологиялық барлау 

жұмыстары аяқталды және шашыранды алтын қорлары 
мемлекеттік балансқа қойылды. Қарағанды облысы, Спасск 
мыс кені аймағы аумағындағы Қажықонған кен орнының 
қоры мемлекеттік балансқа қойылды.

Жалпы 2016 жылға геологиялық барлау қызметіне салынған 
инвестициялардың көлемі 2, 14 млрд. теңгені құрады, ҚҚС-
сыз. (геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге және жер 
қойнауын пайдалану құқығын ресімдеуге).

Қызметті дамыту

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ 

ЖҰМЫСТАРЫ

 ∙ Тұйық-Темірлікте, Спасск МКА-да, Кетмен бөк-
терінде, Прогрессте, Шоқпар және Гагаринде 
барлау жүргізу.

 ∙ Қостанай аумағы бойынша  жер қойнауын пайда-
лану құқығын сату.

 ∙ Оңтүстік-Мойынты аумағы  бойынша жер қойна-
уын пайдалану құқығын рәсімдеу.

 ∙ Жоғарғы Қайрақты кен орны бойынша жер қойна-
уын пайдалану құқығын рәсімдеу бастамасы.

 ∙ Қорларды мемлекеттік теңгерімге қою, Жақсылық 
бойынша жұмыстарды аяқтау.

 ∙ Батыс Саяқ кен орнында титан-магний рудаларын 
барлауға  Келісімшарт бойынша жұмыстарды 
аяқтау.

 ∙ Тұйық және Жоғарғы Қайрақты кен орындары 
бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын 
рәсімдеу.

 ∙ Спасск МКА-да, Тұйық-Темірлікте, Оңтүстік-Мой-
ынтыда, Прогрессте, және Жоғарғы Қайрақтыда, 
Шоқпар және Гагаринде барлау жүргізу.

 ∙ Кетмень бөктері бойынша жұмыстарды аяқтау 
және қорды мемлекеттік теңгерімге қою.

 ∙ Спасск МКА Қажықонған кен орны бойынша 
қорды мемлекеттік теңгерімге қою.

 ∙ Тұйық-Темірлік және Жоғарғы Қайрақты, Спасск 
МКА және Шоқпар-Гагарин  кен орындарын 
барлау.

 ∙ Тұйық, Спасск МКА және Жоғарғы Қайрақты кен 
орындарына барлау жүргізу.

 ∙ Гагарин және Шоқпар кен орындары бойынша  
қорларды мемлекеттік теңгерімге қою.

2015 2016

2017

2018

Туюк 

Спасск мыс кені 
аймағы 

Тұйық-Темірлік  
кен ауданында 

Шоқпар Гагарин 

Оңтүстік-Мойынты 
алаңында 

Пайдалы қазбаның түрі 

Прогресс 

Жоғарғы Қайрақты 

Тау етегіндегі 
Кетмень 

Мыс														Алтын															Вольфрам													Қорғасын										Молибден		
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Барлау бұрғылау, қума шақ
2016 жылдың қорытындысы бойынша 
барлау бұрғылаудың көлемі 43%-ға 
артты.

Инвестициялардың жалпы көлемі, 
млрд. теңге
2015 жылмен салыстырғанда 2016 
жылы Компания инвестициясының 
жиынтық көлемі 1,35 есеге өсті. Инве-
стициялардың өсу себебі өндіру және 
өндірістік жобаларға Компания салы-
мының ұлғаюы, сондай-ақ жер қойна-
уын пайдалану құқықтарын алудағы 
инвестициялық шығыстар.

ГБЖ-на инвестициялар, млрд. теңге
2015 жылмен салыстырғанда 2016 
жылдың қорытындысы бойынша 
геологиялық барлау жұмыстарын 
жүргізу үшін Компания инвестицияның 
жалпы көлемін 5%-ға ұлғайтты.

Меншікті капитал, млрд. теңге
Меншікті капиталдың 46 550 млн. тең-
геге ұлғаюы «Казцинк» ЖШС кірісі алуы 
салдарынан пайда болған, жобаларды 
іске асыруға Компанияның жарғылық 
капиталына 8 973 млн. теңге көлемін-
дегі «Самұрық-Қазына» АҚ  салымымен, 
сондай-ақ «Казцинк» ЖШС есептілігінде 
валютаны қайта есептеуден туындаған, 
390 млн. теңге көлемінде  капиталдың 
басқа да компоненттерінің өсуімен 37 547 
млн. теңге бөлінбеген пайданың ұлға-
юымен түсіндіріледі.

Алтын өндірісі, тонна
2015 жылмен салыстырғанда 2016 
жылы тазартылған алтынның аса 
жоғары құймаи (99,99%) түрінде өндіру 
көлемі 1,2 есеге өсті. Барлық өндіріл-
ген алтын  көлемі аффинаж зауытынан 
шығарылды.

Техникалық кремний өндірісі,  
мың тонна 
2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы 
техникалық кремний өндіру көлемі 1,7 
есе өсті. Барлық өндірілген техникалық 
кремний «Tau-Ken Temir» ЖШС зауы-
тынан   шығарылды.

EBIDTA, млн. тонна 
2015 жылмен салыстырғанда процент 
есептеуге дейінгі, салық салу, еңбек 
қабілетін жоғалту, тозу, титықталу, амор-
тизация, бойынша әлеуметтік төлемдерге 
қатысты ақша құрамды емес міндеттеме-
лер және пайдалы қазбаларды өндіру 
салығы болып келетін кіріс 2016 жылы 
тасымалдау және өткізу шығындарының, 
жалпы және әкімшілік шығындардың 
өсуі себепті төсендеді.

Қызметкерлердің орташа тізімінің 
саны, адам 
2015 жылмен салыстырғанда 2016 
жылы Компания тобы қызметкер-
лерінің орташа тізімдік саны 41 адамға 
өсті. Өсуінің негізгі себебі № 2 тау-кен 
үңгілеу бөлімінің ашылуына байла-
нысты Шалқия кенішінде өндірістік 
қызметкерлер санының көбеюі болды.  
G4-10

ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ
2016 жылы Компания мен ҚР 
Инвестициялар және даму жөніндегі 
Министрлігі арасында, Алматы 
облысы Тұйық кен орнында барит-
полиметалл және күміс өндіруге 
арналған және Қарағанды облысы 
Жоғарғы Қайрақты кен орнында 
бірлескен барлау мен вольфрам-
молибденді руданы өндіруге 
арналған 

ЕКІ ЖАҢА 
КЕЛІСІМШАРТ 
ЖАСАЛДЫ

Қажықонған кен орны 
бойынша орташа мөлшері 1,8% 

98,5 мың тонна мыс 
қоры ҚР Мемлекеттік 
балансына  қойылды  
G4-13

Аффинаж зауытының 
технологиялық желісі, алтынды 
және күмісті қышқылдық 
ажырату, алтын-күміс құймасы 
вакуумды тазарту процесін 

қамтамасыз ететін аса 
жаңа инновациялық 
ACIDLESS 
SEPARATION 
қондырғысымен толықты

2016 жылдың желтоқсан айында Компания «Silicon Mining» 
ЖШС-нің 90,1 % үлесін сатып алды

2016 жылдың 30 желтоқсанында 
Еуразиялық даму банкі (ЕДБ) және 
«Алайғыр» БК» ЖШС Қарағанды 
облысы Алайғыр кен орнында 
полиметалл рудасын өндіруге және 
қайта өңдеуге байланысты  

ЖОБАНЫ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 
ТУРАЛЫ НЕСИЕЛІК 
ШАРТҚА ҚОЛ 
ҚОЙЫЛДЫ

Металлургия тау-кен ісі 
Ғылыми-зерттеу Институтымен 
ынтымақтаса отырып, 
(CRIMM Чанша қ.) CNTIC 
(ҚХР)-де доменді балқыту 
үшін концентраттар алумен 

Масалы кен орны 
кен байыту үдерісіне 
технологиялық 
зерттеу жүргізілді

Шалқия жобасы 
бойынша банктік ТЭН 
аяқталды

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ

201620152014

34,19

27,87

50,6

20162015

1,59

1,87

1,98

201620152014

8,91

2 419 600

12,07

201620152014

503,60

313,5

550,15

201620152014

10,1

6,3

12

201620152014

11,25

2

19,51

20162015

272,3

-2 061

-134,1

201620152014

959

633

1 000
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ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Жыл қорытындысы  

БОЙЫНША  

12
ТОННА АЛТЫН ЖӘНЕ 

19,51 
МЫҢ ТОННА 

ТЕХНИКАЛЫҚ КРЕМНИЙ ӨНДІРІЛДІ
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2016 жылы ROACE көрсеткіші 
-7,1% құрады. 2015 жыл 
көрсеткішімен салыстырғанда,  
2016 жылы көрсеткіштің 
өсуі  51 467 млн. теңгеге Таза 
табыстың  өсу себебінен болды.

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлш. бір. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.
Іс жүз. Жоспар Іс жүз. Болжам

Аффинаждалған алтынның өндірісі тонна 10,1 12 12 15

Металлургиялық кремний өндірісі тонна 11 249 19 207 19 513 23 904

Есепті кезеңде Аффинаж зауытында 12 тонна тазартылған 
алтын өндірілді. 2016 жылға аффинаждық алтын өндіру 
жоспары 100 %-ға орындалды.

Есепті кезеңде Қарағанды қ. зауытында 2016 жылға метал-
лургиялық кремний өндіру жоспары 102 %-ға орындалды.
G4-9

Қаржылық көрсеткіштер

Атауы Өлш. бір. 2015 ж. Іс жүз.
2016 ж. Іс 

жүз.
Инвестициялық жобалардың орындалу дәрежесі % 77,4 68,1

EBITDA margin* % 0,3 (0,08)

ROACE % –2,6 7,1

* Көрсеткіштер Жалғыз акционер бекіткен әдістеме бойынша есептелді

2016 жылы «Инвестициялық жобалардың орындалу дәре-
жесі» көрсеткіші 68 %-ға орындалды. ПӘК толық емес орын-
дау, негізінен, инвестициялық жобалар бойынша: «Бай-
ыту фабрикасы құрылысымен Қызылорда облысындағы 
Шалқия полиметалл кен орнын өнеркәсіптік пайдалану», 
«Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында поли-
металл рудасын өндіру», «Астана қ. аффинаж зауытында 
алтынды гидрометаллургиялық тұндыру технологиясын 
енгізу» дамытуға жұмсалатын шығындарды толық игерме-
умен байланысты.

2016 жылға EBITDA margin нақты көрсеткіші – 0,08 %-ды 
құрады. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 
EBITDA margin көрсеткішінің төмендеуі тасымалдауға және 
өткізуге кеткен шығындардың және жалпы табыстың өсуі 
кезінде жалпы және әкімшілік шығындарының өсуі себеп-
терінен болды. Көліктік шығындардың өсуі тауарлық крем-
нийді Санкт-Петербург қ. теңіз портына дейін тасымалдауға 
кететін «Tau-Ken Temir» ЖШС шығындарының қымбатта-
уымен байланысты. Жалпы және әкімшілік шығындардың 
өсуі қызметкерлерді қабылдаумен және инвестициялық 
жобаларды дамытудың белсенді кезеңіне ЕТҰ деректерін 
енгізумен «Масальский ТБК» ЖШС, «Алайғыр БК» ЖШС 
және «Солтүстік Катпар» ЖШС-нің жалпы және әкімшілік 

шығындарының ұлғаюы себебінен болды. 2015 жылмен 
салыстырғанда, өз кезегінде, 2016 жылы жалпы табы-
стың өсуі тауарлық кремнийді өткізу және өндіріс көлемін 
ұлғайту себебінен болды.

2016 жылы ROACE көрсеткіші – 7,1 % құрады. 2015 жыл көр-
сеткішімен салыстырғанда, 2016 жылы көрсеткіштің өсуі 
51 467 млн. теңгеге Таза табыстың өсу себебінен болды 
негізінен, үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін «Каз-
цинк» ЖШС табысының ұлғаюынан өсті.

Қаржылық емес көрсеткіштер

Жоспарланған 70 % «Тартушылық индекс» көрсеткіші, есепті 
кезеңнің қорытындысы бойынша 84 % құрады, бұл қызмет-
керлердің өз жұмысына, ұжыммен және тікелей басшысы 

арасындағы қарым-қатынасқа, сондай-ақ жұмыс орны-
ның техникалық жабдықталуына қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

Капиталдың жеткіліктілігі туралы көрсеткіштер мәліметтері

Меншікті капитал мөлшері, млн. теңге

2016 жылдың 31 желтоқсанына Компанияның меншікті 
капиталы 550 157 млн. теңгені құрайды. 46 550 млн. теңгеге 
меншікті капиталдың ұлғаюы негізінен келесідей фактор-
ларға байланысты негізделген:

 ∙ Есепті кезеңде «Казцинк» ЖШС-де алынған табыс сал-
дарынан туындаған бөлінбеген пайданың 37 547 млн. 
теңгеге ұлғаюы;

 ∙ «Байыту фабрикасы құрылысымен Қызылорда облы-
сындағы Шалқия полиметалл кен орнын өнеркәсіптік 
пайдалану», «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен 
орнында полиметалл рудасын өндіру және қайта 

өңдеу», «Ақмола облысындағы Масалы кен орнының 
темірлі рудаларын өндіру және қайта өңдеу» жобала-
рын іске асыруға, сондай-ақ «Жамбыл облысындағы 
Шоқпар-Гагаринское кен орнында алтынды барлау» 
және «Қарағанды облысындағы Спасск мыс кенді 
аймағында мыс, алтын және ілеспе компоненттерді бар-
лау» геологиялық барлау жобаларын қаржыландыруға 
Компанияның жарғылық капиталына 8 973 млн. теңге 
көлемінде «Самұрық-Қазына» АҚ-ның салымы;

 ∙ Ұлғаюымен «Казцинк» ЖШС-нің валютаны қайта санау 
есептілігінен туындаған, 390 млн. теңге көлемінде капи-
талдың басқа компоненттерінің ұлғаюы. G4-9

Өтімділік көрсеткіштері туралы мәліметтер

2016 жыл қорытындысы бойынша қаржылық тәуелділік 
көрсеткіші 0,05 құрайды, меншікті капитал концентраци-
ясы 0,95 құрайды, бұл Компанияның ағымдағы қаржылық 
жағдайын тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз 
ретінде сипаттайды.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті көрсеткіші 5,07 құрайды, 
бұл ағымдағы міндеттемелер алдында еркін ресурстар-
дың жеткілікті көлемі салдарынан Компанияның ағымдағы 
қаржылық жағдайын оң сипаттайды.

201620152014201320122011

1 803 5 620

214 176

313 482

503 607
550 157
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Кірістер мен шығыстардың егжей-тегжейлі болжамы

Жалпы табыстар мен шығындар, млн. теңге 

168 926 млн. теңге көлеміндегі 2016 жылдың жалпы табысы 
негізінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
алтынды өткізу есебінен 155 178 млн. теңге көлемінде тазар-
тылған алтынды өткізуден түскен табыстан және 11 207 млн. 
теңге көлемінде металлургиялық кремний өткізуден, 
уақытша-бос ақшалай қаражатты екінші деңгейдегі 
банктерде орналастыру нәтижесінде алынған 2 215 млн. 
теңге көлемінде қаржылық табыстан, сондай-ақ, 326 млн. 
теңге көлемінде басқа да табыстарды алумен қалыптасты. 
G4-9

2016 жылғы Компанияның шоғырландырылған шығындары 
168 737 млн. теңгені құрады және ол негізінен құрамында 
алтын бар шикізатты сатып алуды және тазартылған алтын 
өндірісінде ескерілетін шығындарды, сондай-ақ металлур-
гиялық кремний өндірісі бойынша шығындарды, жалпы 
және әкімшілік шығыстарды, тасымалдау және сату бой-
ынша шығыстарды, өзге де операциялық емес шығыстарды 
қамтиды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 224 716 млн. 
теңге көлемінде тазартылған алтынды өткізу, 16 126 млн. 
теңге көлемінде металлургиялық кремнийді өткізу, 886 млн. 

теңге көлемінде тазартылған күмісті өткізу есебінен, сон-
дай-ақ 1 716 млн. теңге көлемінде қаржылық табыс және 
59 млн. теңге көлемінде өзге де табыстар алумен 2017 жылы 
Компаниямен 243 503 млн. теңге көлемінде жалпы табыс 
алу жоспарланып отыр.

Тазартылған алтынды және күмісті, кремнийді өткізуден, 
сондай-ақ 2019 жылдан бастап «Алайғыр» және «Шалқия» 
инвестициялық жобаларын пайдалануға беру салдарынан 
қорғасын-мырыш концентратын өткізуден алынған табы-
стармен 2017–2021 жылдары Компаниямен табыстар алу 
болжанып отыр.

2017 жылға 243 924 млн. теңге көлемінде жалпы шығыстар 
жоспарланып отыр және ол құрамында алтын бар шикі-
затты сатып алу және 237 213 млн. теңге көлеміндегі тазар-
тылған алтын және металлургиялық кремний өндірісінде 
ескерілетін шығындарды, 3 897 млн. теңге көлеміндегі Ком-
панияның корпоративтік орталығы мен еншілес ұйымының 
жалпы және әкімшілік шығыстарын (ЖӘШ), 2 145 млн. теңге 
көлеміндегі іске асыруға арналған шығыстарды, 669 млн. 
теңге көлеміндегі басқа шығыстар шығындарын қамтиды.

Болжам 2021 ж.Болжам 2020 ж.Болжам 2019 ж.Болжам 2018 ж.Болжам 2017 ж.Іс жүз 2016 ж.Іс жүз 2015 ж.

98 866

168 737

243 924

344 059

434 040 451 539 457 114

101 302

168 926

243 503

354 904

471 244
518 618 524 355

   Жалпы табыстар, млн. теңге    Жалпы шығындар, млн. теңге

ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

Компаниядағы меншік құрылымы
 ∙ Шығарылған акциялардың саны: 400 981 дана;
 ∙ Орналастырылған акциялар саны: 292 887 дана;

 ∙ Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялар 
саны: 108 094 дана;

 ∙ Акцияның номиналды құны: 1000 теңге;

Меншік құқықтарына иелік ету тәртібі

 – Компанияның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» 
ұлттық әл-ауқат Қоры акционерлік қоғамы болып табы-
лады, оған тікелей 100 % акциялар тиесілі;

 – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес және тәуелді 
ұйымдардағы акциялар (жарғылық капиталдағы үлесі) 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Мүшелеріне және 
Директорлар кеңесінің Мүшелеріне тиесілі емес.

 – Компанияның барлық акциялары қарапайым болып 
табылады, акционерлердің құқықтары 13.05.2003 ж. 

№ 415-II. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 
14-бабының талаптарына сай келеді. Акционерлердің 
Компания мүлкіне басым меншік құқығы бар;

 – Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ 
Компанияның негізгі басшы қызметкерлері акцияларға 
ие бола алмайды.

2016 жыл қорытындысы бойынша Компанияның Жарғылық 
капиталы 252 874 907 мың теңгені, Меншікті капиталы – 
550 096 363 мың теңгені құрады.
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Алтын нарығының жағдаяты
Алтынның әлемдік қоры
World Gold Council деректері бойынша, 2016 жылдың соңындағы жағдай бой-
ынша, әлем елдерінің халықаралық резервіндегі алтынның үлесі 33 329 тонна 
көлмінде бағаланады. Осы ретте, бұл көлемге мыналар енеді:  

• Халықаралық валюта қоры – 2814 тонна; 
• Еуропалық Орталық Банк  – 10 786 тонна; 
• Халықаралық Есептер Банк  – 104 тонна; 
• Батыс Африка Мемлекеттерінің Орталық Банкі  – 36,5 тонна.

Әлемде өндіру және өндіріс 
көлемі 
2016 жылы әлем бойынша 3 222,3 тонна 
сары қымбат бағалы метал өндірілді. 
Өткен жылмен салыстырғанда өсім 
барлығы 0,4% құрады. Алтынды аса 
ірі өндіруші Қытай болып табылады - 
453,5 т, одан кейін Австралия – 253,5 т 
және үшінше орында Ресей – 253,5 т.

20 ел тобының алтын қоры, тонна

Алтынға сұраныс, тонна 2015 2016 Өзгеріс
Жалпы ұсыныс 4 363,08 4 570,77 ▲ 207,69

Өндіру 3 233,04 3 235,99 ▲ 2,95

Алтын өңдеу 1 116,54 1 308,54 ▲ 191,96

GFMS Thomson Reuters компаниясының талдау есебі бой-
ынша, 2016 жылдың қорытындысында алтынға сұраныс бір 
жыл бұрынғы 207,69 тоннамен салыстырғанда, 58 % өсті.

Алтынды тұтыну көлемі

Алтынды әлемдік тұтыну 2015 жылмен салыстырғанда 
төмендегеніне қарамастан, көшбасшылық жайғасымды 
Қытай иеленіп отыр, 2016 жылдың қорытындысы бойынша 
1306,06 тонна құрады (2015 ж. тұтыну – 1565 тонна).

Әлемде алтынды пайдаланудың негізгі бағыты зер-
герлік бұйымдар жасау болып табылады, 47 %. Монета 
және құйма ретіндегі инвестиция, сондай-ақ, ETF-қоры 
инвестициясы – 36 %.
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2015 2016 Тренд
Зергерлік бұйымдар 2 388,6 2 041,6 ▼

Технология 332,0 322,5 ▼

Инвестициялар, оның ішінде: 918,7 1 561,1 ▲

Тиындар және құймалар 1 047,0 1 029,2 ▼

ETF-қорының инвестициясы –128,3 531,9 -

Орталық банктер 576,5 383,6 ▼

Дереккөз: Metals Focus; World Gold Council

Жыл ішіндегі баға динамикасы, АҚШ доллары:

ЖелтоқсанҚарашаҚазанҚыркүйекТамызШілдеМаусымМамырСәуірНаурызАқпанҚаңтар

1 111,8

1 234,9 1 237
1 285,65

1 212,1
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1 309,25 1 322,5

1 272

1 178,1
1 145,9

Дереккөз: Bloomberg

ЕО, Жапония және АҚШ-тың өзінде теріс проценттік мөл-
шерлеменің болуының өзі сары қымбат бағалы металдың 
жағымды динамикасын көрсетіп отыр (ФРЖ ақша-кредит 

саясатын қатайтуына қармастан, нақты мөлшерлеме нөл-
ден төмен болып қалуда).

 Қытай
 Үндістан
 Орталық шығыс
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Өңделмеген және жартылай өңделген немесе 
ұнтақ түріндегі алтын, кг

Қазақстандағы алтын өндірісі 
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Бағаның жыл ішіндегі динамикасы, АҚШ долл:

Металлургия кремнийі қолданылатын негізгі бағыты алю-
миний қорытпасы өндірісі, сондай-ақ органикалық кремний 
қосылысы өндірісі болып табылады.

 ∙ Кремний бағасы төмендеуінің негізгі себебі ғаламды 
қайта өндіру және әлемдік экономикалық белсенділік-
тің төмендеу тұрғысынан сұраныстың жоқтығы болып 
табылады. Осының салдарынан, кейбір компаниялар 
кремний өндірісін тоқтата тұруға шешті, өйткені оның 
өзіндік құны нарықтық бағадан жоғары болды.

 ∙ 2016 жылдың соңында арзан кремнийдің қоймалық 
қоры сарқылуы өсе түсті де, осы ретте, әлемдегі аса 
ірі кремний өндіруші – Ferroglobe кремнийге алдағы 
кезеңге бағаны белгілеуге шешім қабылдады, нәтиже-
сінде, өзінің қоймалық қалдығын арттыра түсті.

Қазақстандық кремний нарығы

Қазақстан Республикасында 2016 жылы 19 513 тонна метал-
лургиялық кремний өндірілді.

Қазақстандағы металлургия кремнийін негізгі өндіруші: 
«Tau-Ken Temir» ЖШС болып табылады.

Экспорттық қызмет:
2016 жылғы 12 ай ішінде Қазақстан Республикасынан 
көлемі 18 210 тонна металлургия кремнийі: 48 % – АҚШ, 
25 % – Нидерландыға, 14 % – Германияға экспортталды.

Компания нарықта
2016 жылы Компания кірісі тазартылған алтын (92,5 %) және 
металлургиялық кремний (6,7 %) сату есебінен қалыпта-
сты. Жыл ішінде 12 тонна алтын және 20 252 тонна крем-
ний өткізілді. Соңғы жыл ішінде өнімдерді сату түсімі 
71 % ұлғайды 166 384 038 мың теңге құрады. Алтын және 
кремний тауар нарығындағы бағаның құбылуына қара-

мастан, Компания зауыттары жағымды нәтижелерге жетті. 
Елімізде шығарылатын тазартылған алтынның 32 % «Тау-
Кен Алтын» ЖШС тиесілі. Өз кезегінде «Tau-Ken Temir» ЖШС 
Қазақстанда кремний өндіру жөнінен көшбасшы болып 
табылады.

ЖелтоқсанҚарашаҚазанҚыркүйекТамызШілде Маусым Мамыр СәуірНаурызАқпанҚаңтар
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2016 жылы қазақстандық компаниялар ҚР аумағындағы 
жер қойнауынан 18 773,3 мың тонна алтынды кен өндірді, 
бұл 2015 жылмен салыстырғанда 2,9 % төмен көрсеткішті 
құрады.

2016 жылы қазақстандық компаниялар 74 626 кг алтынды 
өнім өндірді (өңделмеген және жартылай өңделген немесе 
ұнтақ түріндегі алтын).

Алтын өнімін өндіруде Ақмола, Шығыс Қазақстан облы-
стары мен Астана қаласы көшбасшы болып табылады, елдік 
шығару тиісінше 35,1 %, 30,7 % және 16,6 % келді.

2016 жылы өндірілген 74 626 кг алтын құрамды өнімнің 
тазартылған алтыны 50,5 % құрады, бір жыл бұрын аталған 
көрсеткіш 48,8 % құраған болатын.

Кремний нарығы жағдаяты

Кремний өндіру көлемі 
U.S. Geological Survey, деректері бойынша 2016 жылы 
әлемде шамамен 3 000 мың тонна кремний өндірілді. 

Кремнийді тұтыну көлемі 
Itochu Metals Corporation деректері бойынша, кремнийді 
әлемдік тұтыну 2016 жылы 2 643 мың тонна құрады. 

Металлургия кремниінің әлемдік өндірудің шамамен 66 % 
Қытайға, әлемнің барлық қалған елдеріне дүнижүзілік 
өндірістің 34 % тиесілі.
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Активтердің құрылымы
Компания активтерінің құрылымы 31.12.2016 жылға текті 15 еншілес және бір қауымдасқан ұйымнан құралады.  
G4-17

Жер қойнауын пайдалану және жерді пайдалану бойынша қызмет

2016 жыл қорытындысы бойынша Компания мен ҚР инду-
стрия және даму Министрлігі тұлғасында Құзыретті 
органмен жер қойнауын пайдалануға арналған келесідей 
келісімшарттар жасалды:

 – Алматы облысы Тұйық кен орнында барит-полиме-
талл рудасын және күміс өндіру (04.03.16 жыл. Тірк. 
№ 4796-ҚПҚ);

 – Қарағанды облысы Жоғарғы Қайрақты кен орнында 
бірлескен барлау және вольфрам-молибден рудаларын 
өндіру (04.07.2016 жыл. Тірк. № 4838-ҚПҚ).

Қазіргі уақытта Қостанай облысы Құсмұрын кен орнының 
№ 3 қимасында көмір өндіруге жер қойнауын пайдалану 
құқығын рәсімдеу бойынша жұмыс жалғасуда.

Торғай ЖЭС құрылысының жобасы 2030 жылға дейін 
Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін 
дамыту Тұжырымдамасына кірді.

Жобаны іске асыру өндіріс көлемін арттыруға және 
өндірілетін электр энергиясын таратуға мүмкіндік береді, 
бұл өз кезегінде Солтүстік Қазақстанда экономикалық 
жағдайының дамуына және тұрақты және сенімді энерги-
ямен жабдықтауды жоғарылатуға оң әсер етеді.

Келісімшарттарға қол қойылған толықтырулар

Өндірудің күнтізбелік кестесінің өзгеруіне байланысты 
Қызылорда облысы Шалқия кен орнында полиметалл руда-
ларын өндіруге 21.05.2002 жылғы № 935 келісімшартқа № 4 
Толықтыру (18.03.2016 жыл. Тірк. № 4813-ҚПҚ);

Жергілікті құрамы бойынша міндеттемелердің өзге-
руіне байланысты Қарағанды облысы Оңтүстік-Мойынты 
алаңында алтынды кенді барлауға 04.02.2015 жылғы 
№ 4535-ҚПҚ келісімшартқа № 1 Толықтыру (01.06.2016 
жылғы Тірк. № 4847-ҚПҚ);

ЕТҰ-на жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байла-
нысты Алматы облысы, Тұйық кен орнында барит-поли-
металл рудаларын және күміс өндіруге 04.03.2015 жылғы  
№ 4796-ҚПҚ келісімшартқа № 1 Толықтыру (04.07.2016 
жылғы Тірк. № 4929-ҚПҚ);

Жобалық құжатқа өзгерістер енгізуге байланысты 
Қарағанды облысы, Спасск мыс кенді аймағында алтын 
және ілеспе компоненттерді барлауға 20.02.2013 жылғы 
№ 4188-ҚПҚ келісімшартқа № 2 Толықтыру (28.11.2016 жылғы 
Тірк. № 5004-ҚПҚ);

Жобалық құжатқа өзгерістер енгізілуіне байланысты және 
аймақтың әлеуметтік аударымдарын қайта бөлуге байла-
нысты Қарағанды облысы Ақтас кен орнында талшықты 
кварц өндіруге 09.10.2008 жылғы № 2810 келісімшартқа № 2 
Толықтыру (28.11.2016 жылғы Тірк. № 5005-ҚПҚ);

Өңдеу және тау-кендік бөлудің күнтізбелік кестесін түзе-
туге байланысты Қарағанды облысы Алайғыр кен орнында 
полиметал рудасын өндіруге 20.02.2013 жылғы № 4187-ҚПҚ 
келісімшартқа № 2 Толықтыру (09.12.2016 жылғы Тірк. 
№ 5006-ҚПҚ).

Жерді пайдалану

Қарағанды облысы Жоғарғы Қайрақты кен орнында воль-
фрам-молибден рудаларын бірлескен барлау және өндіру 
жобасын іске асыру шеңберінде келісімшарттық аумақтың 

шегінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге 
аудандық атқарушы органның рұқсаты алынды. (24.06.2016 
жылғы № 33/03 Шет ауданы Әкімдігінің Қаулысы).

Қорғасын 
Мырыш

Мырыш

Мыс

Темір

Металургиялық 
кремний

Вольфрам  
Молибден

Алтын

ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН 
МЕКЕМЕЛЕР  
 (1 бірлік)

«Kazzinc 
Holdings» ЖШС 

29,97%

«Солтүстік 
Қатпар» ЖШС  

100%

«ШалқияЦинк 
ЛТД» АҚ (100%)

«Logic Invest 
Capital» ЖШС 

(100%)

«Алайғыр» БК» 
ЖШС (100%)

«Дана» 
инвестиция үйі» 
ЖШС 100%

«Logic Business» 
ЖШС (100%)

«Тау 
Кетмень» ЖШС 

100%

«Шоқпар-
Гагаринское» 
ЖШС (100%)

«Тау-Кен 
Прогресс» ЖШС 

100%

«Тау-Кен Алтын» 
ЖШС (100%)

«Масальский 
ГОК» ЖШС  93%

 «Tau-Ken Mining» 
ЖШС 100%

«БК «Тау-Кен 
Жоба» ЖШС 

(100%)

«Tau-Ken Temir» 
ЖШС 100%

«Silicon Mining» 
ЖШС  90,1%

ЕНШІЛЕС МЕКЕМЕЛЕР 
 (15 бірлік)



46 47

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2016«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ИНВЕСТИЦИИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ 

Жобаның мақсаты: Мыс және 
алтын нысандарын іздеу, оларды 
бағалау және ҚР ҚМК теңгеріміне 
қорларды қою.

Қажықонған кен орны бойынша 
қорлар 1,8% орташа құрамымен  
98,5 мың тонна мыс  көлемінде 
ҚР Мемлекеттік балансқа 
қойылды.

Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

6
жыл

барит және ілеспе 
компоненттер

Келісімшарттың нөмірі
2013 жылғы 27 наурыздағы 

№ 4196-ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

161,61 км2

Орналасқан жері:
Алматы облысы,  
Алматы қ-нан 186 км.

Pb
қорға сын

Cu
мыс

Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

4
жыл

Келісімшарттың нөмірі
2013 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 4323-ҚПҚ
(Гагарин к/о)

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

5 км2

Орналасқан жері:
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, 
Алға ауылы.

Au
алтын

Жобаның мақсаты: кен аймағы 
шегінде мыс және ілеспе 
компоненттердің ірі және орта кен 
орындарын анықтау үшін  геологиялық 
барлау жұмыстары кешенін жүргізу.

Жобаның мақсаты: Жамбыл 
облысындағы Гагарин алтын кен 
орнында бағалау жұмыстарын жүргізу.

Геологиялық барлау қызметі

Мыс, алтын және ілеспе компоненттерін Қарағанды облысы, Спасск 
мыс кені аймағы шегінде барлау

Жобаны іске асыру «Тау-Кен Жоба» ЖШС еншілес кәсіпорны 
арқылы жүзеге асырылады. Геологиялық барлау жұмыс-
тары мердігерлік ұйымдарды тарта отырып жүргізіледі.

Барлық келісімшарт аумағында 1:200 000 масштабында 
Ionex геохимиялық технологиялар бойынша болжамдық-із-
дестіру жұмыстары орындалды. Зерттеудің бұл түрі болжау 
және жасырын кенді объектілерді іздестіруге бағытталған. 
Ауданы 12 549 шаршы шақ. барлық келісімшарт аумағында 
2*2 шақ. желілер бойынша сынамаларды іріктеу жүргізілді. 
Әрбір сынау нүктесінен 3 сынама іріктеп алынды: (МПФ тал-
дау үшін) топырақ сынамасы, борпылдақ және байырғы 
жыныстар сынамасы (жалпы талдау үшін). Барлығы 3637 

топырақ және борпылдақ жыныстары сынамасы және 1790 
байырғы жыныстардың сынамалары іріктелді. Топырақ 
сынамасы әлсіз бекітілген нысандардың 25 элементтеріне 
талданды (МПФ әдісі); жыныс сынамалары 3–5 сезімтал-
дықпен 33 элементтің жалпы мөлшеріне және әрбір эле-
менттің одан да көп есе төмен кларктарға талданды. Тал-
дауларды өңдеу нәтижелері және олардың түсіндіру Спасск 
МКА аумағында негізгі геохимиялық құрылымдарды бел-
гілеуге, әлеуетті келешекті алтын-мыс кендену телімдерін 
бөлу үшін басты негіздерді анықтауға және айтарлықтай 
егжей-тегжейлі іздеу жұмыстарын жүргізу үшін телімдерді 
белгілеуге мүмкіндік берді.

Сарыадыр, Бұрнақ, Қажықонған, Спасск, Шайтанды, Көк-
тас-Шарыкты кен орындарында егжей-тегжейлі зерттеулер 
жүргізе отырып, геологиялық барлау жұмыстары барлық 
келісімшарт аумағында жүргізіледі.

Орындалған жұмыстар:

Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі
Геологиялық (іздеу) маршруттар қума шақ. 130,7

Алаңдық геофизикалық жұмыстар қума шақ. 39

Тау-кен ұңғылау жұмыстары м3 3 171,7

Бұрғылау жұмыстары қума м 12 768,9

Зертханалық-талдау зерттеулері сынамалар 25 537,8

2016 жылы Спасск мыс кенді аймағы бойынша игерілген 
қаражат ҚҚС-сыз, 520,7 млн. теңгені құрады.

Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

6
жыл

және ілеспе 
компоненттер

Келісімшарттың нөмірі
2013 жылғы 20 ақпандағы

№ 4188-ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

12 549 км2

Орналасқан жері:
Спасск МКА Орталық 
Қазақстанның солтүстік 
жартысында, аймақ ені 30 – 
40 шақ., субкеңдік бағытта 
330 шақырымға созылып 
орналасқан.

Au
алтын

Cu
мыс

Алматы облысы Тұйық-Темірлік кен ауданында мыс, қорғасын, 
баритты барлау және өндіру

Жобаны іске асыру «Tau-Ken Mining» ЖШС еншілес ұйы-
мымен жүзеге асырылады. Геологиялық барлау жұмыста-
рын жүргізуге мердігер ұйымдар тартылды.

2016 жылы жұмыстар Тұйық кен орнының орталық бөлігіне 
бағытталды.

Орындалған жұмыстар:

Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі
Бағалау ұңғымаларын бұрғылау қума м 1 435

Ұңғымалар бойынша геофизикалық 
зерттеулер

қума м 1 435

Зертханалық-талдау зерттеулері сынама 4 485

Қазіргі уақытта Тұйық-Темірлік кен ауданында барлауға 
арналған келісімшарт шеңберінде жүргізілген барлау опе-
рацияларын ескере отырып, жоба бойынша болжамдық 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерге өзектендіру 
жүргізілуде.

Келісімшарт шарттарына сәйкес, өнеркәсіптік ауқымда пай-
далы қазбалардың келешегі табылмаған келісімшарттық 
аумақтың бөлігін қайтару жасалды.

2016 жылы Тұйық-Темірлік кен ауданы бойынша қаражатты 
игеру ҚҚС-сыз, 145,5 млн. теңгені құрады.

Жамбыл облысының Шоқпар және Гагарин кен орындарында 
алтынды барлау

Гагарин кен орнында C1+C2 өнеркәсіптік санаттары бой-
ынша біркелкі және тиімді жеткілікті кен орнын, объективтік 
және айтарлықтай дәл нәтижелер алуға кепілдік беретін 
сынау желісін келтіру үшін жалпы көлемі 1200 м3 жыралар 
жүргізілді.
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Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

5
жыл

Келісімшарттың нөмірі
2014 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 4504–ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

6,41 км2

Орналасқан жері:
Қарағанды облысы, Қарқа-
ралы ауданы.

Au
алтын

Жобаның мақсаты: кейіннен қорларды 
бекітумен келісімшарттық аумақ 
шегінде кенді денелерді анықтау және 
зерттеу үшін Прогресс кен орнында 
бағалау жұмыстарын жүргізу.

Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

6
жыл

Келісімшарттың нөмірі
2015 жылғы 4 ақпандағы

№ 4535-ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

234 км2

Орналасқан жері:
Қарағанды облысы,  
Ақтоғай ауданы.

Au
алтын

Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

4,5
жыл

Келісімшарттың нөмірі
2012 жылғы 31 шілдедегі

№ 4134-ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

17,1 км2

Орналасқан жері:
Алматы облысы, Райымбек және 
Ұйғыр аудандары.

Au
алтын

Жобаның мақсаты: 
кейіннен игеруге тарту үшін 
өнеркәсіптік-маңызды 
нысанды анықтау. 

Келісімшарт тың 
қолданылу 
мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

4
жыл

Келісімшарттың нөмірі
2014 жылғы 14 қаңтардағы

№ 4333-ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

4,2 км2

Орналасқан жері:
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, 
Ноғайбай ауылдық округі.

Au
алтын

Жобаның мақсаты: Жамбыл 
облысындағы Шоқпар алтын кен 
орнында бағалау жұмыстарын жүргізу.

Гагарин кен орнында орындалған жұмыстар:

Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі
Тау-кен жұмыстары м3 1200

Бұрғылау жұмыстары қума м 11 206,1

Ұңғымалар бойынша геофизикалық зерттеулер қума м 21 959

Зертханалық-талдау зерттеулері сынамалар 13 262

Шоқпар кен орнында жобаға сәйкес, С1 санаты бойынша 
қорларды қайта есептеу мақсатында 2016 жылы жалпы 

көлемі 12 289 қ. м 77 ұңғымалар бұрғыланды, олар кейіннен 
құжатталды және сыналды. Зертханалық жұмыстар шең-
берінде патша-арағы ыдырауымен және атомды-абсорб-
циялық қорытындысы бар сынамалық әдіспен 35 элементке 
ICP-AES әдісімен зертханалық зерттеулер жүргізілді. Сон-
дай-ақ, 50 сынама көлемінде физика-механикалық сынау 
кешені жүргізілді.

Шоқпар кен орнында орындалған жұмыстар:

Жұмыс түрлері Өлш.бірл. Көлемі
Бұрғылау жұмыстары қума м 12 289

Гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылау қума м 250

Ұңғымалар бойынша геофизикалық зерттеулер қума м 24089

Зертханалық-талдау зерттеулері сынама  14933

2016 жылы Шоқпар және Гагарин кен орындарында жүр-
гізілген жұмыстар қорытындысы бойынша далалық мате-
риалдарға камералдық өңдеу жүргізіледі.

2016 жылы Шоқпар кен орны бойынша 478,3 млн. теңге, Гага-
рин кен орны бойынша – 342,4 млн. теңге ҚҚС-сыз игерілді.

Қарағанды облысындағы Прогресс кен орнындағы алтынды барлау

Жобаны іске асыру геологиялық барлау жұмыстарын жүр-
гізуге мердігерлік ұйымдарды тарта отырып, «Тау-Кен Про-
гресс» ЖШС еншілес ұйымымен жүзеге асырылады.

2016 жылы бұрын зерттелгендерді растау, кескіндеу және 
кен орнының Солтүстік және Оңтүстік телімдерінде жаңа кен 
қыртыстарын анықтау мақсатында, келесідей геологиялық 
барлау жұмыстары жүргізілді:

Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі
Іздестіру-түсіру маршруттары шақ. 35

Тау-кен жұмыстары м3 1165

Бұрғылау жұмыстары қума м 7299,7

Ұңғымалар бойынша геофизикалық зерттеулер қума м 6569

Зертханалық-талдау зерттеулері  сынамалар 11035

2016 жылы Прогресс кен орны бойынша игерілген қаражат 
ҚҚС-сыз, 222,9 млн. теңгені құрады.

Қарағанды облысының Оңтүстік-Мойынты алаңында алтынды барлау

Жобаны іске асыру мердігерлік ұйымды тарта отырып, Ком-
паниямен жүзеге асырылады.

Орындалған жұмыстар:

Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі
Іздестіру-түсіру маршруттары шақ. 160

Тау-кен жұмыстары м3 4 050,87

Бұрғылау жұмыстары қума м. 3 622,9

Ұңғымалар бойынша геофизикалық зерттеулер қума м. 3 622,9

Зертханалық жұмыстар сынамалар 86 080

Геологиялық барлау жұмыстарының қорытындысы бой-
ынша болжамдық ресурстар және қорлар есептеуімен 
есеп әзірленуде, оның нәтижелері бойынша алаңдардың 
келешегі алдын ала бағаланады және одан әрі жұмыстың 
бағыттары анықталады.

2016 жылы жоба бойынша ҚҚС-сыз, 213,8 млн. теңге 
игерілді.

Алматы облысы тау етегіндегі Кетмень телімде алтынды барлау
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Келісімшарт тың қолданылу мерзімі

Пайдалы
қазбаның түрі

4
жыл

45
жыл

барлау өндіру

Келісімшарттың нөмірі
2016 жылғы 27 мамырдағы 

№ 4838-ҚПҚ

Келісімшарттың
аумақтық ауданы

14,83 км2

Орналасқан жері:
Қарағанды облысы,  
Шет ауданы

W
вольфрам

Mo
молибден

Жобаның мақсаты: кен орнын 
геологиялық-экономикалық қайта 
бағалау және ҚР ҚМК-де  кейіннен 
өңдеуге  тартумен қорларды бекіту.

Жобаның мақсаты: келісімшарттық аумақта 
шашыранды алтынды соның ішінде және 
ұсақ жұқа алтынды бағалау үшін кешенді 
геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу. 

2016 жылдың қорытындысы 
бойынша бұрын өтілген тау-
кен қазбалары мен жерасты 
инфрақұрылымына толық 
қалпына келтіру жүргізілді.

Жоба мердігерлік ұйымды тарта отырып, «Тау Кетмень» 
ЖШС еншілес кәсіпорнымен жүзеге асырылады.

2016 жылы тау етегіндегі Кетмен және Шәлкөдесу телім-
дерін толық барлау аясында 457,5 қ. м. көлемінде соққылы-
арқанды тәсілімен бұрғылау жұмыстары және технологи-
ялық зерттеулер жүргізілді.

Орындалған жұмыстар:

Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі
Барлау ұңғымаларын соққы-механикалық бұрғылау қума м. 457,5

Ұңғымалардан сынамаларды іріктеу сынамалар 1 113

Зертханалық-технологиялық зерттеулер сынамалар 3 411

Барлау нәтижелерін өңдеудің қорытындысы бойынша 
«Алматы облысы тау етегіндегі Кетмен телімінде алтын 
қорын есептеумен және сапаның ТЭН-мен есеп» әзір-
ленді. Есеп ҚР ҚМК-нің мәжілісінде қаралды және С2 

санаты бойынша шашыранды алтын қорының теңгеріміне 
қойылды.

2016 жылғы жоба бойынша ҚҚС-сыз, 65,2 млн. теңге 
игерілді.

Қарағанды облысындағы Жоғарғы Қайрақты кен орнында 
вольфрам-молибден кенін барлау және өндіру

2016 жылы Қарағанды облысының Жоғарғы Қайрақты кен 
орнында вольфрам-молибденді рудаларды барлау мен 
өндіруге арналған келісімшарт жасалды. Келісімшарттың 
талаптарына сәйкес геологиялық барлау жұмыстары 4 
жылға жобаланды. Геологиялық барлау жұмыстарының 
жобаланған көлемін орындау қорытындысы бойынша зама-
науи нарықтық қатынастарды және соңғы тауарлық өнімнің 
қазіргі заманғы бағасын есепке ала отырып, өнеркәсіптік 
кондициялардың жаңа Техникалық-экономикалық негізде-

месі әзірленді, олардың нәтижелері бойынша кен орнының 
қоры қайта есептеледі және кейіннен оларды Мемлекеттік 
теңгерімге есепке ала отырып, өнеркәсіптік құндылығы 
анықталады. Сондай-ақ, жаңа өнімділігі жоғары жаб-
дықтар мен реагенттерді пайдалана отырып, Жоғары Қай-
рақты кен орнының вольфрамды рудаларын қайта өңдеудің 
заманауи әдістері енгізіледі, технологиялық сұлба және 
соңғы тауарлық өнімдер алумен технологиялық регламент 
нақтыланады.

Тұтастай алғанда, кейіннен өнеркәсіптік игеруге дайындау-
мен қазіргі заманғы стандарттарға сәйкес кен орнына гео-
логиялық-экономикалық бағалау беріледі.

2016 жылғы Жоғарғы Қайрақты кен орны бойынша игеріл-
ген қаражат ҚҚС-сыз, 90,2 млн. теңгені құрады.

Ірі мәмілелер туралы ақпарат

2016 жылы «Казцинк» ЖШС-мен ірі мәміле жасалды, «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында 

шешім қабылданды (26.08.2016 жылғы № 07/16 хаттама) 
мәміле сомасы 90 000 000 (тоқсан миллион) АҚШ доллары.

Өндіру жобаларын іске асыру қорытындылары

Байыту фабрикасы құрылысымен Қызылорда облысындағы Шалқия 
полиметалл кен орнын өнеркәсіптік пайдалану
Компанияның еншілес ұйымы «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ 
жоспарларымен жаңа кен-байыту фабрикасын салу арқылы 
қолданыстағы кеніштің қуатын 4 млн. тоннаға дейін ұлғайту 
үшін тау-кен байыту кешенін салу қарастырылады. Еурази-
ялық қайта құру және даму банкінің ережесіне сәйкес (ЕҚДБ), 
ТБК құрылысына мердігер таңдау бойынша тендердің бірінші 
кезеңіне бастамашылық етілді. Тендермен қатар ЕҚДБ due-
diligence үдерісі (кешенді аудит) жүргізілуде.

2016 жылдың қорытындысы бойынша бұрын өтілген тау-кен 
қазбалары мен жерасты инфрақұрылымына толық қалпына 
келтіру жүргізілді.

Тау-кен-шахталық қосалқы және өздігінен жүретін жаб-
дық сатып алынды және оған қызмет көрсету үшін жерасты 
жөндеу орындарының жұмысы толық жасалды.

Кеніш алаңындағы және Шалқия аулына жақын жатқан 
тұрғын үй-әкімшілік қорлары қалпына келтірілді.

Жаңа технологиялық регламентке сәйкес кен өңдеудің 
оңтайланыдырылған схемасы кіретін бантік ТЭН аяқталды. 
Бір жылдың ішінде тау-кен-шахталық қосалқы және өзді-
гіненң ішінде тау-кенсатып алынды және оған қызмет көр-
сету үшін жерасты жөндеу орындарының жұмысы толық 
жасалды.

Қайта өңдеудің өзіндік құнын төмендету және технологи-
ялық көрсеткіштерін жақсарту (бөліп алу, кремнезем мөл-

шері) шеңберінде технологиялық сұлбаларды оңтайлан-
дыру бойынша, технологиялық зерттеулер аяқталды.

2017 ж. жоспарланған негізгі 
іс-шаралар:

 ∙ Байыту фабрикасын жобалау және құрылыс бастамасы;
 ∙ ЕҚДБ қаржыландыру тарту;
 ∙ Байыту кешені құрылысына ЕРС келісімшартын, тау-

кен-күрделі жұмыстарға PC келісімшартын жасасу;
 ∙ Тау-кен қазбаларын дайындау;
 ∙ Сыртқы электрмен жабдықтау, алаң аумағына дейін 

газ құбыры құрылысының бастамасы. Шағын станция 
құрылысы;

 ∙ Жаңақорған-Шалқия, Құттықожа-Шалқия су тартқы-
шының құрылысы;

 ∙ Өздігінен жүретін тау-шахта жабдықтарының паркін 
жаңарту;

 ∙ Қойма шаруашылығын жаңғырту.

Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін 
өндіру
2016 жылдың инфрақұрылымға алаңдарды дайында-
уға арналған тау-кен жұмыстарының көлемі 1096 мың м3 

құрады. 2 500 000 м3 көлеміндегі бұрғылау-жару жұмыста-
рын қолдана отырып, тау-кен-дайындық немесе үңгілеу 
жұмыстарын жүргізуге шартқа қол қойылды.

Алайғыр кен орны жер асты суларының пайдаланылатын 
қорларын қайта бағалау мақсатында ГБЖ орындалды. 
Шығыс жер асты сулары телімі қорларын қайта бағалау 
бойынша есеп әзірленді және ҚР ҚМК-на ұсынылды. 15 жыл 
мерзімге 3,15 м3/тәу. көлемінде жерасты сулары телімінің 
пайдалану қоры бекітілді. Алайғыр кен орны өнеркәсіптік 
аумағында инженерлік-геологиялық және инженерлік-ге-
одезиялық іздестірулер жүргізілді.

Байыту фабрикасына (БФ) арналған негізгі технологиялық 
жабдықты жеткізу үшін шартқа қол қойылды. Базалық 
инжинирингті әзірлеу үшін тесттік зертханалық талдаулар, 
флотациялық сынау өткізіледі.

Қосалқы үй-жайлар құрылысы үшін (2 ангар) «шарт 
жасалды: қосалқы техникаға арналған жабық автотұрақтар 
мен материалдық қойма. Сондай-ақ, модульдік ғимарат-
тарды салуға (ИТҚ үшін 50 адамдық жатақхана, 114 адам-
дық жұмысшылырға арналған жатақхана, 100 адамға 
асхана) шарт жасалды.

«Қарағанды облысындағы «Алайғыр» кен орны полиметалл 
рудаларын өндіру және қайта өңдеу бойынша тау-кен бай-
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ыту комбинаты. Вахталық ауыл» жобасы бойынша оң қоры-
тындысы алынды.

30.12.2016 жылы Еуразия Даму Банкімен кредиттік шарт 
жасалды.

2017 ж. жоспарланған негізгі 
іс-шаралар:

 ∙ Тау-кен – көлік және қосалқы жабдықтар сатып алу;

 ∙ электр беру желілері және шағын станциялар ШС 
(сыртқы электр беру желілері) құрылысын аяқтау;

 ∙ ТЖ тұйығы құрылысының ЖСҚ әзірлеуді аяқтау және 
құрылысты бастау;

 ∙ 1-іске қосу кешенінің «Вахталық кент» және ТБК өнер-
кәсіптік аумағы нысандарының құрылыс жобасын әзір-
леуді аяқтау, жұмыс құжаттамасы сатысы (ЖҚ);

 ∙ «Вахталық кент»; 1-іске қосу кешенінің құрылысын 
аяқтау;

 ∙ ТБК өнеркәсіптік аумағы нысандарының құрылысын 
аяқтау;

 ∙ Базалық инжинирингті және БФ ішкі инфрақұрылым 
нысандарын аяқтау;

 ∙ Байыту фабрикасын жобалауды аяқтау;
 ∙ БФ және фабрика инфрақұрылымдары жобасын әзірле-

уді бастау;
 ∙ БФ және фабрика инфрақұрылымдары құрылысының 

батамасы;
 ∙ Телекоммуникация және байланыс жобасын әзірлеу 

және құрылыс;
 ∙ Тау-кен-дайындық жұмыстарының жалғасы.

Ақмола облысындағы Масалы темір рудалы кен орны базасында тау-
кен-металлургия кешенін салу
Металлургия тау-кен ісі Ғылыми-зерттеу Институтымен 
ынтымақтаса отырып, (CRIMM Чанша қ.) Қытай Ұлттық Тех-
никалық импорт және экспорт Корпорациясында CNTIC 
(ҚХР) доменді балқыту үшін концентраттар алумен руданы 
байыту үдерісіне технологиялық зерттеу жүргізілді;

Байыту үдерісін технологиялық зерттеу үш кезеңмен 
жүргізілді:

 – зертханалық зерттеулер;
 – үздіксіз тәртіптемеде тәжірибелік-өнеркәсіптік сынау;
 – оны бірігу қасиетіне сынау үшін (агломерация) 4 тонна 

көлемінде концентраттың тәжірибелік топтамасын 
өндіру.

Жүргізілген зерттеулердің мақсаты жобаның техника-
лық-экономикалық негіздемесіне салынған технологиялық 
шешімдерді растау үшін Масалы кен орны рудасын қайта 
өңдеуде техникалық жағынан тиімді технологиялық сұл-
баларды жасау және CNTIC компаниясына технологиялық 
топтарды ұсыну болды.

Агломерация үрдісінің зерттеулері және сынаулары базада 
бөлек және Чанша қаласындағы Оңтүстік Орталық Мем-
лекеттік университетінің металлургиялық факультетінің 
және «Beijing Shougang International Engineering Technology 
Co., Ltd.» (BSIET) ҚХР компаниясының мамандарымен жүр-
гізілді. Агломерациялық үдеріс технологиясы бойынша 

сынау 2016 жылдың желтоқсан айында аяқталды, олар-
дың аралық нәтижелері бойынша агломашина өнімділігі 
түзетілді, сонымен қатар, алынған агломераттың метал-
лургиялық қасиеттеріне қосымша сынақ өткізу керек және 
балқытудың металлургиялық үдерісін жасап шығару қажет, 
оның нәтижелері қорытынды технологиялық регламентке 
енгізілетін болады.

CNTIC-мен орындалған зерттеулердің алынған нәтижелері 
негізінде технологиялық регламент әзірленді.

Осы сәтте «Мемсараптама» РМК сараптамасында тұрған 
ТЭН әзірленді, ТЭН бойынша сараптама қорытындысын 2017 
жылы алу жоспарланып отыр.

Кәсіпорынның өндірістік нысандарын салуға жер телімдері, 
соның ішінде тау-кен телімі рәсімделді.

Масалы кен орны ресурстары JORC халықаралық сынып-
тамасы бойынша бағаланды және темірдің орташа мөл-
шерімен – 15,6 %, 524 млн. тоннаны құрады.

2017 ж. жоспарланған негізгі 
іс-шаралар:

 ∙ инфрақұрылымның, уақытша ғимараттар мен құрылы-
стардың ЖСҚ әзірлеу;

 ∙ сыртқы инфрақұрылымға жер телімдерін ресімдеу;

 ∙ кен орнын пайдаланудың техникалық жобасына, сон-
дай-ақ жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-
шарт талаптарына өзгерістер енгізу;

 ∙ ТБК және металлургия кешенін жобалау, салу және 
жабдықтарды жеткізу келісімшартын дайындау және 
қол қою;

 ∙ Кредиттік келісімді дайындау және қол қою.

Қарағанды облысы Солтүстік Қатпар кен орнында вольфрам-
молибден рудасын өндіру
«Солтүстік Қатпар кен орнының вольфрам-молибде н-мыс-
висмут кенін қайта өңдеу бойынша гидрометаллур гиялық 
қайта балқыту мен байыту фабрикасын жобалауға арналған 
Технологиялық регламентті әзірлеу мен тәжірибелік-өнер-
кәсіптік сынауды жүзеге асыру, байытудың заманауи техно-
логияларын әзірлеу» ғылыми-зерттеу жұмысын орындауға 
арналған шарт жасалды.

Кен орнына және инфрақұрылым нысандарына арналған 
оған іргелес жатқан жер телімдеріне 1:1000 масштабпен 
топографиялық түсірілім жүргізілді.

2017 ж. жоспарланған негізгі 
іс-шаралар:

 ∙ Байытудың заманауи технологияларын жасау, тәжіри-
белік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу және байыту 
фабрикасын және Солтүстік Қатпар кен орны воль-
фрам-молибден-мыс-висмут рудасын қайта өңдеу бой-
ынша гидрометаллургиялық шегін жобалауға Техноло-

гиялық регламентті әзірлеу бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу;

 ∙ Жабдық таңдауға ұсыныстар бар зертханалық-техно-
логиялық, гидрометаллургиялық зерттеулер бойынша 
есеп құру;

 ∙ Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар бойынша есеп құру;
 ∙ Байыту фабрикасын жобалауға технологиялық регла-

мент әзірлеу;
 ∙ JORC 2012 Кодексіне сәйкес, қорларды қайта бағалау 

шеңберінде Солтүстік Қатпар кен орнының вольфрам-
молибден рудасын толық барлау жобасын әзірлеу;

 ∙ JORC 2012 Кодексіне сәйкес геологиялық барлау жұмы-
старын жүргізу;

 ∙ Инженерлік-геологиялық іздеулерді жүргізу;
 ∙ JORC 2012 Кодексіне сәйкес минералдық ресурстары 

бойынша есебі бар алдын ала банктік ТЭН;
 ∙ JORC 2012 Кодексіне сәйкес минералдық ресурстары 

бойынша есеп жүргізу;
 ∙ Алдын ала банктік ТЭН әзірлеу.

Өндірістік қызмет қорытындылары

«Тау-Кен Алтын» ЖШС қызметінің қорытындысы

2016 жыл нәтижелері бойынша Аффинаж зауытында 
Серіктестікпен өндіріс және дайын өнімді өткізу бойынша 
жоспарлы көрсеткіштер орындалды. 12 тонна тазартылған 
алтын және 3,8 тонна тазартылған күміс шығарылды. 
Жеткізушілердің алдын-ала болжамы бойынша жеткізуге 
жоспарланған алтынды шикізаттағы химиялық таза алтын 
және күміс көлемі өндіріс көлемін қалыптастыруға негізінен 
әсер етеді. Осылайша, 2016 жылы Серіктестікпен 31 контр-
агентпен шикізатты жеткізу шарттары жасалды, олардың 
аясында шикізаттағы 12,5 тонна алтын және 3,3 тонна күміс 
сатып алынды.

Есепті кезеңде Серіктестікпен импорт алтынды шикізатты 
тарту бойынша жұмыс жүргізілді, 100 кг мөлшерде иран 
алтынын жеткізу, сондай-ақ 399,87 кг мөлшерде ресейлік 
алтынды жеткізу оның нәтижесі болып табылады. G4-12

Қазақстан ішінде тазартылған алтын түріндегі өнім өткізілді:
 ∙ ҚР ұлттық Банкіне – 11,2 тонна;
 ∙ Жеке компанияларға, соның ішінде, алыс-беріс негізін-

дегі (толлинг) шикізаттан шығарылған өнім– 0,9 тонна;
 ∙ Қазақстанның зергерлік компанияларына шамамен 

17 кг тазартылған алтын.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы металдармен 
активтерді толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып 
алуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру Ережесін 
бекіту туралы» Қаулысымен аффинаж зауыттармен өзара 
есеп айырысу тәсілі ретінде тазартылған алтынды бола-
шақтағы жеткізулерге Ұлттық Банкбен алдын ала төлем 
жүргізу тәртібі бекітілді.

«Алтынды гидрометаллургиялық тұндырудың техноло-
гиялық жабдық желісін сатып алу» жобасын іске асыру 

Алайғыр кен орны өнеркәсіптік 
аумағында  инженерлік-
геологиялық және инженерлік-
геодезиялық іздестірулер 
жүргізілді.

Масалы кен орны ресурстары 
JORC халықаралық 
сыныптамасы бойынша 
бағаланды.
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басталды, ол катодтық алтын, радиоэлектронды сынықтар, 
баланстан тыс. қалдықтар, сондай-ақ өндірістік қатты қал-
дықтар (қоқыс) сияқты қосымша шикізат түрлерін қайта 
өңдеуге мүмкіндік береді. Қолданыстағы технологияға 

гидрометаллургиялық тұндыру желісін енгізуден күтілетін 
негізгі артықшылық қайта өңдеуге жүктелетін шикізат 
сапасына және түріне сәйкес технологиялық операция-
ларды таңдау мүмкіндігі болып табылады, бұл химиялық 
реагенттерге, материалдар мен электр энергиясына кететін 
шығындарды азайтуға әкеледі. Бұл толықтай алғанда 
аффинаж зауытының тиімділік көрсеткіштерінде, оның 
ішінде жобалық қуаттылыққа қол жеткізуге оң әсер етеді. 
Серіктестік жобаны 2017 жылдың бірінші жартысында 
аяқтауды жоспарлап отыр.

2017 ж. жоспарланған негізгі 
іс-шаралар:

 ∙ 15 тонна көлемінде тазартылған алтын, 4,4 тонна 
көлемінде тазартылған күміс шығару;

 ∙ Шикізаттың қажетті көлемімен зауыт қамтамасыз ету;
 ∙ іске қосу мен жөндеу жұмыстарын жүргізу және 

алтынды гидрометаллургиялық тұндырудың техноло-
гиялық жабдықтарымен жұмыстар бойынша қызмет-
керлерді оқыту қарастырылуда.

«Tau-Ken Temir» ЖШС қызметінің қорытындысы

2016 жылдың қорытындысы бойынша «Tau-Ken Temir» 
ЖШС-нің кремний зауытында 19 513 тонна металлурги-
ялық кремний (фракция 0–300 мм) өндірілді, бұл жоспардың 
101,6 % құрайды.

Бүгінгі күнгі жағдай бойынша АҚШ және Еуропа трей-
дерлерімен келісімшарттар жасалды, олардың аясында 
барлық өндірілетін көлемді іске асыру жоспарланып отыр. 
2016 жылдың 12 айы ішінде 20 252 тонна кремний өткізілді. 
Сонымен қатар, қосымша өнімді – микросиликалар, қож, 
аспирациялық шаң-тозаң және т. б. өткізу жөніндегі жұмы-
стар жүргізілуде. G4-12

Компанияның Инвестициялық комитетінің және Қордың 
шешіміне сәйкес 2016 жылғы Серіктестіктің Инвестициялық 
бағдарламасының бірінші кезеңін іске асыру келісілді және 
мақұлданды (жобалау бойынша жұмыстар және құрылыс-мон-
таждау жұмыстары, қолданыстағы жабдықтарды қайта қал-
пына келтіру жұмыстары, қосымша жабдықтарды сатып алу 
және монтаждау, арнайы техниканы сатып алу).

2016 жылдың 12 айы ішінде Серіктестікпен 2ВС121 таспалы 
конвейерді жаңғырту және қалпына келтіру жұмыстары, бей-
небақылау жүйесін қалпына келтіру, аумақты қоршау, өртеу 
аппаратының шинасымын қалпына келтіру, ҚМЖ жобалау 
(ЦЗЛ салу, аспирациялық жүйелерді қалпына келтіру, АСУ ТП 
жүйесін жаңғырту), жабдықтарды монтаждау (сумен жаб-
дықтау жүйесіне қосу, өндірістік аумақты және жер телімдерін 
жарықтандыру) жүргізілді, арнайы техника сатып алынды, 
оның ішінде ассенизаторлық машина жүкті өзі түсіретін 
машина, автокөтергіш, трактор, фронтальды тиегіш, манипу-

лятор, жабдық (өздігінен жүретін арба және өнеркәсіптік шаң-
сорғыш), сондай-ақ ойыс-көсеу машинасы сатып алынды.

Қазіргі уақытта «Tau-Ken Temir» ЖШС «Брикеттелген 
моношихта алумен(микросиликалар) кремний өндірісінің 
қалдықтарын қайта өңдеудің өнеркәсіптік технологиясын 
жасау» инновациялық жобасын енгізу жөніндегі іс-шара-
ларды жүргізуде.

Жобаның мақсаты жаңа 30 000 тонна/жылына монобрикет 
өнімділігімен, көміртекті тотықсыздандырғышты–дирексил 
карбонизаты және өндіріс қалдықтары – газ тазалаудағы 
майдадисперсті тозаңды пайдалана отырып, техникалық 
кремнийді балқыту кезінде пайдалану үшін брикеттелген 
моношихта алудың өнеркәсіптік технологияларын жасау 
болып табылады.

Болашақта компания тұйық циклдің инновациялық өндіріс 
тізбегін, оның ішінде поликристалдық кремний және күн 
батареяларының өндірісін қамтитын кремний кластерін 
құру мүмкіндігін қарастырып отыр. Кластерлік үлгі бойынша 
салынған мұндай өндірістер өңірдің өнеркәсіптік әлеуетін 
толық іске қосуға мүмкіндік береді. Бұл жоба сондай-ақ, 
әлеуметтік бағытқа ие, өйткені оны іске асыру нәтижесінде 
жаңа жұмыс орындары құрылады.

«Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ-нан «Silicon 
Mining» ЖШС-ның жарғылық капиталындағы 90,1 % үлесін 
Компаниямен сатып алуға байланысты 2016 жылдың 9 жел-
тоқсанында қайта тіркеу жүзеге асырылды.

2017 ж. жоспарланған негізгі 
іс-шаралар:

 ∙ Паркті жаңарту және техникалық кремний өндірісінің 
рудотермиялық үдерісінің негізгі және қосалқы жаб-
дықтарын жаңғырту жұмыстарын жүргізу;

 ∙ Химиялық зертхананы қалпына келтіру және зертха-
наның МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынақ және кали-
брлі зертханалардың құзыреттілігіне қойылатын жалпы 
талаптар» бойынша өтуін аккредиттеу;

 ∙ Өндірістік және әкімшілік үй-жайларды жылумен жаб-
дықтау мақсатында шығарылатын газдардың жылуын 
кәдеге жарату жүйесін енгізу;

 ∙ Өндірістік қуатқа шығу, 22 мың тонна техникалық крем-
ний және 18,4 мың тонна микросилика өндірісі.

«Алтынды гидрометаллургиялық 
тұндырудың технологиялық 
жабдық желісін сатып 
алу» жобасын іске асыру 
басталды, ол катодтық алтын, 
радиоэлектронды сынықтар, 
баланстан тыс қалдықтар, 
сондай-ақ өндірістік қатты 
қалдықтар (қоқыс) сияқты 
қосымша шикізат түрлерін қайта 
өңдеуге мүмкіндік береді.
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Жаңа технологияларды 
енгізу
Аффинаж заутының технологиялық желісі, күміс пен 
алтынды қышқылсыз бөлу, алтын-күміс құймадан күмісті 
вакуумдық тазарту процесін қамтамасыз ептетін аса жаңа 
инновациялық ACIDLESS SEPARATION қондырғысымен 
толықты. Технологиялық процесс бірқатар маңызды мәсе-
лелерді шешуге мүмкіндік береді және өндіріс цилін 2–4 
күнге қысқартуға мүмкіндік беретін, алтын-күміс құймасын 
жоғары жылдамдық, құнды металдарды молынан айыру 
есебінен қол жететін, экономикалық артықшылығы бар.

Ұлттық салалық «Золотой Гефест – 2016» конкурсы нәтиже-
лері бойынша, жыл сайынғы халықаралық тау-металлургия 
конгресі мен Astana Mining & Metallurgy көрмесі аясында, 
«Тау-Кен Алтын» ЖШС «Күмісті вакуумдық тазарту» тех-
нологиясын енгізгені үшін «Инновациялар жөніндегі жыл 
көшбасшысы» номинациясында сыйлық жеңімпазы болды.

Ғылыми-өндірістік 
орталықты құру
Компания Стратегияны іске асыру аясында ғылыми-өн-
дірістік орталық құру бойынша жұмыстар жүргізуде, ол 
бойынша қатты пайдалы қазбаларды өңдеу жөніндегі зерт-
ханалық, ірілендірілген және жартылай өнеркәсіптік зертте-
улер жүргізуді, тау-металлургия саласындағы мамандарды 
қайта даярлау жүргізуді жоспарлап отыр.

«Мемлекет Басшысы Н.Назарбаевтың бес институционал-
дық реформасын іске асыру жөніндегі Ұлт жоспары – 100 
нақты қадам жоспарының» 63-қадамын орындау мақса-
тында, Назарбаев Университетімен мынадай жұмыстар 
басталды: жоба бойынша бизнес-жоспар мен инвестици-
ялық меморандум әзірленді, жобаны іске асыру бойынша 
«NURIS» ДУ бірлескен жұмыс тобы құрылды, жобаның тех-
никалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу үшін техника-
лық тапсырма әзірленді.

Жобаны іске асыру халықаралық стандарт бойынша ТМК 
барлық технологиялық тізбегі бойынша зертханалық және 
тәжірибелік-өнеркәсіптік зерттеулер жүргізу жөніндегі 
Біртұтас орталықты құруға мүмкіндік береді.ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТ
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Корпоративтік басқару құрылымы

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ корпоративтік 
басқару құрылымы
Жалғыз акционер бекітен, Компанияның Жарғысына сәй-
кес Компания органдары мыналар болып табылады:
1. Жоғарғы орган – Жалғыз акционер;

2. Басқару органы – Директорлар кеңесі;
3. Атқарушы орган – Басқарма.

G4-34

Жалғыз акционер
Компания тік біріктірілген компания болып табылады және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтар-
дағы қаулысына сәйкес құрылған.

Компанияның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» Ұлт-
тық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады.

Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесі Компанияның қызметіне жалпы бас-
шылық жасайды, бірақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңмен және компанияның Жарғысымен Жалғыз акцио-
нер мен атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқы-
зылған мәселелерді шешуді қоспағанда.

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

Корпоративтік басқарудың озық тәжірибене сәйкес, Жалғыз 
акционер мен Компанияның басшылығына тәуелсіз дирек-
торлардың болуы қажет, олар компанияның мүдделеріне 
барынша сәйкес келетін дәлелді шешімдердің қабылда-

нуының кепілдігі болып табылады. Қазақстан Республикаы-
ның «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңына сәйкес, тәуел-

сіз директорлардың саны Директорлар кеңесінің мүшелері 
санының үштен бір бөлігінен кем болмауы тиіс.

Директорлар кеңесіне кандидаттарды ұсыну рәсімі

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар мен Дирек-
торлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционер мен Қоғамның 
мүдделеріне сай бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмы-
сын ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін және оның мін-
деттерін орындау үшін қажет болатын тиісті жұмыс тәжіри-
бесін, білімді, біліктілікті, іскерлік және (немесе) салалық 
ортада оң жетістіктерді иемденуі тиіс.

Келесі тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі болып сай-
лана алмайды:

1) заңмен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алын-
баған соттылығы бар;

2) бұрын келесі лауазымдарды иеменген: мәжбүрлеп 
тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп төлеп алу, 

немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған 
өзге заңды тұлғаны тоқтатып қою туралы шешім қабыл-
данғанға дейін бір жылдан аспайтын кезең ішінде 
өзге заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің Төрағасы, 
бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орын-
басары, бас бухгалтері болған. Аталған талап мәжбүр-
леп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп төлеп алу, 
немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған 
өзге заңды тұлғаны тоқтатып қою туралы шешім қабыл-
данғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады.

Тәуелсіздік критерийлері ҚР Заңнамасымен, Жарғымен 
және Компанияның Директорлар кеңесі туралы Қағидамен 
анықталған. G4-40

ЖАЛҒЫЗ 
АКЦИОНЕР

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІКОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ 
ҚЫЗМЕТІ

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

Стратегиялық жоспарлау және 
инвестиция комитеті

Аудит жөніндегі 
комитет

Тағайындау және сый-
ақы жөніндегі комитет

БАСҚАРМА

Кадр саясаты 
жөніндегі комитет

Тәуекелдер жөніндегі 
комитет

Ғылыми-техникалық 
кеңес

Инвестициялық 
комитет

Жоғарғы орган 

Стратегиялық басқару органы

Алқалы атқарушы орган Басқарманың комитеттері және кеңестері

Директорлар кеңесінің комитеттері
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Директорлар кеңесінің құрамы

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы 
Директорлар кеңесінің төрағасы

Туған күні: 24 мамыр 1970 ж.
Біліктілігі:

 – 1993 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университетін тәмамдады, 
физик.

 – 2004 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетін тәмамдады, инженер-электрик.
Еңбек қызметі:

 – 2012 жылдың қаңтар айынан бастап, қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» 
АҚ Басқарушы директоры, «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ активтерді басқару жөнін-
дегі бас директоры.

 – 2011–2012 жылдар – «Астанаэнергоконтракт» Бас директоры.
 – 2009–2010 жылдар – «Казгидромет» РМК Бас директорының орынбасары, бірінші 

орынбасары.
 – 2008–2009 жылдар – «Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

ММ бастығы.
 – 2004–2008 жылдар – «Астанаэнергосбыт» ЖШС директоры, Астана қ.

Самұрық-Энерго» АҚ және «KEGOC» АҚ Директорлары кеңесіне төрағалық етеді, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлары кеңесіне мүше.
Компания акцияларына иелік етуі: иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етуі және аффилирииленген компанияларға жататын 
үлесі: иелік етпейді.

Тұтқышев Ержан Бексұлтанұлы 
Жалғыз акционердің өкілі, Директорлар кеңесінің 
мүшесі

Туған күні: 10 желтоқсан 1981 ж.
Біліктілігі:

 – 2004 жылы Санкт-Петербург Мемлекеттік экономмика және қаржы университетін 
«Қаржылық талдау және бухгалтерлік есеп» мамандығы бойынша тәмамдады.

 – 2007 жылы АҚШ-тың Урбана-Шампейндегі Иллинойс Университетінің магистрату-
расын тәмамдады, қаржы магистрі.
Еңбек қызметі:

 – 2014 жылдан бастап «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ Бас директорының бизнесті 
дамыту жөніндегі орынбасары, Жаңа салаларды дамыту бойынша ортақ басқарушы 
директор.

 – 2012–2014 жылдар – «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» ЖШС консуль-
тациялық кеңестер бөлімінің менеджері.

 – 2011–2012 жылдар – директор Департамента инвестиционных проектов в топливно-энергетическом секторе 
ТОО «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Отын-энергетикалық секторындағы инвестициялық жобалау департаментінің 
директоры.

 – 2008–2011 жылдар – «Ernst and Young – консультациялық кеңестер» ЖШС аға кеңесшісі.
«Біріккен химиялық компаниялар» ЖШС Қадағалаушы кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Қадағалаушы 
кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ, «Самрук-Қазына жылжымайтын мүлік қоры« АҚ Директорлары кеңесінің 
мүшесі.
Компания акцияларына иелік етуі: иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етуі және аффилирииленген компанияларға жататын 
үлесі: иелік етпейді.

Арсланова Зарина Фуатовна 
Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры. Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі комитеті мен аудит жөніндегі 
комитетінің төрайымы
Туылған күні: 22 желтоқсан 1962 ж.
Біліктілігі:

 – 1983 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «экономист» 
мамандығы бойынша тәмамдады, экономика ғылымдарының кандидаты болып 
табылады.

 – 1992–1996 жылдары Дүниежүзілік Банктің Экономикалық білім беру институтында 
оқыды

Еңбек қызметі:
 – 2015 жылдан бастап – Кеңесші, «Dala Mining» ЖШС басқарушы комитетінің мүшесі.
 – 2009 жылдан бастап – «RKF Астана» ЖШС басқарушы серіктесі.
 – 2007 жылдан бастап – «AXIS Corporation» ЖШС президенті.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ Тәуелсіз директоры
Компания акцияларына иелік етуі: иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етуі және аффилирииленген компанияларға жататын 
үлесі: иелік етпейді.

Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы 
Тәуелсіз директор, Тағайынадулар мен сыйақылар 
жөніндегі комитеттің төрағасы
Туылған күні: 1 желтоқсан 1978 ж.
Біліктілігі:

 – 2000 жылы АҚШ-тың Бостон университетін Бизнес-әкімшілеу ғылымдарының 
баклавры дәрежесімен тәмамдады.

Еңбек қызметі:
 – 2012 жылы Қазақстандағы UBS басқарушы директоры лауазымына тағайындалды.
 – 2004 жылдан бастап – «ABN AMRO Bank Kazakhstan» банкінің әр-түрлі лауазымда-

рында, соның ішінде Тау-кен өнеркәсібі және металдар департаментінің бастығы 
және Астана қаласындағы филиалының Директоры ретінде жұмыс істеді.

Өзге де ұйымдардың ДК жұмысы және мүшелігі: жоқ.
Компания акцияларына иелік етуі: иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етуі және аффилирииленген компанияларға жататын 
үлесі: иелік етпейді.

Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіхалықұлы 
Қоғамның Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің 
мүшесі.
Туылған күні: 1 ақпан 1961 ж.
Біліктілігі:

 – Н.Э. Бауман атындағы Мәскеу жоғарғы техникалық училищесін 1984 тәмамдады, 
инженер-механик.

Еңбек қызметі:
 – 2012 жылдың қаңтар айынан бастап, қазіргі уақытқа дейін – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 

АҚ Басқарма Төрағасы.
 – 2009 ж. – ҚР Қоршаған ортаны қорғау вице-¬министрі.
 – 2008–2009 жылдар – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары.
 – 2008 ж. – «Максимум» аймақтық инвестиция орталығы» ЖШС директоры.

«ШалқияЦинк» ЛТД» АҚ Директорлары кеңесінің төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, 
«Қазмырыш» ЖШС, коммерциялық емес «Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗИ» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі.
Компания акцияларына иелік етуі: иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етуі және аффилирииленген компанияларға жататын 
үлесі: иелік етпейді.

G4-38
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Директорлар Кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

2016 жылы 12 Директорлар кеңесінің отырысы, оның ішінде 
7 бетпе-бет отырысы және 5 сырттай отырысы өткізілді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі отырыстарына 
қатысуы

2016 жылдың 26 қыркүйегіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының шешімімен Тұтқышев Ержан Бексұлтанұлы 
Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына сайланды. 
Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған 
сәттен бастап Тұтқышев Е. Б. 5 рет Компанияның Директор-
лар кеңесінің отырыстарына қатысты.

2016 жылы қаралған мәселелер 
туралы ақпарат

Директорлар кеңесінің жылдық жұмыс жоспарына сәйкес, 
сондай-ақ қажеттілігіне қарай, Компанияның Директорлар 
кеңесі тұрақты негізде отырыс өткізеді.

Тұтастай алғанда, 2016 жылы Директорлар кеңесімен 154 
мәселелер бойынша шешімдер қабылданды, оның ішінде 2 
мәселе бойынша – 1 дауыс «Қалыс қалды», қалған мәсе-
лелер бойынша Компанияның Директорлар кеңесінің мүше-
лері «Бірауыздан» дауыс берді. Жыл бойы тұрақты негізде 
Директорлар кеңесінің отырыстарында бюджетті түзету, 
инвестициялық жобалар, Басқарма мүшелерінің қызметін 
бағалау, Басқарма және ішкі аудит Қызметінің есептерді, 
Комитеттер мен Компания Басқармасы құрамындағы 
өзгерістер сияқты мәселелер қаралды.

Қаңтарда Компанияның ішкі аудит Қызметінің басшысы 
сайланды, Компанияның 2016 жылғы дағдарысты (негізгі 
тәуекелдерін) басқару жөніндегі іс-шаралар Жоспары 
қаралды, сондай-ақ «Кремний Казахстан» ЖШС-нің «Tau-
Ken Temir» ЖШС-не қосылуы туралы және «ТКС-Қостанай» 
ЖШС-ін тарату туралы шешім қабылданды.

Наурыз айында Компанияның Директорлар кеңесімен 2015 
жылдың Жылдық есебі қаралды және мақұлданды Компа-
нияның Корпоративтік хатшысының 2015 жылға арналған 
есебі, 2015 жылғы Компания ақпараттын ашу үдерісінің 
ашықтығы және тиімділігі есебі мақұлданды.

Сәуір айында алдын-ала «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2015 
жылғы жылдық қаржылық есептілігі, «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ инвестициялық бағдарламаның 2015 жылғы 12 
айда орындалу мониторингі бойынша есебі алдын ала 
бекітілді.

Мамыр айында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жарияланған 
акцияларын орналастыру туралы шешім қабылданды, «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2015 жылғы даму стратегиясын іске 
асыру туралы есеп қаралды, Компанияның ұйымдасты-
рушылық құрылымы өзгертілді.

Маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері 
қайта сайланды.

Тамызда Компанияның Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитетінің құрамына өзгерістер 
енгізілді, 2015 жылы қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол 
жеткізу дәрежесі бойынша Компанияның Басқарма мүше-
лерінің қызметін бағалау жүргізілді.

Қарашада Компанияның Директорлары кеңесі Компания-
ның 2017–2021 жылдарға арналған бизнес-жоспарын (даму 
Жоспары) және жаңа редакцияда Компанияның Корпора-
тивтік есептік саясатын бекітті; «Алайғыр» БК» ЖШС несие 
желісін ашу мәселесі қаралды, өсіп келе жатқан компания-

Арғынғазин А.Ә.Тұтқышев  Е.Б.Арсланова З.Ф.Тұрмагамбетов М.А.Бектеміров К.А
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лардың инвестициялық жобаларын мониторингтеу жүйесін 
енгізу туралы ақпарат еске алынды.

Компанияның мақсатты ұйымдастырушылық құрылымы 
және Алайғыр жобасын іске асырудың мақсатты кестесі 
қаралды, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы тәуекел-
дер тіркелімі мен тәуекелдер картасы бекітілді.

Директорлар кеңесін бағалау саясаты 
туралы ақпарат

Компанияда Компанияның Директорлар кеңесінің қыз-
метін бағалау туралы Ереже бекітілген (19.09.2011 жылғы 
хаттама № 3/11). Компанияның Директорлар кеңесінің 
шешімімен 2016 жылы 28 желтоқсанда № 12/16 Компания-
ның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы Ере-
жеге өзгерістер енгізілді, атап айтқанда бағалауды жүргізу 
үдерісі талдап тексерілді, бағалауды жүргізу критерий-
лері толықтырылды, сондай-ақ, тағайындау және сыйақы 
жөніндегі Комитет Төрағасымен Компанияның Директорлар 
кеңесі Төрағасының жұмысын бағалауды қамтамасыз етуге 
қатысты өзгерту енгізілді.

Компанияның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау 
туралы ережеге сәйкес, қазіргі уақытта Компанияның 
Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға дайындау бой-
ынша тиісті іс-шаралар жүргізілуде.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сыйақы беру туралы ақпарат

Компанияның Жарғысына сәйкес, Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақылар төлеу шарттарын және мөлшерін 
анықтау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне кіреді.

Компанияның Тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу Ком-
панияның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және 
шығыстарын өтеу Ережесі қағидалары негізінде жүзеге 
асырылады.

Жоғарыда аталған Ережелерге сәйкес, Тәуелсіз директор-
ларға сыйақы төлеу мынадай шарттарды орындау кезінде 
жүзеге асырылады:
1) Компания мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көр-

сететін тәсілдерді қолдана отырып, Директорлар кеңесі 
мүшесінің өкілеттігін адал орындау;

2) ҚР заңнамасымен, Жарғымен және Компанияның ішкі 
құжаттарымен шешімдер қабылдау кезінде басшылық 
ету;

3) Науқастануы, демалыс, іссапарларды қоспағанда, 
Директорлар кеңесі отырысына қатысу.

Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін анықтау 
және оны төлеу туралы шешім қабылдау рәсімі туралы 
егжей-тегжейлі ақпаратпен корпоративтік веб-сайтда, 
«Корпоративтік басқару» бөлімінде таныса аласыздар.

Директорлар кеңесінің комитеттері

Директорлар кеңесі қызметін қолдау мақсатында, Компа-
нияда келесі комитеттер құрылды, олардың міндеттеріне 
өзінің атқарымдық міндеттерінің шеңберінде сол немесе 
басқа мәселе бойынша мәселелерді талқылау және ұсыны-
стар әзірлеу кіреді:

 ∙ Аудит жөніндегі комитет;
 ∙ Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет;
 ∙ Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөнін-

дегі комитет.

Аудит жөніндегі Комитет
Комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне қаржылық 
есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, ішкі 
және сыртқы аудит, заңнаманың сақталуы мәселелері бой-
ынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырмасымен 
басқа да мәселелер бойынша көмек көрсетуге бағытталған.

Аудит жөніндегі комитет Компанияның Директорлар 
кеңесіне есеп беруге міндетті және Компанияның Дирек-
торлар кеңесімен оған ұсынылған өкілеттілік шеңберінде 
қызмет етеді.

Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті келесідей 
құраммен құрылған:

 – Арсланова З. Ф. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің аудит жөніндегі Комитетінің Төрағасы, 
тәуелсіз директор;

 – Арғынғазин А.Ә. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің аудит жөніндегі Комитетінің мүшесі, 
тәуелсіз директор;

 – Сағадибеков А. Б. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Дирек-
торлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің сарапшысы.

Отырыстардың саны және әрбір директордың 
қатысуы
2016 жылы оның отырыстарына аудит жөніндегі Комитет 
мүшелерінің дербес қатысуы мына тұрғыдан көрініс табады:
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№ Отырысты өткіу күні Арғынғазин А.Ә. Арсланова З.Ф. Сағадибеков А.Б.
1. 28 қаңтар + + +

2. 6 сәуір + + +

3. 17 мамыр + + +

4. 29 маусым + + +

5. 26 тамыз + + –

6. 04 қараша + + –

7. 23 желтоқсан + + –

100 % 100 % 57 %

Атап айтқанда, мынадай мәселелер 
қаралды:

Аудит жөніндегі комитет 2016 жылы бетпе-бет қалыпта 7 
отырысын өткізді, онда Компания Директорлары кеңесіне 
қарауға енгізілген 53 мәселе қаралды және ұсыныстар 
берілді.
1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобындағы 

корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің 2016–2018 
жылдарға арналған орташа мерзімдік бағдарламасын 
қарау.

2. Банк-контрагенттерге қосымша лимиттерді мақұлдау 
туралы.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ақпараттық технологи-
ялары және ақпараттық қауіпсіздігі процестерінің 
тиімділігін жетілдіру жөніндегі 2016–2018 жылдарға 
арналған түзетуші іс-қимыл жоспарын қарау.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жылдық дербес және 
2015 жылға шоғырланған қаржы есептілігін мақұлдау 
туралы.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тәуекелдер жөніндегі 2015 
жылғы есебін мақұлдау туралы.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2015 жылғы шоғырланған 
маңызды тәуекелдер көрсеткіштерін мақұлдау туралы.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және еншілес ұйымдары-
ның тәуекелдер тәбетін 2016 жылғы шоғырланған және 
шоғырланбаған деңгейде мақұлдау туралы.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін бағалау нәтижесі туралы есепті қарау.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялары тобындағы 
корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 
2016–2018 жылдарға арналған жоспарын қарау.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2016 жылғы тәуекелдер 
жөніндегі есебін мақұлдау туралы.

11.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ сындарлы (түйінді) тәуе-
келдерін басқару жөніндегі 2017 жылға арналған іс-ша-
ралар жоспарын мақұлдау туралы.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы шоғырланған 
тәуекелдер тәбетін мақұлдау туралы.

13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы тәуекелдер 
мен сатып алу процесін бақылау қалыптамасын қарау 
туралы.

14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы тәуекелдер мен 
корпоративтік деңгейді бақылау қалыптамасын қарау 
туралы.

15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы тәуекелдер тір-
келімін және тәуекелдер картасын мақұлдау туралы.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті шең-
берінде қаралған мәселелер туралы егжей-тегжейлі ақпа-
рат «Есеп және нәтижелер» бөліміндегі корпоративтік www.
tks.kz сайтта ұсынылған.

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі 
комитет

Комитет кадр саясаты және уәждеме саясаты, Компания-
ның Директорлар кеңесінің құзырына кіретін тағайындау 
және сыйақылар жөніндегі мәселелерді қарау, сондай-ақ 
және Директорлар кеңесімен қабылданған осындай 
шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру мәсе-
лелері жөніндегі Компанияның Директорлар кеңесінің 
сабағаттық-кеңесші органы болып табылады.

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі Комитет Компа-
нияның білікті менеджменттін тарту мәселелері бойынша 
Директорлар кеңесіне, оның ішінде оларды тағайындау 
Компанияның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын, 
Басқарма және Компанияның өзге де лауазымдары Дирек-
торлар кеңесіне, сондай-ақ оларды тағайындау Директор-
лар кеңесімен жүзеге асырылатын, Директорлар кеңесі 
мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне және Компанияның өзге 
де қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелері бойынша ұсы-
ныстарды қарау және дайындау үшін құрылды.

Комитеттің құрамы былайша қалыптастырылған:
1) Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – «Тау-Кен Самұрық» 

ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сый-
ақы жөніндегі Комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор;

2) Арсланова Зарина Фуатовна – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы 
жөніндегі Комитетінің мүшесі,Тәуелсіз директор;

3) Сағадибеков Алмаз Боранбайұлы – Комитет сарапшысы.

Отырыстардың саны және әрбір директордың 
қатысуы

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі Комитет мүше-
лерінің 2016 жылы оның отырыстарына дербес қатысуы 
келесідей түрде көрінеді:

№ Отырысты өткіу күні Арғынғазин А.А. Арсланова З.Ф. Сағадибеков А.Б.
1. 28 қаңтар + + +

2. 06 сәуір + + +

3. 19 сәуір + + +

4. 17 мамыр + + +

5. 29 маусым + + +

6. 26 тамыз + + –

7. 20 қыркүйек + + –

8. 04 қараша + + –

9. 23 желтоқсан + + –

100 % 100 % 55 %

Есепті кезеңде Комитет отырысы толық құрамда жүр-
гізілді. Есепті кезеңде тағайындау және сыйақылар жөнін-
дегі Комитетпен 9 бетпе-бет отырысы өткізілді, оларда 34 
мәселелер бойынша қаралды және ұсыныстар берілді. Атап 
айтқанда, мынадай мәселелер қаралды:
1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері қыз-

метінің 2016 жылғы негізгі көрсеткіштерін және олар-
дың мақсатты мәнін қарау.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Омбудсменін тағайындау 
туралы.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүшелерін қайта сайлау 
туралы.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері қыз-
метінің 2016 жылғы негізгі көрсеткіштерін және олардың 
мақсатты маңызын жаңа редакцияда бекіту туралы.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің ҚМК 
орындау негізінде 2015 жылғы қызметін бағалау.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің 
(грейдтер) лауазымдарын бағалауды бекіту туралы.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің лау-
азымдық жалақыларының сұлбаларын бекіту туралы.

8. «Алайғыр БК» ЖШС Басқармасының төрағасы туралы.
9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің ҚНК 

орындау негізінде 2016 жылғы қызметін бағалау.
10. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және 
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа 
мүшесін сайлау туралы.

11. Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар 
жөніндегі комитетінің 2017 жылғы жұмыс жоспарын 
бекіту туралы.

12. 2016 жылға «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік 
хатшысының қызметі туралы есепті қарау.

Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөнін-
дегі комитеті шеңберінде қаралған мәселелер туралы 
егжей-тегжейлі ақпарат «Есептер және нәтижелер бөлімін-
дегі корпоративтік веб-сайтта ұсынылған.

Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитет

Компанияны стратегиялық дамыту, оның ішінде Компания-
ның стратегиялық мақсаттары және міндеттері, сондай-ақ 
инвестициялық қызметті және Комитеттің құзыретіне 
кіретін өзге де мәселелерді іске асыру мәселелері бойынша 
Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу және ұсыну мақ-
сатында құрылған Компанияның Директорлар кеңесінің 
сабағаттық-кеңесші органы болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі 
Комитеттің құрамы:
1) Арсланова Зарина Фуатовна – Тәуелсіз директор, «Тау-

Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің стратеги-
ялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі Коми-
тетінің Төрағасы;

2) Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – Тәуелсіз директор, 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 
стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөнін-
дегі Комитетінің мүшесі;

3) Репин Алексей Юрьевич – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі Комитетінің сарапшысы;

4) Отыншиев Елжас Мұратұлы – «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның жаңа жобаларын дамыту жөніндегі Департа-
мент Директоры, Комитет сарапшысы;

5) Дүкенова Маржан Бектұрғанқызы – «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның жаңа жобаларын дамыту жөніндегі Департа-
менттің аға менеджері, Комитет сарапшысы.

Отырыстардың саны және әрбір директордың 
қатысуы
Есепті кезеңде өткізілетін отырыстардағы Комитет мүше-
лерінің дербес қатысуы мынадай:
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№
Отырысты 
өткіу күні Аргингазин А.А. Арсланова З.Ф. Репин А.Ю. Отыншиев Е.М.* Дукенова М.Б.*

1. 28 қаңтар + + + Комитет сарапшысы 
болған жоқ

Комитет 
сарапшысы 
болған жоқ

2. 06 сәуір + + –

3. 17 мамыр + + +

4. 26 тамыз + + –

5. 04 қараша + + – + +

6. 23 желтоқсан + + – + +

100 % 100 % 33 % 100 % 100 %

* Отыншиев Е.М., Дукенова М.Б. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитетінің құрамына сайланды (2016 жылғы 26 тамыз, 
07/16 хаттама).

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитеті 
есепті кезеңде 6 бетпе-бет отырысын өткізді, онда 21 мәсе-
леле қаралып ұсыныстар берілді. Атап айтқанда мынадай 
мәселелер қаралды:
1. «Қарағанды облысындағы Спасск мыс рудалы аймағы 

мысын, алтынын және ілеспе компоненттерін барлау» 
жобасын қосымша қаржыландыру туралы.

2. «Ақмола облысындағы «Масалы» темір рудалы кен 
орны базасында тау-металлургия кешенін салу» инве-
стициялық жобасының әзірлік кезеңін қосымша қаржы-
ландыру туралы инвестициялық меморандумды (биз-
нес-жоспар) мақұлдау туралы.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық бағдар-
ламасының 2015 жылғы 12 айда орындалуын монито-
рингтеу есебін қарапу.

4. «КазСамоцветы» ЖШС-мен бірлесіп «Табиғи тасты 
өндіру және қайта өңдеу» жобасынан шығу туралы 
және «Табиғи тасты өндіру және қайта өңдеу» жобасын 
бірлесіп іске асыру туралы келісімді жою туралы.

5.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ стратегиялық дамуын іске 
асыру туралы 2015 жылғы есепті қарау туралы.

6. Ақмола облысындағы Тұйық кен орны барит-полиметал 
рудасын және күмісін өндіруге арналған келісімшарт 
жөніндегі жер қойнауын пайдалану құқығын «Tau-Ken 
Mining» ЖШС жарғылық капиталына беру туралы.

7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ пен «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ арасында 2015 жылғы 2 желтоқсанда 
Астана қаласында (Қазақстан Республикасы) жасалған, 
«Silicon mining» ЖШС жарғылық капиталындағы 90,1 % 
қатысу үлесін сатып алу-сату шартына № 1 Қосымша 
келісім жасау туралы.

8. «Алайғыр» БК» ЖШС кредиттік желісін ашу мәселесін 
қарау туралы.

9. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акцио-
нерлік қоғамының даму стратегиясын жаңалау туралы. 
G4-42

Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және инве-
стициялар жөніндегі Комитеті шеңберінде қаралған мәсе-
лелер туралы егжей-тегжейлі ақпарат «Есептер және нәти-
желер» бөлімінде корпоративтік www.tks.kz веб-сайтында 
ұсынылған.
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Басқарма
Басқарма Компанияның алқалы атқарушы органы болып 
табылады, ол Қазақстан Республикасы заңнамасына және 
Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі құзыретіндегі 
Компанияның Жарғысына жатқызылмаған, Компания қыз-

метінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға 
құқылы және және Жалғыз акционердің және Директорлар 
кеңесі алдында оған жүктелген міндеттерді орындау үшін 
жауап береді.

Басқарма құрамы

Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы 
Компания Басқармасыының төрағасы, 
Директорлар кеңесінің мүшесі.

Туған жылы: 1961 жылғы 1 ақпан
Біліктілігі:

 – Н.Э.Бауман атындағы Мәскеу жоғары техникалық училищесін 1984 
жылы тәмамдады, инженер-механик.

Еңбек қызметі:
 – 2012 жылдан осы уақытқа дейін – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 

Басқарма төрағасы.
 – 2009 жылы – Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау 

вице-министрі.
 – 2008–2009 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 

орынбасары.
 – 2008 ж. –ОО «Аймақтық инвестициялық орталық «Максимум» ЖШС 

директоры.

Биғожин Талғат Жанболатұлы 
Экономика жөніндегі басқарушы директор

Туған жылы: 1974 ж. 16 тамыз
Біліктілігі:

 – 1996 ж. Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдаған, қаржы 
және несие.

Еңбек қызметі:
 – 2012–2015 жж. – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма Төрағасының 

Орынбасары.
 – 2008 жылдан бастап – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-да, «Қазмұнай-

газ» Сауда үйі» АҚ-да, «Қазаэросервис» АҚ-да, «Қазгидромет» 
РМК-да, «Астанаэнергоконтракт» ЖШС-де, «Продкорпорация ҰК» 
АҚ-да басшы қызметтерін атқарды.

Кәрім Дамир Амангелдіұлы 
Стратегия және бизнесті трансформациялау 
жөніндегі басқарушы директор

Туған жылы: 1972 ж. 20 қараша
Біліктілігі:

 – 1997 ж. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін 
тәмамдаған, тау-кен инженері-экономист.

 – 2011 ж. Қазақ мемлекеттік заң академиясы, заңгер.
 – 2015 ж. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, техника 

және технология бакалавры.
Еңбек қызметі:

 – 2015 ж. мамыр айынан бастап –«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бизнес 
трансформациясы стратегиясы бойынша Басқарушы директор.

 – 2013–2014 жж. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қаржы жөніндегі басқа-
рушы директоры.

 – 2009–2013 жж. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бюджеттік жоспарлау 
және қазынашылық Департаментінің директоры

Аршабеков Әлібек Нұрғалиұлы 
Бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы 
директоры

Туған жылы: 1987 ж. 9 мамыр
Біліктілігі:

 – М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін тә-
мамдаған, экономика факультеті – экономика бакалавры (2004–2008).

 – University of Warwick, Warwick business school, Ұлыбритания – Қаржы 
және экономика магистрі (MSc Finance and economics) (2008–2009).

Еңбек қызметі:
 – 2016-2017 жж. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бизнесті дамыту жөнін-

дегі басқарушы директоры.
 – 2014-2016 жж. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялар жөнін-

дегі басқарушы директоры.
 – 2014 ж.  – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Бизнесті дамыту жөніндегі 

басқарушы директоры.
 – 2013 ж. – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ стратегиялық даму жөніндегі 

басқарушы директоры.
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Корпоративтік хатшы 
қызметі

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Ішкі аудит қызметі

Басқарма төрағасының 
аппараты

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Өндіріс бойынша 
басқарушы 
директор

Бизнесті дамыту 
бойынша басқа-
рушы директор

Бас геолог

Геологиялық 
жобаларды 
басқару 

департаменті

Инвестициялық 
департаменті

Геология- 
технология 

департаменті

Өндіру жобала-
рын сүймелдеу 
департаменті

Экономика  
бойынша  

басқарушы 
директор

Қаржы директоры

Бизнесті транс-
формациялау 
және страте-
гия бойынша 
директор

Ішкі қадағалау 
және тәуекелдерді 
басқару қызметі

Өндіріс 
департаменті

Инновациялық- 
технологиялық 
департаменті

Құқықтық сүймел-
деу департаменті

Сатып-алу қызметі

Маркетинг 
қызметі

Стратегия және 
трансформаци-
ялауды корпора-
тивті  басқару
департаменті

Адам ресур-
старын басқару 
департаменті

Информациялық 
технологиялар 

қызметі

Жобаларды 
мониторингтеу 
және қаржы  
бюджетін 
жоспарлау, 

департаменті

Бухгал-
терлік есеп 

департаменті
78%

14%

2%
6%

Басқарма жұмысы туралы ақпарат

Компания басқармасы отырысының саны
2016 2015

Отырыс саны 87 97

Қаралған мәселелер саны 398 410

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты

Компанияның Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты 
Қазақстан Республикасы заңдарына, «Самұрық-Қазына 
ҰӘҚ» АҚ Компаниясы басшы қызметкерлеріне сыйақы беру 
және қызметін бағалау Саясатына сәйкес әзірленген, «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ басшы және басқарушы қызметкер-
леріне сыйақы беру және қызметін бағалау Қағидаларына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Осы Ереже Компанияның басшы және басқарушы қызмет-
керлеріне сыйақы беру және қызметін бағалау шарттары 
мен тәртібін анықтайды.

Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау Компанияның 
қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін және Басқарма 
мүшесімен оның қызметінің жоғары нәтижелер деңгейіне 
қол жеткізу дәрежесін сипаттайтын қызметтің уәждемелік 
негізгі көрсеткіштері (әрі қарай – УНК) негізінде жүзеге 
асырылады.

Белгіленген тәртіппен бекітілген УНК орындалған 
жағдайда, есептелген сыйақы төлеу үшін жоспарланған 
соманы ескере отырып, Басқарма мүшелерінің УНК бағалау 
нәтижелері бойынша оларға сыйақы есепті жылдың қоры-
тындысы бойынша төленеді.

Компанияның корпоративтік басқару талаптарын ұстануы туралы 
ақпарат
Компанияның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 26 мамыр-
дағы шешімімен «Сау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік 
басқару кодексімен көзделген ережелер мен қағидалардың 
сақталуы/сақталмауы туралы есеп бекітілді. Жүргізілген 
талдау нәтижелеріне сәйкес, тәжірибе жүзінде Компанияда 

Кодекс қағидаларының 78 %-ы сақталады, Кодекс қағи-
даларының тағы 14 %-ы ішінара сақталады (себептерінің 
түсіндірілуімен) және қағидалардың 2 %-ы қазіргі уақытта 
сақталмайды. Кодекс қағидаларының 6 %-ы «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ға қолданылмайды.

% Саны
Үйлеседі 78 346

Ішінара үйлеседі 14 63

Үйлеспейді 2 8

Қолдануға келмейді 6 27

Талдау ережелерінің жалпы саны 444

Бөлімдер бойынша талаптарды сақтау/сақтамаудың неғұр-
лым егжей-тегжейлі нәтижелері Компанияның корпора-
тивтік веб-сайтында ұсынылған, сондай-ақ осы Есептің 
1-қосымшасында талаптарды сақтамаудың себептепрі 
туралы негізгі түсіндірмелер берілген.

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ ұйымдық 
құрылымы

 – Жалпы штат саны 104 бірлік  G4-9, G4-10 
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

КОМПАНИЯ КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ 

КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ 
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ҰҒЫНАДЫ
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«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ өз қызметін жүзеге асыру 
үдерісінде әр түрлі тәуекелдерге бетпе-бет келеді, олар сол 
немесе өзге дәрежеде жоспарланған көрсеткіштерге қол 
жеткізуге және мақсаттарға, қабылданатын шешімдердің 
тиімділігі мен жалпы алғанда, қызмет нәтижелілігіне әсер 
етеді. Осылайша, Компания тәуекелдерді басқару маңыз-

дылығын сәйкестендіруге, барлық бар елеулі тәуекелдерді 
бағалау мен тексеруге, сондай-ақ мүмкін Компанияның 
және оның еншілес компанияларының құны мен беделіне 
теріс әсер етуі тәуекел деңгейін төмендету бойынша қабыл-
даған шараларға бағытталған корпоративтік басқару жүй-
есінің негізгі компоненті ретінде ұғынады. G4-14

Тәуекелдерді басқару жүйесі
Компанияның Директорлар кеңесімен тәуекелдерді басқару 
Саясаты бекітілді, ол тәуекелдерді басқару үдерісінің негізгі 
компоненттерін, тәуекелдерді басқару құрылымының жүй-
есін анықтайды, Компанияда және оның еншілес ұйымда-
рында тәуекелдерді басқару үдерісін жүзеге асыру кезінде 
жүйелі және бірізді тәсілді қамтамасыз етеді.

Компанияда тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүй-
есі жұмыс жасайды (әрі қарай – ТБКЖ), ол тәуекелдерді 
сәйкестендіруді, бағалауды, тексеруді және бақылауды 
қамтитын тәуекелдерді басқару бойынша тұрақты және 
үздіксіз үдерісті қамтамасыз етеді.

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі жүйесі
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Тәуекелдерді басқару құрылымы

Компания тәуекелдерін басқару жүйесінің құрылымы 
Директорлар кеңесін, аудит жөніндегі Комитетті, Басқар-
маны, Компанияның тәуекелдері жөніндегі Комитетті, тәу-
екелдерді басқаруға және ішкі аудитті жүргізуге жауапты 

құрылымдық бөлімшелер тәуекелдерінің иелері болып 
табылатын, құрылымдық бөлімшелерді тарта отырып, тәу-
екелдерді бірнеше деңгейде басқарумен көрсетіледі. G4-45

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы

Тәуекелдер жөніндегі комитет 
Басқармаға тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіруге 
және нығайтуға, Қоғамның сыни тәуекелдеріне шұғыл 
әрекет етуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ Басқармаға 
сараптамалық және методологиялық қолдау көрсетуге 
жәрдемдеседі.

Қоғамда тәуекелдерді басқарудың тиісті 
жүйесін ұйымдастыруға  және оның 
болуына және оның іске асуын қадаға-
лауға жауапты, оны жетілдіру бойынша 
шаралар қолданады және ТБКЖ тиімділі-
гін тұрақты бағалауды жүзеге асырады.

Аудит жөніндегі комитет
Тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйесі бойынша  
сенімділігі мен тиімділігін бақы-
лау бойынша ұсынымдар жасау 
арқылы Директорлар Кеңесіне 
көмек көрсетеді.

Ішкі аудит бөлімшесі
Тәуекелдерді басқару үдерісінің 
тиімділігін бағалауды жүзеге 
асырады, ТБКЖ елеулі 
кемшіліктері туралы дирек-
торлар Кеңесін хабардар етеді, 
сондай-ақ Қоғам тәуекел-
дерін басқару үдерісін жетіл-
діру жөніндегі ұсынымдарды 
әзірлейді.

Иелері сәйкестендіруге, бағалауға және  тәуекелге 
әрекет етуге, сондай-ақ өзінің атқарымдық міндеттері 
аясындағы тәуекелдерді басқару үдерісін жетілдіруге 
жауапты.

Қоғамға ТБКЖ енгізу  бойынша жұмысты және әдісна-
малық қамтамасыз етуді, тәуекелдерді басқару үдерісі 
бойынша міндетті,ТБКЖ жетілдіруді қоса алғанда, оның 
жұмыс істеуін қамтамасыз етуді ұйымдастырады.

Тәуекелдерді басқарудың тиімді  жүйесінің атқарымын құру 
және қолдауды қамтамасыз ету және орындалуын қамтамасыз 
ету және корпоративтік саясатты қолдану үшін тәуекелдерді 
бақылау құрылымын құру.

БасқармаДиректорлар кеңесі

Тәуекелдер иелері

Тәуекелді басқаруға жауапты бөлімше
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Компанияның тәуекелдер картасы
Жыл сайынғы негізде Компания алдағы жылға тәуекел-
дер тіркелімін және картасын жасайды, ол Директорлар 
кеңесімен бекітіледі және Компания тәуекелдерінің Тір-
келімі өзгерген жағдайда өзектілігі артады, оның шең-
берінде құрылымдық бөлімшелер Компания қызметіне тән 
барлық тәуекелдерді анықтайды және бағалайды.

Компанияның сәйкестендірілген тәуекелдері олар одан әрі 
Компанияның тәуекелдер картасында бейнеленуімен, әсер 
ету дәрежесі, туындау ықтималдығы және әсер ету уақыты 

бойынша бағаланады. Мысалы, 2016 жылғы Компанияның 
тәуекелдер Тіркеліміне және картасына сәйкес, қызметкер 
немесе үшінші тұлғалардың тарапынан алаяқтық және 
сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерінің тәуекелі басталу 
қаупі орташа ықтималдығымен тәуекелдер Иелерімен 
жиынтықта бағаланды, яғни тәуекел тәуекелдер Картасы-
ның сары аймағында орналасқан, тәуекел маңыздылығы 
«орташа». Есепті кезеңде Компанияда тәуекелдерді іске 
асыру жағдайында сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
тәуекелдер болған жоқ. G4-SO3, G4-SO5

Компания қызметіне тән негізгі тәуекелдер факторы

Сыни тәуекелдерді басқаруды тиісті іске асыру және осы 
үдерістің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Компа-
ния сыни (негізгі) тәуекелдерді басқару бойынша іс-ша-

ралар Жоспарын дайындауда, ол жыл сайын Компания-
ның Директорлар кеңесімен бекітіледі және тәуекелдер 
Иелерімен орындалуы міндетті болып табылады.

   КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНЕ ТӘН НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР ФАКТОРЫ
Тәуекелдер Тәуекел факторлары (ішкі/сыртқы)

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Шикізат бағасының 
өсу тәуекелі

 – нарықтардың тұрақсыздығы; 
 – саяси тұрақсыздық;
 – сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі;
 – жаңа технологиялар; 
 – хеджирлеу механизмдерінің болмауы.

Дайын өнім бағалары-
ның төмендеу тәуекелі

 – дайын өнімге сұранстың төмендеуі, экономикалық өсімнің төмендеуі;
 – нарықтардың тұрақсыздығы; 
 – саяси тұрақсыздық;
 – сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі;
 – жаңа технологиялар; 
 – хеджирлеу механизмдерінің болмауы.

Жобаларды жеткілікті 
қаржыландырмау 
тәуекелі

 – жобалаушы тәжірибесінің жетіспеушілігі;
 – Компания мен Жалғыз акционердің қаржылық ресурстарының шектеулі болуы; 
 – инфляция; 
 – жаңа кен орындары бойынша геологиялық барлау жұмыстарын (ГБЖ) қаржы-

ландырудың нақты және бекітілген ұзақ мерзімді бағдарламасының болмауы; 
 – нысандарды жобалау мен салу кезіндегі қателіктер.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Қорлардың болжалды 
ресурстарының және 
рудадағы металл 
мөлшері деңгейінің 
расталмау тәуекелі 

 – мемлекеттік органдар тарапынан жер қойнауы нысаны бойынша бүкіл геология-
лық ақпараттың ұсынылмауы; 

 – бастамашылардың кен орнын зерттеу деңгейінің төмен немесе толық емес болуы; 
 – ГБЖ-ның төмен сапасы; 
 – ГБЖ нәтижелерін тиісінше талдамау.

Жоспарланған жоба-
лық өндірістік қуат-
тылыққа шықпау 
тәуекелі

 – шикізат тапшылығы; 
 – уақыт факторы; 
 – шикізат жеткізілімінің олқылығы; 
 – елдің ішіндегі шикізат қорларының төмен немесе жеткіліксіз деңгейде зерттелуі; 
 – жобаның жоспар-кестесі бойынша іс-шаралардың орындалмауы; 
 – құрал-жабдықтың жоспардан тыс тоқтап тұруы (апаттар, тозу және т.б.); 
 – өнімді өткізу нарықтарының дұрыс таңдалмауы; 
 – нарықтағы операциялардың стратегияларын дұрыс анықтамау, нарық сыйым-

дылығының тура есептелмеуі;
 – өндіріс қуаттылығының дұрыс анықталмауы; 
 – білікті жұмыс күшінің жетіспеушілігі; 
 – жергілікті қызметкерлерде импорттық жабдықпен жұмыс істеу тәжірибесінің 

болмауы. 

Шикізат базасының 
немесе жұмыстар 
көлемінің жетіспеу 
тәуекелі

 – шикізат/көрсетілетін қызметтер, жұмыстар тапшылығы;  
 – қажетті шикізаттың ҚР аумағынан тыс жерге шығарылуы; 
 – саяси факторлар; 
 – заңнамалық жолмен шектеу шараларын толық көлемде енгізудің мүмкін бол-

мауы немесе жоқтығы;
 – шектеулі бақылау;
 – даму жоспарын/стратегияны жасау кезінде шикізат нарығының дәйекті түрде 

талданбауы; 
 – шикізат жеткізушілер үшін тартымды емес шарттар; 
 – басқа елдердің осындай компанияларымен салыстырғанда төмен бәсекелесу 

қабілеті; 
 – шарттық талаптар бұзылған жағдайда айыппұл салу ықпалшараларының 

болмауы.
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Жобаны уақытылы 
іске қоспау немесе 
қорларды мемлекеттік 
теңгерімге уақытылы 
қоймау тәуекелі

 – мердігер ұйымның қызметкерлерінің біліксіздігі; 
 – бағалардың, салықтардың және т.б. көтерілуі салдарынан жобаның қымбаттауы; 
 – табиғат катаклизмдері (ұзаққа созылған жауын-шашын, дауылдар және т.б.); 
 – жобалардың сапасыз сарапталуы; жобаның Жоспар-кестесі бойынша іс-шара-

лардың орындалмауы; 
 – жобалау қателіктері.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Экологиялық тәуекел  – табиғи апаттар; 
 – қауіпсіздік шаралары мен технологиялардың сақталмауы; 
 – квотадан асып түсу; 
 – бақылаудың болмауы; 
 – табиғатты қорғау заңнамасының бұзылуы; 
 – атмосфераға нормативтен тыс шығарындылар қоршаған ортаға залалдың кел-

тірілуіне, қызметін тоқтатуға әкелуі мүмкін;
 – қоршаған ортаға экологиялық залал келтіретін өндірістік апаттар.

Жабдықтың істен 
шығу тәуекелі

 – жабдықтың ақаулығы; 
 – жабдықтың дұрыс пайдаланылмауы; 
 – жабдықтың тағайындалу мақсатына сай пайдаланылмауы; 
 – жабдықты таңдау кезінде географиялық орналасқан жерінің спецификасы 

ескерілмеген (яғни технологиялардың дұрыс таңдалмауы).

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Кредиттік тәуекел  – ЕДБ-нің қаржылық тұрақтылығы;
 – халықаралық рейтингтің төмендеуі немесе рейтинг агенттігімен бұрын берілген 

рейтингтің қайтарып алынуы;
 – ЕДБ-ның анықталған тәуекелдерді елемеуі;
 – мүдделерді лоббилендіру.

Өтімділік тәуекелі  – сыртқы жағдаяттың нашарлауы және осының салдарынан табыстың төмендеуі;
 – еліміздің банк секторындағы дағдарыс (ЕДБ қаржыландыру көздерінің болмауы);
 – ұлттық валюта бағамының нашарлауы;
 – қаржылық көрсеткіштердің төмендеуіне және конвенанттарды орындалмауға, 

қарыз қаражатын мерзімінен бұрын қайтаруға әкелуі мүмкін тиімсіз операци-
ялық қызмет. 
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МЕМЛЕКЕТ ӘСЕРІНІҢ СИПАТЫ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, СОНЫҢ ІШІНДЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН 
КЕЛІСІМДЕУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН 
МӘСЕЛЕЛЕР ТІЗІМІ
Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану 
заңнамасына сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жер қой-
науын пайдалану құқығын алу, құжаттаманы рәсімдеу мен 
келісімдеу (сараптау), жер телімдерін рәсімдеу мақсатында 
жәен пайдалық қазбаларды барлау мен өндіруді жүргізу 
үшін басқа мәселелермен құзырлы органға (Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі) 
және басқа мемлекеттік органдарға, соның ішінде жер-
гілікті атқарушы органдарға жүгінеді. Компанияны құзы-
рлы органмен келісімдеуді – жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттарды еншілес (тәуелді) ұйымға табы-
стау кезінде, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқықта-
рын және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты 
нысандарды сатып алу-сату кезінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәй-
кес Компания еншілес ұйымдарды құруға келісім алу үшін, 
сондай-ақ стратегиялық әріптестермен бірлескен қызмет 
туралы келісімдерді іске асыру мақсатында, сондай-ақ тау-
кен активтерін (қатысу үлестерін, акциялардың пакеттерін) 
сатып алу жөніндегі мәмілелерді жасау кезінде экономи-
калық шоғырлануға келісім алу үшін, монополияға қарсы 
органға өтінішпен жүгінеді.

Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» Заңымен Компанияның жер 

қойнауын пайдалану құқығын алуға тікелей келіссөз-
дер жүргізу құқығымен және жер қойнауын пайдалану-
дың иесіздендірілген құқығын иеленудің (жер қойнауын 
пайдалану құқығымен байланысты нысандардың) басым 
құқығымен жер қойнауын пайдаланатын ұлттық компания 
ретіндегі қызметі реттеледі. Осыған байланысты Қазақстан 
Республикасының инвестициялар мен даму Министрлігі 
ҚР Заңнамасына өзгерістер енгізу немесе басқарушылық 
шешімдерді қабылдау жолымен Компанияның мәртебесі 
мен өкілеттілігі тарапынан әсер ете алады. Мемлекеттік 
органдар заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызметін рет-
тейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының ереже-
леріне сәйкес Компания қызметіне әсер етуі мүмкін.

Сондай-ақ, Компания Республикалық Тау-байыту және 
тау-металлургиялық кәсіпорындар қауымдастығының 
мүшесі бола тұрып, «Жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану ттуралы» Кодекстің жобасын әзірлеуге белсенді 
түрде қатысты, бұл Мемлекет басшысының Ұлт жоспары 74, 
75-қадамдары тапсырмаларын орындау шеңберінде елдің 
тұрақты экономикалық даму үшін жер қойнауын пайда-
лану саласындағы заңнаманы жетілдіру, инвестициялық 
ахуалды жақсарту, минералды шикізат базасын молайтуды 
қамтамасыз ету болып табылады. G4-16

ІСКЕРЛІК ӘДЕП КОДЕКСІ
Компанияда директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
іскерлік әдеп кодексі қолданылады. Іскерлік әдеп кодексінің 
мақсаттары – жалпыға ортақ стандарттар мен іскерлік 
жосық нормаларын қолдану арқылы жұмыскерлермен, 
клиенттермен, жеткізушілермен, іскерлік серіктестермен, 
акционерлермен, мүдделі тұлғалармен және уәкілетті мем-
лекеттік органдармен ойдағыдай өзара әрекеттесуге жәр-
демдесуге және корпоративтік басқарудың тиімділігін арт-
тыруға бағытталған Компанияның қатынастарын жетілдіру, 
жүйелендіру және реттеу болып табылады. Кодекске сәй-
кес Компания қызметкерлері Кодекстің нормаларын сақтау 
туралы міндеттемені өз мойнына алады.

Компанияда Омбудсмена позициясы енгізілген, оның жау-
апкершілігіне – Іскерлік әдеп кодексінің енгізілуіне, орын-
далуына және түсіндірілуіне жәрдемдесу, сондай-ақ оның 
бұзылуы туралы мәліметтерді жинау және қарау болып 
табылады.

2016 жылы Іскерлік әдеп кодексі қағидаларының, Қазақстан 
Республикасының заңнамасы нормаларының және Қоғам-
ның өзге ішкі нормативтік құжаттарының орындалмау 
және/немесе бұзылу деректері туралы жүгінулер келіп 
түскен жоқ.

Іскерлік әдеп Кодексі Халықаралық Еңбек Ұйымының, Ком-
пания Жарғысының, Корпоративтік басқару Кодексінің 
және басқа да ішкі құжаттарының талаптарын ескере 
отырып жасалған және Компанияның барлық қызметкер-
лерінің сүйенетін ережелер мен қағидаттар жинағы болып 
табылады.

Іскерлік әдеп Кодекстің сақталуын қамтамасыз етуге 
бағытталған механизмдер ретінде Компанияда төменде-
гілер қолданылады:
1. Компаниядағы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз 

ету мақсатында қызметтік және коммерциялық құпия-
ның сақталуын қамтамасыз ету нұсқаулығы қолданы-
лады. Сонымен қоса, әрбір Қызметкер жұмысқа тұру 
кезінде қызметтік және коммерциялық құпияны жария 
етпеу туралы Келісімге қол қояды.

2. Компанияда мүдделер жанжалы саласында Мүдделер 
жанжалын реттеу саясаты қолданылады.

3. Жемқорлыққа және Компаниядағы басқа да заңға 
қайшы әрекеттерге қарсы тұру үшін Болжалды құқық 
бұзушылықтар туралы мәлімдеу саясаты қабылданған.

4. Компанияда корпоративтік мәдениет нормаларын 
сақтау үшін Еңбек тәртібі ережелері қабылданған.

5. Қауіпсіздікті, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды 
қамтамасыз ету Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау 
саласындағы саясатпен, сондай-ақ Экология саласын-
дағы саясатпен реттеледі.

6. Қоғаммен байланысу мәселелері бойынша Компанияда 
Ақпараттық саясат қолданылады.

7. Сонымен қатар, Компаниядағы іскерлік әдептің бұзылуы 
бойынша жолығу үшін омбудсмен институты құрылған, 
оның қызметі Омбудсмен туралы ережемен реттеледі.

8. Компанияда www.tks.kz корпоративтік сайты жұмыс 
істейді.

9. «Сенім телефоны»: +7 (7172) 55-93-30.
10. Бақылау шаралары жүйесі іскерлік әдептің бұзылуы 

бойынша кез-келген қателіктердің қарастырылуын 
және Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқар-
масы жанындағы Кадрлық саясат жөніндегі комитет 
деңгейіндегі тиісті шаралардың қабылдануын көздейді.

11. Мүдделі тұлғалар Қоғамның Корпоративті хатшысы 
арқылы директорлар Кеңесіне Басқарманың заңсыз 
және әдепсіз әрекеттері туралы мәлімдеуге құқылы 
және осылай мәлімдеуге байланысты олардың 
құқықтарына зардап келмеуі тиіс. Директорлар кеңесі 
уақыты Кодекстің ережелерін қайта қарап, жетілдіріп 
отырады, оның практикадағы қолданылу аясына бай-
ланысты талдау жасайды, сонымен қатар, қажет болған 
жағдайда оған өзгерістер және/немесе толықтырулар 
енгізеді.

12. Әрбір жұмыскер өзінің тәртібі шеңберінде әдеби норма-
лардың сақталуына жауап береді. Кодекс нормаларын 
сақтау Компанияның барлық лауазымды тұлғалары мен 
жұмыскерлері үшін міндетті болып табылады. Кодекстің 
нормаларын бұзу белгіленген тәртіптік жауапкершілікке 
алып келеді. G4-56
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Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қатынастары

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлері мен бас-
шылығының өзара қатынастары өзара сенім білдіру, құрмет 
көрсету, есептілік және бақылау негізінде құрылады. Ком-
пания Қазақстан Республикасының заңнамасына, жалпыға 
ортақ іскерлік әдеп қағидаттарына және Компанияның ішкі 
құжаттарына қатаң сәйкестікпен әрекет етеді.

Қызметкерлерді хабардар ету мақсатында Компания мүд-
делер жанжалы саласындағы саясатты реттейтін Кор-
поративтік басқару кодексін және Іскерлік әдеп кодексін 
басшылыққа алады. Үлгілік шартта қызметкерлердің жоға-
рыда аталған Кодекстер қағидаларын орындауы туралы 
міндеттемелер бар. G4-41

Мүдделер жанжалының туындауының алдын алу жөнін-
дегі тәжірибе мәртебесі мен лауазымына қарамастан бар-
лық қызметкерлермен мүлтіксіз орындалады және ол – 
қызметкерлерді жалдаудан бастап, сатып алуды жүзеге 

асыруға дейін Компания қызметінің барлық аспектілерін 
қамтиды. Іскерлік әдеп кодекстерінің талаптарын бұзуға 
бағытталған қасақана әрекеттерді Компания тәртіптік теріс 
қылық ретінде қарастырады, бұл – Қазақстан Республика-
сының заңнамасымен белгіленген жауапкершілікке тар-
тылуға алып келуі мүмкін. Мысалы, есепті кезеңде «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобында мүдделер жан-
жалы жағдайлары тіркелмеген.

Өз қызметіндегі елеулі өзгерістерді іске асыруы барысында 
қызметкерлерінің қанағаттанушылығы мен уәждемесін 
сақтау мақсатында, Компания менеджменті қызметкер-
лерге елеулі түрде қатысты болуы мүмкін шаруашылық 
қызметтегі елеулі өзгерістерді іске асыру туралы кемінде 
екі апта бұрын қызметкерлерге хабарлай отырып, қызмет-
керлердің келіссөздерге тартылуын, уақытылы талқылауды 
қамтамасыз етеді. Компанияда ұжымдық шарттар жасау 
тәжірибесі жоқ. G4-LA4 G4-11

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ
Ішкі аудит қызметі (әрі қарай – Қызмет) Басқарма төраға-
сына ұйымдық бағынатын және Директорлар кеңесіне 
функционалдық есеп беретін, Компания органы болып 
табылады. Қызмет жұмысын Директорлар кеңесінің Аудит 
жөніндегі комитеті қадағалайды.

Қызметтің миссиясы Директорлар кеңесі мен Басқармаға 
Компанияның стратегиялық мақсаттарына жету бойынша 
өз міндеттерін орындауына жәрдемдесу болып табылады.

Қызмет жұмысының негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне 
Компаниядағы қауіпті басқару жүйелерін, ішкі бақылауды 
және корпоративтік басқаруды жетілдіруге бағытталған 
тәуелсіз және шынайы кепілдемелері мен кеңестерін беру 
болып табылады.

Жылдық аудиторлық жоспарын құру кезінде, Қызмет 
қауіпке негізделген амалды пайдаланады. Аудиторлық 
тексерістер аудит бойынша Комитетпен мақұлданған және 
Компанияның Директорлар кеңесімен бекітілген Жылдық 
аудиторлық жоспарының негізінде жүзеге асырылады.

Компанияның Директорлар кеңесі тарапынан Қызметтің 
алдына қойылған негізгі мақсаттар мен міндеттерді бас-
шылыққа ала отырып, 2015 жылы мыналар жүргізілді:

 ∙ Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау, «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ;

 ∙ Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің 
тиімділігін бағалау, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ;

 ∙ Инвестициялық жобаны басқаруға аудит жасау (Астана 
қаласындағы Аффинаж зауыты), «Тау-Кен Алтын» ЖШС;

 ∙ «Қарағанды облысы Алайғыр кен орнында полиметалл 
рудасын өндіру» инвестициялық жобасына аудит жасау, 
«Алайғыр» БК» ЖШС;

 ∙ Аудит управления инвестиционным проектом «Қызыл-
орда облысындағы Шалқия полиметалл рудасы кен 
орнын өнеркәсіптік игеру», «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ;

 ∙ Өндірістік қуаттылықты кеңейтуге инвестициялар 
мен шикізаттың қамтамасыз етілуіне, дайын өнімнің 
сатылуына аудит жасау, «Tau-Ken Temir» ЖШС.

Аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша Қызмет 
әр-түрлі үдерістердегі ішкі бақылауларды жетілдіруге 
бағытталған 194 ұсыным берді.

2016 жылы тоқсан сайынғы негізде Қызметпен және сыртқы 
аудитормен берілген ұсыныстарды орындау мониторингі 
жүргізілді.

Қызметті үйлестіру мақсатында жұмыстың тиісті түрде 
орындалуын қамтамасыз етіп, екі жұмысты азайту үшін 
сыртқы аудиторға Компанияның ішкі бақылау жүйесі 
туралы ақпарат ұсынылды.

Үздіксіз кәсіби дамуды, есептік мерзімдегі өзінің білім-
дерінің, дағдыларының және құзыреттіліктерінің тұрақты 
жетілдірілуін қамтамасыз ету үшін қызметкерлер оқыту 
іс-шараларына қатыстырылды.

2016 жылы тоқсан сайын Аудит жөніндегі комитетпен және 
Компанияның Директорлар кеңесімен Қызмет ішіндегі 
жұмыс тиімділігіне баға беру жүргізілді.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

GRI ҚАҒИДАТТАРЫН ҰСТАНА ОТЫРЫП, 
КОМПАНИЯ ӨЗІНІҢ НЕГІЗГІ МҮДДЕЛІ 

ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ПІКІРІН ЕСКЕРЕ 
ОТЫРЫП ОСЫ ЕСЕПТЕ КӨРІНІС ТАБУҒА 
ЛАЙЫҚТЫ ЕЛЕУЛІ ТАҚЫРЫПТАРДЫ 

АНЫҚТАДЫ
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Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестік
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Қоғамды тұрақты дамытудың 
барлық факторларына бірінші дәрежеде мән береді және 
әлеуметтік жауапкершілікті өз қызметінің бірден бір өзекті 
мәселесі ретінде қарастырады. Тұрақты дамуға үлес қосу-
дағы өзінің жауапкершілігін түсіне отырып, Компания оның 
қызметіне қатысты мүдделердің кең ауқымы алдында әле-
уметтік жауапкершілікті өткізу бойынша ерікті түрде мін-
деттемелер қабылдайды, сондай-ақ ғалыамдық нарықтың 
дамуына өз үлесін қосуға ұмтылады.

Қоғам осылайша, 2013 жылғы 21 ақпанда міндеттеме 
қабылдады және Біріккен Ұлттар Ұйымының Ғаламдық 
шартына ерікті ықыласпен қосылды. Ғаламдық БҰҰ Шарты 
Компания қызметі үшін бір мезгілде саяси тұрақты даму 
идеясына үндейтін тұғырнама және бизнес ортада жауап-

кершілік қатынастар практикасына саяси негіз болып табы-
лады. G4-15

Стейкхолдерлермен өзара әрекеттесу Компания дамуының 
және оның стратегиялық мақсаттарға жетуінің қажетті 
шарты болып табылады. Жалғыз акционердің мүдделерін 
қорғау және стейкхолдерлердің мүдделерін ескеру мүд-
делі тараптармен өзара әрекеттесудің қағидаты болып 
табылады.

Компания өзінің мүдделі тараптарын Компанияның қыз-
метіне әсер ететін немесе Компания қызметінің тарапынан 
әсерге ұшырауға бейім тұлғалар немесе ұйымдар тобы 
ретінде қарастырады. Төмендегі кестеде негізгі мүдделі 
тараптар бейнеленген.

G4-24, G4-25
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«Самұрық-Қазына» АҚ

Компания «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобы-
ның тиімді қызметі үшін кері байланысты қамтамасыз ететін 
және әлеуетті тәуекелдер мен жаңа мүмкіндіктерді уақы-
тында анықтауға мүмкіндік беретін, мүдделі талаптармен 
өзара іс-қимылдың жүйелі тәсілдерін, қағидаларын және 
түлерін айқындайды.

Стейкхолдерлермен өзара әрекеттесудің негізгі нысандары: 
бірлескен бағдарламалар мен жобалар, ынтымақтастық 
туралы меморандумдар, бірлескен жұмыс топтары, қызмет 
туралы есептілік, кездесулер, мәжілістер, жарияланымдар, 
сұхбаттар.

Стейкхолдерлермен өзара әрекеттесудің негізгі салалары: 
стратегиялық жоспарлау, қаржылық қызмет, жобаларды 
басқару, экологиялық қауіпсіздік, тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді жеткізу, заң шығарушылық, операциялық қыз-
мет, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекеттесу.

Стейкхолдерлермен өзара тиімді әрекеттесу келесілерге 
мүмкіндік береді:

 – мәселелерді шешу және мақсаттарға қол жеткізу үшін 
ресурстарды біріктіруге (білімді, кадрларды, ақша мен 
технологияларды);

 – сыртқы ортаны бағалау, соның ішінде нарықтарды, сон-
дай-ақ, жаңа стратегиялық мүмкіндіктерді анықтауға;

 – бизнес-үдерістерді жетілдіруге;
 – қызметтің ашықтығы мен айқындығы саясатын 

жүргізуге.
G4-26, G4-27

Компанияның Басшылығы мен Директорлар кеңесі 
өздерінің алдына тұрақты компания құру мақсатын қояды. 
«Тұрақты» термині «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компания-
лар тобының және сол сияқты қоғамның ресурстарын тиімді 
пайдалануды тұспалдайды.

Осы мақсаттарда жекелеген кәсіпорындарда ықпалдасты-
рылған менеджмент жүйесі енгізілуде, станциялардың тех-
никалық қайта жарақтандырылуы жүргізілуде және қыз-
меткерлер мен жеткізушілерге талаптар күшейтілуде. Бұл 
ретте, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, экологиялық 
ахуалды жақсарту саласындағы жобалар мен компанияның 
өсімі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компаниялар тобының мен-
шікті операциялық пайдасынан қаржыландырылуы себепті 
экономикалық аспекттерге үлкен назар аударылуда.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес тұрақты дамудың бар-
лық басқа аспектілерін басшылық экономикалық тиімділігі 
нысанына қарай талдайды.

I. Экономикалық даму

Экономикалық нәтижелілік

Компанияның 2016 жылдың қорытындысы бойынша 
шоғырландырылған табысы 37 839 млн. теңгені құрады. 
Өткен жылдың осы кезеңінің көрсеткішімен салыстырғанда 
жиынтық табыстың төмендеуі тасымалдау шығындары 
(–612 млн. тенге) мен жалпы және әкімшілік шығындардың 
(–282 млн. тенге) ұлғаюы есебінен орын алды, бұл ретте 
жалпы табыстың өсімі 449 млн. теңге болды. Өз кезегінде 

2016 жылы жалпы табыстың өсуіне тауарлық кремнийдің 
2015 жылмен салыстырғанда өндірісі мен сатылу көлемінің 
ұлғаюы өз септігін тигізді.

Экономикалық нәтижелілік Компанияның мүдделі тарап-
тар үшін материалдық құндылықтарды қалай жасайтыны 
туралы бастапқы түсінік береді.

1 кесте. GRI ашу талаптарына сәйкес құрылған және үлестірілген тікелей экономикалық құндылық, 
мың теңге*

Көрсеткіш 2016 жыл 2015 жыл Өзгеріс, %
Құрылған экономикалық құндылық

Табыстар 168 925 540 99 834 326 69

Үлестірілген экономикалық құндылық
Операциялық шығындар 7 926 565 2 967 960 167
Жалақы және қызметкерлерге арналған басқа төлемдер 
мен жеңілдіктер 

2 559 054 2 248 424 14

Салықтар 31 871 6 871 364
КТС 197 808 119 898 65
Капитал жеткізушілеріне төлемақылар 191 843 93 524 105
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Көрсеткіш 2016 жыл 2015 жыл Өзгеріс, %
Мемлекеттен алынған қаражаттар – – –
Жергілікті қауымдастықтарға салынған инвестициялар – – –

Үлестірілмеген экономикалық құндылық

158 018 399 94 397 649 67

* Ақпарат Компанияның 2016 жылғы аудиттен өткен шоғырландырылған қаржылық есептілігінен алынды G4-EC1, G4-EC4

Компанияның 2016 жылғы қаржылық-экономикалық 
қызметінің нәтижелері туралы егжей-тегжейлі ақпарат 
осы Есептің аудиттелген шоғырландырылған қаржылық 
есептілік қосымшасында, сондай-ақ Компанияның корпо-
ративтік сайтының «Инвесторларға» арналған бөлімінде 
орналастырылған ақпаратта ұсынылған. G4-17

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қаржылық құралдарды пайда-
лану салдарынан келесі тәуекелдерге бейім:

 – кредиттік тәуекел;
 – өтімділік тәуекелі;
 – нарықтық тәуекел.

Компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаты 
ұйым ұшырасатын тәуекелдерді анықтау және талдау үшін, 
тәуекелдің тиісті шектері мен бақылау құралдарын анықтау 
үшін, тәуекелге мониторинг жасау және шектерді сақтау 
үшін орнатылған. Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаттар 
мен жүйелер нарықтық жағдайлардың өзгерісін және Топ-
тың іс-шараларын көрсету үшін жүйелі түрде қайта қара-
лады. G4-EC2

II. Экологиялық жауапкершілік

Талаптарға сәйкес болу

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ өз қызметінің ауқымын кеңейте 
отырып табиғатты пайдаланудың тиімді стратегиясын жау-
апкершілікпен құрып келеді.

Компаниямен, Компанияның және оның еншілес ұйымда-
рының қатысқан өңірлерінде қолайлы қоршаған ортаны 
сақтаудағы Компанияның рөлі мен міндеттемелеріне қаты-
сты ұстанымын білдіретін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кор-
поративтік экологиялық саясаты жаңартылды G4-СПМ

Компания өзінің экологиялық қызметін жоспарлау мен іске 
асыру барысында келесі негізгі қағидаттарды ұстанады:

 ∙ Қазақстан Республикасы табиғат қорғау заңнамасымен 
бекітілген талаптар мен нормаларға сәйкестікті қамта-
масыз ету;

 ∙ Қоршаған ортаны ластауды және оған кез келген басқа 
нысандарда залал келтiрудi болдырмау жөнiндегі 
алдын алу шараларының мiндеттiлiгi;

 ∙ Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолда-
ныстағы технологияларды үнемі жетілдіру және жаңа-
ларын енгізу;

 ∙ Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін 
жүйелі әрі кешенді шешу және табиғат қорғау қызметін 
жүргізу;

 ∙ Экологиялық ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі

Ықтимал экологиялық тәуекелдердің туындауын болдыр-
мау мақсатында:

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тұрақты негізде өзінің еншілес 
ұйымдарының табиғат қорғау қызметіне бақылау мен есеп 
жүргізеді.

Компания Қазақстан Республикасы экологиялық заңнама-
сының сақталуын жүйелі түрде ішкі тексеру және өндірістік 
экологиялық бақылаудың нәтижелерін экологиялық және 
өзге рұқсаттардың шарттарымен салыстыру шараларын 
қолданады.

Ішкі тексерістер барысында келесілер бақылауға алынады:
 – өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасымен көз-

делген іс-шаралардың орындалуы;
 – қоршаған ортаны қорғауға жататын өндірістік нұсқау-

лықтар мен ережелерге жүгіну;
 – экологиялық және өзге де рұқсаттардың шарттарын 

орындау;
 – есепке алу мен есептілік жүргізудің дұрыстығы.

Бұдан бөлек, экология мен қоршаған ортаға әлеуетті нұқ-
сан келтіруі мүмкін тәуекелдерді жою үшін өндіріспен бай-
ланысты барлық ЕТҰ міндетті экологиялық сақтандыруға 
жатады.

2016 жылы облыстық экология департаменттерінің тара-
пынан «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ және «Tau-Ken Temir» ЖШС-
ның табиғат қорғау қызметтеріне жоспарлы тексерулер 
жүргізілді. 

Тексерудің қорытындылары бойынша «Tau-Ken Temir» 
ЖШС-на заңды тұлғаға арналған 200 382 теңге көлеміндегі 
айыппұл салынды. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның қызметін 
тексеру барысында бұзушылықтар анықталмады.
G4-EN29

Пайдаланылған материалдар

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдары 2016 жылы 
негізінен жобалық, геологиялық барлау, жөндеу-қалпына 
келтіру, құрылыс және тау-кен-дайындық жұмыстарын 
жүргізді.

Қазіргі таңда Компанияның тек екі ғана өндірістік нысаны 
бар – аффинаж зауыты мен кремний зауыты. Осыған орай, 
пайдаланылған материалдар бойынша деректер тек 
аталған екі өндірістік нысан бойынша ұсынылған.

2кесте. Компания ЕТҚ-ның 2016 жылғы пайдаланған материалдары

Материалдар Өлшем бірлігі Көлемі
Шикізат (Доре қорытпасы) тонна 120,544

Кварц тонна 63 924

Ағаш көмірі тонна 12 878

Тас көмір тонна 18 208

Ағаш жаңқасы тонна 15 260

Мұнай коксі тонна 360

Арнайы кокс тонна 5 489

Көміртекті электрод тонна 2 262

Дайын өнімнің қаптамасы (биг-бегтер) дана 20 250

Аталған өндірістік үдерістерде қайта өңделетін немесе 
қайта пайдаланылатын қалдықтар пайдаланылмайды.

G4-EN1, G4-EN2

Шығарындылар

«Tau-Ken Temir» ЖШС кремний зауыты қазіргі таңдағы 
жылыжай газ шығарындыларының негізгі көзі болып табы-
лады. «Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж зауытының және 
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның жылыжай газ шығарындылары 
жеке қазандықтарының жұмысымен байланысты және бол-
машы болып табылады және тиісінше шамамен 600 және 
1110 тоннаны құрайды.

Кремний зауытының 2016 жылғы жылыжай газ шығарын-
дысының көлемі шамамен 115 000 тоннаны құрады. Есеп 
Климаттың өзгеруі жөніндегі үкімет аралық сарапшылар 

тобы (КӨҮСТ) Әдістемесінің негізінде жасалған және баста-
пқы болып табылады. Ақырғы көлемі жылыжай газдарды 
анықтау және түгендеу аяқталғаннан кейін белгілі болады.

Сонымен бірге, жылыжай газдардың шығарындылары мен 
жұтылулары саласындағы мемлекеттік реттеуге қатысты 
Экологиялық кодекстің нормалары 2018 жылдың 1 қаңта-
рына дейін ҚР-ның 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 491-V Заңымен 
тоқтатыла тұрғанын айта кету қажет.
G4-EN16

III. Әлеуметтік жауапкершілік
Компанияның жұмыскерлері – басты байлық пен негізгі 
ресурс. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ барлық жетістігінің 
негізінде жұмысқа деген командалық тәсіл жатыр. Ком-

пания бірыңғай шарттармен бір мақсатқа жылжып келеді 
және бұл жолда әрбір жұмыскер маңызды.
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   Жұмысқа қабылданған жұмыскер ер кісілердің саны 
   Жұмысқа қабылданған әйел жұмыскерлердің саны

   Жұмыстан кеткен жұмыскер ер кісілердің саны  
   Жүмыстан кеткен әйел жұмыскерлердің саны

Компания үшін тек нәтижелер ғана емес, оларға жету 
тәсілдері де маңызды. Әлеуметтік жауапкершілік қағидаты 
Компанияның корпоративтік әлеуметтік саясатының негізгі 
қағидаты болып табылады және ол Компанияның келе-
сілерді жасайтынын топшылайды:

 – жалпы алғанда азаматтық қоғамның мүдделерін ескере 
отырып өзінің стратегиясын қалыптастырады;

 – заңнаманы сақтайды;
 – көпшілік мақұлдаған моральдік-этикалық нормалармен 

жүреді;
 – адам құқығын құрметтейді;
 – өзінің қызметінде мүдделі тараптардың – акционер-

лердің, жұмыскерлердің, серіктестердің, тұтынушы-

лардың, басқа да Компанияның қызметімен байланы-
сты өзге әлеуметтік топтар мүдделерінің тепе-теңдігін 
қамтамасыз етуге тырысады;

 – табиғи ресурстарды максималды ұқыпты пайдалану 
және халықтың өмір сүру жағдайын жақсартуға тал-
пына отырып, келешек ұрпақтың мүдделерін ескереді;

 – Компания жұмыскерлерінің денсаулығын сақтауға және 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмыс істейді. 

Жұмыспен қамту

Компанияда басқару жүйесін, сондай-ақ, адам ресурста-
рын басқарудың негізгі бағыттары мен тәсілдерін анықтай-
тын Кадр саясаты бекітілді.

Кадр саясатының мақсаты – Компанияның қажеттілік-
теріне, қолданыстағы заңнаманың талаптары мен еңбек 
нарығының жағдайына сәйкес Компанияның дамуындағы 
қызметкерлердің сапалық және сандық құрамын сақтау 

мен жаңарту үдерістеріндегі оңтайлы тепе-теңдікті қамта-
масыз ету.

Компанияда бос жұмыс орындарына кадрларды конкурстық 
іріктеу мен жалдау қағидаттары енгізілген. Жұмыскерлерді 
іріктеу ережесі, үміткерлердің кәсіби білімін, адами қасиеті 
мен іскерлік сапасын тестілеу негізіндегі үміткерлерді кон-
курстық іріктеу үдерістерін реттейді. G4-СПМ

3-кесте. Өңірлер мен жынысына қарай бөлу бойынша қызметкерлердің орташа тізімдік саны

Өңір Орташа тізімдік саны барлығы, адам Ерлер Әйелдер
Астана 218 138 80

Қарағанды облысы 396 315 81

Қызылорда облысы 369 304 65

Барлығы 983 757 226

G4-10
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G4-LA1

1–диаграмма. 2016 жылы қайтадан жұмысқа 
алынған жұмыскерлердің саны

2-диаграмма. 2016 жылы жұмыстан кеткен 
қызметкерлердің саны

55 жастан асқан

45-тен 54 жасқа дейін

35-тен 44 жасқа дейін 

25-тен 34 жасқа дейін

24 жасқа дейін

Компания және оның еншілес ұйымдарындағы ер кісілер 
мен әйелдердің жалақы деңгейлерінде айырмашылық жоқ. 

Қызметкерлердің бастапқы деңгейдегі стандарты жалақы-
сының белгіленген минималды жалақыға қатынасы ұйым-

ның елеулі қызмет ететін өңірлеріндегі қызметкерлердің 
негізгі құрамымен бірге кәсіпорынның негізгі өндірісі орна-
ласқан нысандардағы өңірлер бойынша ұсынылған.

4-кесте. Компания тобы бойынша қызметтің елеулі өңірлерінде белгіленген орташа ең аз 
еңбекақы

Қазақстандағы 2016 
жылғы  ең төмегі  

еңбекақы мөлшері 

Қазақстандағы 2016 
жылғы  ең төменгі 
күнкөріс деңггейі

Қызметтің елеулі өңір-
лерінде Компаниядағы 

орташа ең төменгі 
еңбекақы 

Ауытқу, %

22 859 22 859 106 926 167,7

G4-EC5

5-кесте. Толық және толық емес жұмыспен қамтылуда жұмыс істейтін қызметкерлерге 
ұсынылатын жеңілдіктер

Ұсынылатын 
жеңілдіктер

Толық жұмыспен қамтылу шартында 
жұмыс істейтін қызметкер

Уақытша немесе толық емес 
жұмыспен қамтылу шартында 

жұмыс істейтін қызметкер
Өмірді сақтандыру АҚЖ міндетті сақтандыру АҚЖ міндетті сақтандыру
Денсаулық сақтау ЦА ТКС көзделген
Еңбекке жарамсыздығы 
бойынша өтемақы

Еңбекке жарамсыздық парағы бойынша 
төлемақы

Еңбекке жарамсыздық парағы бойынша 
төлемақы

Ана/әке атанғанда 
берілетін еңбек 
демалысы

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес ҚР Еңбек кодексіне сәйкес

Зейнетақы ұсыну ҚР заңнамасына сәйкес ҚР заңнамасына сәйкес
Материалдық көмек  – баланы туумен /бала асырап алумен/

қыз асырап алумен байланысты 1 МДО 
көлемінде, бірақ 100 АЕК көп емес;

 – жұмыскердің қайтыс болуына байлан-
сты - 1 МДО көлемінде, бірақ 200 АЕК көп 
емес; жұмыскердің жұбайы/және, бала-
лары, ата-анасы - 1 МДО көлемінде, бірақ 
100 АЕК көп емес;

 – ауырған жағдайда емделуге.

 – баланы туумен /бала асырап алумен/
қыз асырап алумен байланысты 1 МДО 
көлемінде, бірақ 100 АЕК көп емес;

 – жұмыскердің қайтыс болуына байлан-
сты - 1 МДО көлемінде, бірақ 200 АЕК көп 
емес; жұмыскердің жұбайы/және, бала-
лары, ата-анасы - 1 МДО көлемінде, бірақ 
100 АЕК көп емес;

 – ауырған жағдайда емделуге.

G4-LA3

6-кесте. Ана/әке атанғанда берілетін еңбек демалысының тәжірибесі

Ана/әке атанғанда берілетін еңбек демалысы Барлығы Ер кісі Әйелдер
Ана/әке бойынша еңбек демалысына құқығы бар қызметкерлердің жалпы 
саны (2016 жылы балалы болғандар)

28 18 10

Ана/әке атануына байланысты еңбек демалысын алған қызметкерлердің 
жалпы саны 

10 10

Ана/әке атануына байланысты берілетін еңбек демалысы аяқталғаннан 
кейін жұмысқа қайта оралған және жұмысқа оралғаннан кейін 12 айдан соң 
жұмыс істеуін жалғастырған қызметкерлердің жалпы саны

1 1

G4-LA3

Компанияның жұмыскерлері – 
басты байлық пен негізгі ресурс.
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Жұмыс орнындағы қауіпсіздік пен денсаулық

Компания мен оның еншілес ұйымдарында ҚР Еңбек 
кодексінің талаптарына сәйкес еңбек мәселелері мен дау-
ларын шешу үшін келістіруші комиссиялар құрылған, жұ-
мыскерлердің жалпы дауыс беруімен қызметкерлердің іші-
нен комиссия мүшелері сайланады. G4-LA5

Компанияның еншілес ұйымдары қызметінің сипаты бой-
ынша өнеркәсіптік кәсіпорындар болып табылады, олар-
дың аумағында сипаты бойынша әр алуан қауіпті өндірістік 
нысандар бар, соның ішінде кеніштер, карьерлер, метал-
лургиялық пештер, жанар-жағармай материалдарының 
қоймалары, күшті әсер етуші улы заттардың қоймалары, 
жарылғыш заттардың қоймалары, гидротехникалық 
құрылыстар, сондай-ақ, қауіпті техникалық құрылғылар – 
жүк көтеру механизмдері, қысыммен жұмыс істейтін ыды-

стар, сондай-ақ, қазандар мен лифттер. Өз кезегінде қауіпті 
өндірістік нысандар мен қауіпті техникалық құрылғылар 
қауіпті әрі зиянды өндірістік факторлардың көзі болып табы-
лады. G4-LA7

Әр алуан жарақаттану оқиғаларын алдын алу үшін, еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы көрсет-
кіштерге тұрақты негізде бақылау, мониторинг пен тал-
дау жүргізіледі. Қазіргі таңға дейін Компаниялар тобында 
жарақаттар мен кәсіптік сырқаттар тіркелмеген. Жарақат-
тар мен кәсіптік сырқаттарды алдын ала ескерту үшін 
жыл сайынғы негізде еңбек жағдайын жақсарту бойынша 
кешенді жоспар әзірленеді. Сондай-ақ, еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбек қорғау саласындағы талаптардың сақталуына 
ішкі өндірістік бақылау жүргізіледі. G4-LA4

Даярлау және білім беру

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-та қызметкерлердің еңбекке 
қабілеттілігін сақтап тұратын, өмір бойы машықтары мен 
білімдерін дамытудың бағдарламалары қарастырылған. 

Компания жұмыскерлерді тұрақты негізде әртүрлі тре-
нингтермен, біліктілікті арттыру жөніндегі семинарлармен 
және кәсіптік оқытумен қамтамасыз етеді.

7-кесте. Бір қызметкердің оқу сағатының жылдық орташа саны

Қызметкердің санаты
2016 жылы бір қызметкердің оқу саға-

тының жылдық орташа саны
Ер кісілер Әйелдер

Әкімшілік-басқарушы қызметкерлер, соның ішінде: 157 50
Басшылар (бірінші басшыдан бастап бөлім бастығына дейін) 151 9
Мамандар 164 91
Өндірістік қызметкерлер, соның ішінде 806 241
ИТЖ 718 186
Жұмыскерлер 893 294

G4-LA9

Компаниямен жыл бойы, бекітілген Ережелерге сәйкес, 
оқыту мен дамыту қажеттілігін анықтауда көмек көрсетуге 
және қызметтің жеке көрсеткіштерін жақсартуда қозғаушы 
күш болуға бағыталған жұмыскерлердің қызметіне Жыл 

сайынғы бағалау жүзеге асырылады. Нәтижелілікке баға-
лау жүргізу үдерісі адал әрі әділетті кері байланысқа негіз-
делген және өзара сенімге құрылған. G4-LA11

8-кесте. 2016 жылы нәтижеліліктің ресми бағалауынан өткен Компания жұмыскерлерінің саны

Қызметкердің санаты

Нәтижелілігіне және мансабының дамуына 
мерзімді бағалау жүргізілетін қызметкерлердің 

саны (үлесі) (*)
Барлығы,  

олардың ішінде Ер кісілер Әйелдер
Әкімшілік-басқарушы қызметкерлер, соның 
ішінде:

109 68 41

Басшылар (бірінші басшыдан бастап бөлім 
бастығына дейін)

26 22 4

Мамандар 83 46 37
Өндірістік қызметкерлер, соның ішінде 396 333 63
ИТЖ 80 65 15
Жұмыскерлер 316 268 48

G4-LA10
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СЫРТҚЫ АУДИТОР ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ

«Grant Thornton» ЖШС компаниясы 2016 жылдан бастап 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ аудиторы болып табылады.

«Grant Thornton» ЖШС 2011 жылы құрылған. Дәл сол жылы 
Грант Торнтон Интернешнлдің құрамына енді. Аудит, салық 
салу, бухгалтерлік қызметтердің аутсорсингі, жобалық 
қаржыландыру, құндық кеңес беру және бағалау, тәу-

екелдерді басқару жөніндегі қызметтерді және қайта 
құрылымдау бойынша қызметтер ұсынады. Мемлекеттік 
құрылымдар және сол сияқты халықаралық құрылымдар 
клиенттері болып табылады, соның ішінде экономиканың 
барлық негізгі салаларында орын тепкен трансұлттық ком-
паниялар бар.

Сыртқы аудит қызметі
Компания аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тартқан 
кезде Компания Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 2 шіл-
деде бекіткен (№ 06/15 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы 
саясатын басшылыққа алады. Саясатпен көзделген негізгі 

қағидалар, Компанияға аудитордың әділдігі немесе тәу-
елсіздігіне залал келтірмей және мүдделер қайшылығына 
жол берместен белгілі бір аудиторлық және аудиторлық 
емес қызметтерді көрсету үшін аудиторлар тартуға мүмкін-
дік береді.

Аудиторды таңдау
Қазақстан Республикасы заңнамасына, «Самұрық-Қазына» 
АҚ әзірлеген Аудиторды таңдау Тәртібіне, ішкі құжат-
тарға сәйкес жыл бойы есептік кезең ішіндегі қызметтің 
нәтижелері бойынша аудиторлық шолумен бірге жылдық 
қаржылық есептілік пен аралық қаржылық есептіліктің 
аудитін және келесі іс-шаралардың өтуін қамтамасыз ету 
Компаниямен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

Аудитордың таңдауын анықтайтын негізгі критерийлер:

1. келесі факторлармен анықталатын Аудитор қызметінің 
сапасы:

 – мамандардың біліктілік деңгейімен;
 – қазақстандық және шетелдік нарықтағы жұмыс 

тәжірибесімен;
 – қызмет көрсетудің жеделдігімен;
 – саланың бизнесін білуімен;

2. қызметтің құны.

Жобадағы серіктесті алмастыру
Компанияда оқтын-оқтын аудиторлық есепті дайындауға 
жауапты сыртқы аудиторды және/немесе жобадағы серік-
тесті алмастыру жүзеге асырылады.

Компанияның сыртқы аудиторын алмастыру мерзімі (яғни 
Компания сыртқы аудиторын алмастыруы тиісті аяқталған 

уақыт кезеңі) келесі 5 (бес) жылдан аспайтын уақытты 
құрайды.

Осы нәтижеге қол жеткізудің сабақтастық жоспары Ауди-
тормен дайындалып, алмастыру өткізілгенге дейін бір жыл-
дан кешіктірмей Аудит комитеті қарау үшін ұсынылуы тиіс.

Сыртқы аудитордың сыйақы мөлшері:

Кезең Қызметтер атауы Сыйақы мөлшері, ҚҚС қоса алғанда, теңге
2016 Жылдық аудит және жекелеген және шоғыр-

ланған жарты жылдық қаржы есептілігі 
6 357 266

Аудиторлық емес қызметтер

Кезең Қызметтер атауы Сыйақы мөлшері, ҚҚС қоса алғанда, теңге
2016 Білім беру жөніндегі қызметтер 2 626 064, 00
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№
Кодекстің түйінді талаптарына  

сәйкеспейтін салалар Түсіндірме және/немесе енгізуге арналған іс-шаралар
1 2016 жылдың нәтижесі бойынша акционердің 

барлық болжамдары объективтік себептерге 
байланысты орындалды (Жалғыз акционердің 
болжамдары бойынша іс-шаралар жоспары-
ның 3-тармағы орындалу сатысында тұр).

Акционердің болжамдарын 2017 жылы және кейінгі жылдары 
орындауды қамтамасыз ету.

2 Еншілес ұйымдарды басқару жүйесін жақ-
сарту мақсатында, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Директорлары кеңесінің 16.07.14 жылғы № 09/14 
шешімімен бекітілген, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару 
регламентін жаңалау талап етіледі.

Жаңа Корпоративтік басқару кодексінің ережелері ескеріле 
отырып, Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару 
регламентіне, ұйымдастырушылық құрылымдағы өзгерістерге 
байланысты өзгерістер енгізілді.

3 Комапанияға кейбір функцияларды орта-
лықтандыру енетін, Холдингтік компания 
тобын басқарудың өзге де ықтимал тетіктері 
(жоспарлау, қазынашылық, бухгалтерлік есеп, 
ақпараттық технология, құқықтық қамтама-
сыз епту, ішкі аудит және басқалар) енгізілген 
жоқ.

Компанияның ЕТҰ тіршілік циклінің әртүрлі сатыларында (геоло-
гиялық барлау, ТЭН, күрделі құрылыс және операциялық қызмет 
кезеңінде) тұруы себепті, функцияларды орталықтандыруға 
ұсыныстардың болуы, жобаны іске асыру кезеңдеріне байланысты 
әртүрлі. Операциялық ЕҰ («Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» 
ЖШС) және өндірістік ЕҰ («ШалкияЦинк ЛТД» АҚ, «Алайғыр» 
ЖШС, «Масальский ТБК» ЖШС) жоғарыда көрсетілген функцио-
нал бойынша ішкі бөлімшелері бар, сонымен бірге, геологиялық 
барлау ЕҰ, геологияялық барлау жұмыстарын тікелей жүргізу-
менн айналысатын және жоғарыда көрсетілген функцияларды 
орындау үшін жекелеген құрылымдық бөлімшелері жоқ инженер 
жұмыскерлер тартылған. «Самұрық-Қазына» АҚ қазіргі уақытта, 
оның өсу үстіндегі ЕҰ, оның ішінде Компанияға қатысты, Қордың 
корпоративтік орталығындағы кейбір функцияларды орталықтан-
дыру бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Осы жұмыстарды аяқтау 
шамамен 2017 жылдың екінші тоқсанында күтіледі.

Тұрақты даму

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы нәтижесін талдау аталған бөлім бойынша Кодекс 
талаптарына 57,6 % сәйкес келеді, Кодекс ережелерінің 
жалпы саны – 59. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік 
басқарудың ағымдағы нәтижесі 8,4 % сәйкес келмейді және 
жаңа Кодекстің негізгі талаптарына ішінара 33,8 % сәйкеседі 
және Кодекс ережелеріне сәйкес корпоративтік басқару 
практикасына келтіру үшін:

57,6%

33,8%

8,4%

Сәйкеседі

Сәйкеспейді

Сәйкес келмейді

Қолданылмайды

Қағидалардың 
жалпы саны 32

Сәйкеседі

Сәйкеспейді

Қолданылмайды

Қағидалардың 
жалпы саны 30

Сәйкеседі

Сәйкеспейді

Сәйкес келмейді

Қағидалардың 
жалпы саны 59

1-қосымша: Корпоративтік басқару кодексі 
талаптарын ұстану туралы есеп
Төменде Кодекс бөлімдері бойынша талаптарды сақтау 
нәтижелері берілген.

Үкімет

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы нәтижесін талдау аталған бөлім бойынша Кодекс 
талаптарына 86 % сәйкес келеді, Кодекс ережелерінің 
жалпы саны – 32.

Алайда, корпоративтік басқарудың ағымдағы нәтижесі 5 % 
сәйкес келмейді және жаңа Кодекстің негізгі талаптарына 
ішінара 7 % сәйкеседі және Кодекс ережелеріне сәйкес кор-
поративтік басқару практикасына келтіру үшін мынадай 
іс-шаралар ұсынады:

№ Кодекстің түйінді талаптарына сәйкеспейтін сала 
Түсіндірме және/немесе енгізілетін 

іс-шаралар
1 Жауапкершілігі шектеулі нысанындағы ұйымды құрған кезде, 

қатысушылар құрылатын Ұйым қызметінің ауқымы және қыз-
метінің ерекшеліктеріне байланысты Қадағалаушы кеңесті құру 
қажеттігі және оның құрамына тәуелсіз сарапшыларды сайлау-
дың тиімділігі туралы шешімді дербес қабылдайды.
Қадағалаушы кеңес тек қана «Масальский ТБК» ЖШС, «Silicon 
Mining» ЖШС, «Северный Катпар» ЖШС құрылды.

Өзге де ЕТҰ Қадағалаушы кеңесті құру туралы 
шешім, қажеттілігі болмауына байланысты 
қабылданбады (Қоғам атынан өкіл бел-
гіленді және Қоғам жалғыз қатысушы болып 
табылады).

2 Омбудсмен туралы ереже, Кодекс талаптарына толық дәреже-
сінде сәйкес келе бермейді 

Омбудсмен туралы ереженің функциясын 
кеңейту бөлігін, еңбек жағдайы мәселесін қайта 
қарау.

Қор мен ұйымдардың өзара әрекеті. Ұлттық басқарушы холдинг 
ретінде Қордың ролі

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы нәтижесін талдау аталған бөлім бойынша Кодекс 
талаптарына 83 % сәйкес келеді, Кодекс ережелерінің 
жалпы саны – 30. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік 
басқарудың ағымдағы нәтижесі 5 % сәйкес келмейді және 
жаңа Кодекстің негізгі талаптарына ішінара 7 % сәйкеседі 
және Кодекс ережелеріне сәйкес корпоративтік басқару 
практикасына келтіру үшін мынадай іс-шаралар ұсынады:

86%

7%
5%

2%

83,3%

13,3%

3,33%
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№
Кодекстің түйінді талаптарына сәйке-

спейтін саласы
Түсіндірмелер және/немесе енгізуге арналған 

іс-шаралар
1. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі 

мүшелері жалпы санының құпия дауыс беретін 
көпшілік саны бойынша мүшелері қатарынан сайла-
нады. Аға тәуелсіз директор қаралмаған.

Компания Жарғысына және Компанияның Директорлар кеңесі 
туралы ережесіне өзгерістер енгізу талап етіледі.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымын бір 
уақытта атқару екі заңды тұлғаларға рұқсат етіледі. 

Бектемиров К.А. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлары кеңесінің 
төрағасы болып сайланды, сондай-ақ «KEGOC» АҚ акционерлері 
Жалпы жиналысының 2015 жылғы 30 сәуірдегі шешімімен (№ 1 
хаттама), «KEGOC» АҚ Директорлары кеңесінің төрағасы болып 
сайланды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлары кеңесінің 
2015 жылғы 26 ақпандағы шешіміне сәйкес (№ 01/15 хаттама) «Тау-
Кен Самұрық ҰТК» АҚ Директорлары кеңесінің төрағасы болып 
сайланды. Аталған шешім «Самұрық-Қазына» АҚ 2015 жылғы 
29 қаңтардағы ұсынысы (№ 01/15 хаттама) негізінде қабылданды.

3. Компанияда Компания Директорлары кеңесі мүше-
лерінің сабақтастығы жоспары жоқ болып отыр. 

Қазіргі сәтте «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару депар-
таменті Компанияның еншілес ұйымдары үшін Директорлар кеңесі 
мүшелерінің сабақтастығы жоспары жобасын әзірлеу жұмысын 
жүргізуде. Жүргізілген жұмыстар нәтижесі бойынша аталған 
құжат пайдалану үшін еншілес компанияға ұсынылатын болады.

4. Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті 
құрылмаған. 

Тұрақты даму мәселелері Компания Директорлары кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитеті құзы-
ретіне қайта қаралды

5. Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес Дирек-
торлар кеңесінің құрамындағы қызметін бұрынғы 
мүшелігін тоқтатқаннан кейін Ұйымның құпия ақпа-
ратын кемі 3 жыл ішінде жария етпеу Директорлар 
кеңесі мүшесінің міндетіне кіреді, Қоғамның құжатта-
рында кемі 5 жыл деп көрсету қажет.

Компанияның Директорлары кеңесі туралы ережеге тиісті 
өзгерістер енгізілді (Директорлар кеңесі туралы ережені Жалғыз 
акционердің 2017 жылғы 1–2 тоқсанда бекітуі).

6. Қабылданған шешімдерге тексеру жүргізу Дирек-
торлар кеңесі туралы ережеде көзделмеген. 

Компанияның Директорлары кеңесі туралы ережеге тиісті өзгері-
стер енгізілді (Директорлар кеңесі туралы ережені Жалғыз акци-
онердің 2017 жылғы 1–2 тоқсанда бекітуі жоспарланып отыр).

7. Корпоративтік хашыға қатысты Компанияда 
лауазымды енгізу және сабақтастықты жоспарлау 
бағдарламасы жоқ болып отыр.

Аталған тармақ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлары 
кеңесінің 2016 жылғы 8 қарашадағы № 09/16 хаттамасымен 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Корпоративтік хатшы 
туралы ережеде көзделген. Лауазымды енгізу және сабақта-
стықты жоспарлау бағдарламасы әзірленуге тиісті.

8 Директорлар кеңесінің құрамындағы тәжірибесі, 
даралық сипаттамасы және гендерлік құрамы 
бойынша әртүрлілікті қамтамасыз ету қажет.

2016 жылы Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет Қор-
мен бірлесіп, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлары кеңесі 
құрамына тау-кен саласындағы тәжірибесі талап етілетін кан-
дидаттарды іздестіруді жүзеге асырды, алайда осы сәтке дейін 
Директорлар кеңесінің құрамы толық жасақталып болған жоқ, 
1 бос орын бар. Компания Директорлары кеңесінің мүшелерін 
сайлау Жалғыз акционердің құзыретіне кіреді.

9 Директорлар кеңесі, комитеттер және Директор-
лар кеңесінің мүшелері, Ұйымның Директорлары 
кеңесімен бекітілген, құрылымдық процесі аясында, 
жыл сайынғы негізде бағаланып отыруға тиісті. 
Аталған процесс Қордың әдіснамасына сәйкес келуге 
тиісті. Осы ретте бағалау, үш жылда бір реттен жиі 
болмайтын аралықта, тәуелсіз кәсіби ұйымдарды 
тарта отырып жүргізіледі. Компания Директорлары 
кеңесін соңғы тәуелсіз бағалау 2012 жылы жүргізілді.

Директорлар кеңесі Компанияның ішкі құжаттарына тиісті 
өзгерістерді енгізді. 2018 жылы Компанияның Директорлары 
кеңесін тәуелсіз бағалау жоспарланып отыр.

Сәйкеседі

Сәйкеспейді

Қолданылмайды

Қағидалардың 
жалпы саны 49

Сәйкеседі

Сәйкеспейді

Сәйкес келмейді

Қолданылмайды

Қағидалардың 
жалпы саны 158

№
Кодекстің түйінді талаптарына сәйкеспейтін 

саласы
Түсіндірме және/немесе енгізуге арналған 

іс-шаралар
1. Мүдделі тараптармен диалогты дамыту мақсатында 

тұрақты даму бойынша есептіліктегі негізгі көрсеткіш 
ретінде сыбайлас жемқорлық көрсеткішінің болуы 
тұспалданады. Тұрақты даму саласындағы іс-шараларды 
бағалау және мониторинг жасау, мақсаттары мен ҚНК-іне 
қол жеткізілуін бағалау – тұрақты даму саласындағы 
есептілікті жасау аясында жүргізілуі тиіс.

2017 жылдан бастап тұрақты даму саласындағы іс-ша-
раларға мониторинг жасау және сыбайлас жемқорлық 
мәселелері жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ қойылған 
мақсаттарға қол жеткізудің бағалануын қамтитын 
Компанияның жылдық есебінің құрамында тұрақты 
даму саласындағы есепті жыл сайын шығарып отыру 
жоспарлануда.  Мүдделі тараптармен диалогты 
дамыту мақсатында, аталған есеп Компанияның кор-
поративтік сайтында орналастырылады.

2. Әрбір жұмыскер іскерлік әдептің жоғары қағидаттарына, 
бизнесті және жалпы қоғамды дамыту бейілділігіне 
сәйкес әрекет етуі тиіс.

Тұрақты дамытуды әрі қарай ілгері жылжыту және 
енгізу мақсатында Компания тобы бойынша тұрақты 
даму саласындағы қызметті жүйелендіру және орта-
лықтандырылған негізде дәріптеу жүргізілуде.

Акционерлердің (қатысушылардың) құқығы және акционерлермен 
(қатысушылармен) әділ қарым-қатынас

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы нәтижесін талдау аталған бөлім бойынша Кодекс 
талаптарына 59 % сәйкес келеді, Кодекс ережелерінің 
жалпы саны – 49. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік 
басқарудың ағымдағы нәтижесі 73,4 % сәйкеседі және 
Кодекстің талаптарына ішінара 2 % сәйкеседі және Кодекс 
ережелеріне сәйкес корпоративтік басқару практикасына 
сәкестендіру үшін мынадай іс-шаралар ұсынылады:

№
Кодекстің түйінді талаптарына сәйкеспейтін 

салалар 
Түсіндірмелер және/немесе енгізуге арналған 

іс-шаралар
1. Компания тобы үшін бірыңғай дивидендтік саясат 

әзірленген жоқ.
Компания еншілес ұйымдарға қатысты «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Дивидендтік саясатын әзірледі, Ком-
пания Басқармасы 03.04.2017 жылы өзгерістерді бекітті 
(№ 22–17 хаттама).

Директорлар кеңесінің және Атқарушы органның тиімділігі

Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы нәтижесін талдау аталған бөлім бойынша Кодекс 
талаптарына 81 % сәйкес келеді, Кодекс ережелерінің 
жалпы саны – 158. Алайда, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кор-
поративтік басқарудың ағымдағы нәтижесі 3 % сәйкеспейді 
және жаңа Кодекстің талаптарына ішінара 13,3 % сәйкеседі 
және Кодекс ережелеріне сәйкес корпоративтік басқару 
практикасына сәкестендіру үшін мынадай іс-шаралар 
ұсынылады:

73,4%

2%

24,5%

81%

13,3%

3,1% 2,5%
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№
Кодекстің түйінді талаптарына  

сәйкеспейтін саласы
Түсіндірмелер және/немесе енгізуге арналған 

іс-шаралар
5 ІАҚ қызметінің келесідей жекелеген мәселелері 

реттелмеген: қызметкерлерді іріктеу; еңбекақы мен 
сыйақы төлеу; (жұмыскерлердің) қызметін бағалау. 
Компанияның ІАҚ мен оның басшысы қызметінің 
тиімділігін бағалау әдістемесі ІАҚ қызметкерлерінің 
қызметін бағалау тәртібін анықтамайды.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жұмыскерлеріне еңбекақы мен 
сыйақы төлеудің жаңа ережелері әзірленіп бекітілді, онда 
ІАҚ қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақысын төлеу 
тәртібі ескеріледі. ІАҚ қызметкерлерін іріктеу тәртібі бой-
ынша 2017 жылдың соңына дейін тиісті ішкі құжатты әзір-
леу және бекіту жоспарлануда. Сонымен қатар, 2017 жылы 
ӘАҚ қызметкерлерінің қызметін бағалау тәртібін қарасты-
ратын Компанияның ІАҚ мен оның басшысы қызметінің 
тиімділігін бағалау әдістемесіне өзгерістер енгізіледі.

Ашықтық

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы тәжірибесін талдау нәтижелері бойынша, осы 
бөлім Кодекс талаптарына 92 % сәйкеседі.

Сәйкеседі

Сәйкеспейді

Сәйкес келмейді

Қағидалардың 
(қағидаттардың) 
жалпы саны 58

Сәйкеседі

Қолданылмайды

Қағидалардың (қағидаттардың) жалпы 
саны

48

92%

8%

Тәуекелдерді басқару, Ішкі бақылау және аудит

Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқарудың 
ағымдағы нәтижесін талдау аталған бөлім бойынша Кодекс 
талаптарына 74 % сәйкес келеді, Кодекс ережелерінің жалпы 
саны – 58. 

Алайда, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік басқа-
рудың ағымдағы нәтижесі 2 % сәйкеспейді және жаңа 
Кодекстің талаптарына ішінара 24 % сәйкеседі және Кодекс 
ережелеріне сәйкес корпоративтік басқару практикасына 
сәкестендіру үшін мынадай іс-шаралар ұсынылады:

№
Кодекстің түйінді талаптарына  

сәйкеспейтін саласы
Түсіндірмелер және/немесе енгізуге арналған 

іс-шаралар
1. Қор мен Ұйымдардың атқарушы органдары тәуекел-

дерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін 
құруды және оның жұмыс жасауын қолдауды 
қамтамасыз етуі тиіс. Тәуекелдерді басқару үдерісі 
Ұйым қызметінің нәтижелерін бағалау (басқа-
рушылық есептілік) және жоспарлау (стратегия және 
Бизнес-жоспар (Даму жоспары, жылдық бюджет) 
үдерістерімен ықпалдандырылуы тиіс. Қордың 
немесе Ұйымның әрбір лауазымды тұлғасы шешімдер 
қабылдаған кезде тәуекелдердің тиісінше қаралуын 
қамтамасыз етеді.

Компанияның Басқармасы туралы қағидаға инвести-
циялық шешімдер қабылдау барысындағы тәуекелдер 
бойынша тұжырым ұсыну қажеттілігіне қатысты өзгері-
стер енгізілген (Компанияның Директорлар кеңесінің 2017 
жылғы 17 мамырдағы №04/17 хаттамасы).

2. Қорда және Ұйымдарда келесідей негізгі үш сала 
бойынша бақылау рәсімдерін әзірлеу, бекіту, нысан-
дандыру және құжаттау жүзеге асырылуы тиіс: опе-
рациялық қызмет, қаржылық есептілікті дайындау 
және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 
ішкі құжаттардың талаптарын сақтау.

2017 жылы инвестициялық қызмет үдерісі бойынша 
бақылау тәуекелдерінің кемінде бір қалыптамасын бекіту 
жоспарлануда.

3. ІАҚ туралы қағида үлгілік болып табылады. ІАҚ 
туралы Қағиданың бизнеске тән айрықша қажет-
тіліктерге толығымен сәйкес келуін қамтамасыз ету 
бойынша Директорлар кеңесінің міндеті ішкі құжат-
тарда бекітілмеген. ІАҚ туралы қағидамен Коми-
тетке және Директорлар кеңесіне есептілік ұсыну 
мерзімдері мен тәртібі белгіленуі тиіс. ІАҚ кемінде бір 
тоқсанда бір рет Директорлар кеңесіне жылдық ауди-
торлық жоспардың орындалуы туралы, аудиторлық 
тексерулердің нәтижелері туралы, негізгі анықтаулар 
мен берілген ұсынымдар туралы есеп береді.

2017 жылдың соңына дейін бизнес қажеттіліктерінің 
айрықша талаптарын ескере отырып ІАҚ туралы қағидаға 
өзгертулер енгізу жоспарлануда.

4 ІАҚ жұмыскерлерінің белгіленген біліктілік талапта-
рына сәйкес келуіне қарамастан, ІАҚ салалық тәжіри-
бесі бар мамандардың жетіспеушілігін сезінуде.

2017 жылы жаңа қызметкерлерді қабылдау барысында 
салалық тәжірибесі бар кандидаттарға басымдық беру 
жоспарлануда.

74%

2%

24%
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БАСШЫЛЫҚ МӘЛІМДЕМЕСІ

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның (бұдан әрі – «Компания») және оның еншілес ұйымдарының (бұдан 
әрі бірге – «Топ») басшылығы 2016 жылғы 31 желтоқсандағы Топтың қаржылық жағдайын, сол күні аяқталған жыл ішін-
дегі оның қызметінің нәтижелерін, ақшалай қаражатының қозғалысын және капиталындағы өзгерістерді Халықаралық 
қаржылық есеп стандарттарына (бұдан әрі – «ХҚЕС») сәйкес барлық елеулі аспектілерінде анық бейнелейтін шоғырланды-
рылған қаржылық есептілікті дайындау үшін жауап береді.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау барысында басшылық келесілерге жауапты:
 ∙ бухгалтерлік есеп ұстанымдарын дұрыс таңдау және оларды дәйекті пайдалану;
 ∙ ақпаратты, соның ішінде есеп саясаты туралы 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

 ∙ қаржылық есептілікті жақын болашақта Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру қабілетін ескере отырып дайындау.

Басшылық сонымен қатар келесілерге де жауапты:
 ∙ Топтың ішкі бақылаудың тиімді және сенімді жүйесін жасау, енгізу және оның қызметін қамтамасыз ету;
 ∙ Топтың қаржылық жағдайы туралы ақпаратты кез келген сәтте, әрі жеткілікті дәрежедегі дәлдікте әзірлеуге және 

шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ХҚЕС талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бух-
галтерлік есеп жүйесін қолдау;

 ∙ бухгалтерлік есепті Қазақстан Республикасы 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.

Топтың 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігін басшылық 2017 
жылғы 27 ақпанда бекітті.

Қаржы жөніндегі бас директор Бигожин Т.Ж.

Бас бухгалтер Сеитова А.Б.
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОР ЕСЕБІ

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның акционері мен басшылығына
Шоғырландырылған қаржылық есеп аудиті есебі

Пікір
Біз 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепті қамтитын «Тау-
Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның (бұдан әрі – «Компания») және оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі 
бірге «Топ» деп аталады) шоғырландырылған қаржылық есептілігіне және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс 
туралы шоғырландырылған есеп, капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп және аяқталған жыл бойынша 
ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп, маңызды есеп саясатының қысқаша мазмұнын қоса 
алғандағы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне қатысты ескертулеріне аудит жүргіздік.

Біздің пікірімізше, ілеспе шоғырландырылған қаржылық есептілік 2016 жылғы 31 желтоқсандағы және оның шоғырланды-
рылған қаржы нәтижелері мен шоғырландырылған ақша қаражатының қозғалысын қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес аяқталған жыл бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайының барлық елеулі 
аспектілерін көрсетеді (немесе шынайы және әділ көзқарас береді).

Пікірге негіз
Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына (АХС) сәйкес аудит жүргіздік. Осы стандарттар бойынша біздің міндеттеріміз 
есебіміздің Аудит жөніндегі аудитордың жауапкершіліктері сипатталған бөлімінде сипатталған. Біз Бухгалтерлер үшін 
халықаралық әдеп стандарттары кеңесінің Кәсіби бухгалтерлерге арналған әдеп кодексіне (БАХӘСБ Кодексіне) сәйкес тәу-
елсіз болып табыламыз және біз осы талаптарға сәйкес, біздің басқа да этикалық міндеттерді және БАХӘСБ Кодексін орын-
даймыз. Біз алған аудиторлық дәлелдер біздің пікірімізге негізді қамтамасыз ету үшін жеткілікті және тиісті болып табылады 
деп есептейміз.

Басқа мәліметтер
Топтың 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша және аталған күні аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған 
қаржылық есептілік аудитін басқа аудитор жүргізген, ол бұл шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша ескертулері 
жоқтығы туралы пікірін 2016 жылғы 4 наурызда білдірді.

Басқа ақпарат: Топтың Жылдық есебі
Басқарушы басқа ақпарат үшін жауапты болып табылады. Басқа ақпарат басқарма төрағасының баяндамасын, корпора-
тивтік ақпаратты, минералды ресурстарға берілген бағаны, есепті күннен кейінгі негізгі оқиғаларды, операциялық қызметті, 
қаржы-экономикалық көрсеткіштерді, белгісіздік тәуекелдерін және ішкі бақылауды, әлеуметтік жауапкершілікті және қор-
шаған ортаны қорғауды, корпоративтік басқаруды, 2017 жылға арналған негізгі міндеттерді және басқа ақпаратты қамтыған 
ақпаратты қамтиды, бірақ қаржылық есептілікті және оған біздің аудиторлық қорытындыда қамтылмайды. Жылдық есебі 
аудиторлық қорытындының күнінен кейін беріледі.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы біздің пікір басқа осы ақпаратқа қатысты қандай да бір жолмен сенімді 
қамтамасыз етуге шығарылуын қамтамасыз етпейміз.

Біздің жауапкершілік шоғырландырылған қаржы есептілігінің біздің аудитке байланысты тексеру барысында алынған басқа 
да ақпарат және шоғырландырылған қаржы есептілігіне немесе біздің білім арасында елеулі алшақтықтар бар болса, басқа 
да ақпаратты және қарауды қамтамасыз ету болып табылады, сондай-ақ басқа да ақпараттық өзге де материалдық бұрма-
ланулардың бар не жоқ болуы мүмкін.

Баяндама біз ол елеулі бұрмалануын бар екенін анықтағанда, біз корпоративтік басқару үшін жауапты адамдардың назарына 
жеткізуге міндеттіміз.
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Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның корпоративтік басқару өкілеттілігіне ие тұлғалармен оларға 
басқаларынан бөлек аудиттің жоспарланған көлемі және уақыты туралы, сондай-ақ аудиттің нәтижелері бойынша елеулі 
ескертулер туралы, оның ішінде біз аудит барысында анықтайтын ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктерін, айтып білдіре 
отырып ақпараттық өзара әрекеттестік жасаймыз.

Ержан Досымбеков

«Grant Thornton» ЖШС-нің
Бас директоры
Қазақстан Республикасының
Квалифицикацияланған аудиторы

2012 жылғы 20 қаңтарда берілген
№МФ-0000069 біліктілік куәлігі
Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға арналған, Қазақстан Республикасы Қаржы Мини-
стрлігі 2012 жылғы 21 маусымда берген МФЮ-2 сериялы № 0000087 мемлекеттік лицензия

2017 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктер үшін Басшылық пен басқару 
өкілеттілігіне ие тұлғалардың жауапкершілігі
Басшылық ХҚЕС сәйкес көрсетілген шоғырландырылған қаржылық есептіліктің дайындауына және әділ ұсынылуына және 
басшылық алаяқтық әрекеттер және қателіктер салдарынан елеулі бұрмаланулар болмайтын шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті дайындау үшін қажет деп санайтын ішкі бақылау жүйесіне жауапкершілік тартады.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындауда басшылық Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру қабілет бағалауға, 
сәйкес жағдайларда үздіксіз қызметке қатысты мәліметтерді ашып көрсетулер үшін, қызметтің үздіксіздігін жорамалдау 
негізінде, басшылық Топты жауып тастауды, оның қызметін тоқтатуды ниеттеніп отырған немесе оның ликвидация немесе 
қызметті тоқтатудан басқа нақты балама нұсқасы болмаған жағдайларды алып тастағанда, есептілікті құруға жауапкер-
шілік көтереді.

Басқару өкілеттілігіне ие тұлғалар Топтың қаржылық есептілігін дайындауды қадағалау бойынша жауапкершілік көтереді.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитіне аудитордың жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз шоғырландырылған қаржылық есептілік алаяқтық әрекеттер және қателіктер салдарынан елеулі бұр-
маланулар құрамайтындығына және біздің пікірімізді құрайтын аудиторлық қорытындыны шығаруға ақылға қонымды 
сенімділік алу. Ақылға қонымды сенімділік жоғары дәрежедегі сенімділікті білдіреді, бірақ Аудиттің халықаралық стандарт-
тарына сәйкес жүргізілген аудит әрқашан бар болған кездегі елеулі бұрмалануларды табатындығына кепіл болып табыл-
майды. Бұрмаланулар алаяқтық әрекеттер және қателіктердің нәтижесі болуы мүмкін және маңызды болып саналады, егер 
негізді түрде олар жеке дара немесе жиынтық түрінде осы шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде қабылданатын 
экономикалық шешімдерге ықпал етуі жорамалданса.

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде біз кәсіптік пайымдаманы қолданамыз және 
аудит бойы кәсіптік күмәншілдікті сақтаймыз. Одан бөлек біз келесілерді орындаймыз:

 ∙ алаяқтық әрекеттер немесе қателіктер салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептіліктің елеулі бұрмалану тәуе-
келін анықтаймыз және бағалаймыз; осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді әзірлейміз және өткіземіз; 
біздің пікірімізді білдіру үшін негіз болатын жеткілікті және тиісіт аудиторлық дәлелдемелер аламыз. Алаяқтық әрекеттер 
нәтижесінде елеулі бұрмалануларды таппау тәуекелі қателіктер нәтижесінде елеулі бұрмалануларды таппау тәуекелінен 
жоғары, өйткені алаяқтық әрекеттер ішкі бақылау жүйесін айналып өту үшін өзіне сөз байласу, жалғандық, қасақана 
өткізу, ақпаратты немесе әрекетті бұрмалап көрсетулерді қосуы мүмкін;

 ∙ жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, бірақ Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі 
туралы пікірді білдіру мақсатында емес, аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесінің түсіністігін аламыз;қолданылатын 
есеп саясатының тиісті сипатын және бухгалтерлік бағалалулардың негізділігін және басшылықпен дайындалған ақпа-
раттың сәйкес ашып көрсетілуін бағалаймыз;

 ∙ басшылықпен үздіксіз қызмет жорамалын қолданудың заңдылығы туралы түйін жасаймыз, ал алынған аудиторлық 
дәлелдемелер негізінде Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру қабілетіне нәтижесінде елеулі күмәндер туындауы мүмкін 
оқиғалар мен шарттарға байланысты елеулі белгісіздіктің бар екендігі туралы түйін жасаймыз. Егер біз елеулі белгісіздік 
бар деген түйінге келсек біз аудиторлық қорытындымызда шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі ақпартты сәйкес 
ашып көрсетуге назар аудартуымыз керек немесе егер ақпаратты мұндай ашып көрсету орынды болса, біздің пікірімізді 
түрлендіріміз керек. Біздің түйіндеріміз біздің аудиторлық қорытындымыздың күніне дейін алынған аудиторлық дәлел-
демелерге негізделген. Алайда, болашақ оқиғалар немесе шарттар Топтың үздіксіз қызметті жалғастыру қабілетінің 
жоғалуына әкелуі мүмкін;

 ∙ қаржылық ақпаратты бүтіндей ұсынуды, оның құрылымын және мазмұнын, ақпаратты ашып көрсетуді қоса, бағалауды 
жүргіземіз және де шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды олардың 
шынайы ұсынылуын қамтамасыз ететіндігіне де бағалау жүргіземіз;

 ∙ шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы пікірді білдіру үшін топ ішіндегі қызмет немесе ұйымның қаржылық 
ақпаратына қатысты жеткілікті тиісті аудиторлық дәлелдемелер аламыз. Біз Топ аудитінің жүргізілуіне, бақылануына 
және жетекшілігіне жауап береміз. Біз аудиторлық пікіріміз үшін толықтай жауапты болып қаламыз.
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Мың теңге Ескерту
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Акционерден алынған қарыздар 5 2,898,365 2,707,686

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек 5, 15 5,057,154 4,719,995

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша
міндеттеме

10,193,607 10,126,538

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 126,128 113,727

18,275,254 17,667,946

Ағымдағы міндеттемелер

Кредиторлық берешек 15 7,633,815 5,620,171

Төленетін салықтар 428,503 163,526

Қызметкерлердің алдындағы берешек 248,597 228,048

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша
міндеттемелерге алынған резервтер

139,276 55,655

Өзге де ағымдағы міндеттемелер 119,207 123,231

8,569,398 6,190,631

Сатуға арналған активтерге тікелей байланысты міндеттемелер 6 1,916 1,888

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ 26,846,568 23,860,465

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ 577,003,191 527,467,247

8–57-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Қаржы жөніндегі бас директор Бигожин Т.Ж.

Бас бухгалтер Сеитова А.Б.

2017 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар 7 33,629,121 24,654,013

Материалдық емес активтер 8 52,602,114 52,669,419

Барлау мер бағалау бойынша активтер 9 5,854,548 4,055,998

Қауымдастырылған компанияға салынған инвестициялар 10 434,888,968 410,903,918

Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар 2,506,038 103,064

Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 599,694 369,911

Өтелетін салықтар 2,840,008 1,480,628

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 287,801 218,915

533,208,292 494,455,866

Ағымдағы активтер

Тауарлы-материалдық қорлар 11 19,210,875 11,704,188

Дебиторлық берешек 12 2,394,484 3,626,221

Берілген аванстар 828,093 452,649

Өзге де ағымдағы активтер 884,552 771,467

Қысқа мерзімді банктік салымдар 13 2,759,054 2,082,088

Ақшалай қаражат және оның баламалары 13 17,389,910 14,201,847

43,466,968 32,838,460

Сатуға арналған деп жіктелетін активтер 6 327,931 172,921

АКТИВТЕР, БАРЛЫҒЫ 577,003,191 527,467,247

Капитал және міндеттемелер

Капитал

Жарғылық капитал 14 252,874,907 243,901,772

Үлестірілмеген пайда 63,599,488 26,052,495

Капиталдың өзге де құрамдастары 233,621,968 233,232,318

Бас ұйымның акционеріне келетін капитал 550,096,363 503,186,585

Бақыланбайтын қатысу үлесі 14 60,260 420,197

КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ 550,156,623 503,606,782
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АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту 2016 жыл 2015 жыл
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары:

Салық салынғанға дейін жалғастырылған қызметтен түскен пайда/(залал) 37,579,786 (13,903,749)

Салық салынғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түскен пайда 67,876 6,423

Салық салынғанға дейінгі пайда/(залал) 37,647,662 (13,897,326)

Түзетулер:

Негізгі құралдардың тозуына және материалдық емес активтердің 
амортизациясына

7,8 992,710 771,372

Қаржылық табыстарға 19 (2,215,378) (1,754,145)

Қаржылық шығындарға 541,925 108,935

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияның  
(пайдасындағы)/залалындағы үлеске

10 (37,390,949) 16,340,246

Еншілес ұйымды тиімді сатып алудан түскен пайдаға – (464,338)

Ескірген және өтімсіз тауарлы-материалдық қорлар бойынша резервке 11 11,962 402,050

Өтелетін ҚҚС-тың құнсыздануына 195,049 189,061

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттардың құнсыздануына 14,866 –

Бірлескен кәсіпорынға 50 % қатысу үлесінің істен шығуынан алынған 
табысқа

6 (58,459) –

Еншілес кәсіпорынға 100 % қатысу үлесінің істен шығуынан алынған 
табысқа

6 (16,708) –

Негізгі құралдардың істен шығуынан алынған пайдаға (670) –

Барлау мен бағалау бойынша активтердің істен шығуынан келген залалға 9,564 –

Теріс/(оң) бағамдық айырмаға, нетто 499,343 (1,003,849)

Басқасына (118,340) (31,259)

Айналым капиталында өзгерістер болғанға дейін операциялық қызметтен 
түскен ақша ағындары

112,577 660,747

Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгеріс (7,486,367) (1,820,275)

Дебиторлық берешектегі өзгеріс 1,230,420 (1,072,418)

Берілген аванстардағы өзгеріс (2,810,144) (131,372)

Өзге де ағымдық активтердегі өзгеріс 383,294 (576,762)

Өтелетін салықтардағы өзгеріс (1,708,336) (571,688)

Өзге де ұзақ мерзімді активтердегі өзгеріс (103,788) (89,943)

Кредиторлық берешектегі өзгеріс (569,472) 577,035

Төленетін салықтардағы өзгеріс 283,929 84,863

Алынған аванстардағы өзгеріс 2,687,246 –

Қызметкерлердің алдындағы берешектегі өзгеріс (93,040) 20,883

Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгерістер (75,659) (104,431)

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша  
міндеттемелердегі өзгеріс

210,374 –

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелердегі өзгеріс 12,401 55,401

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңге Ескерту 2016 жыл 2015 жыл
Жалғастырылған қызмет

Өткізілген өнімнен алынған түсім 16 166,384,038 97,379,655

Өткізілген өнімнің өзіндік құны 17 (163,736,853) (95,181,150)

Жалпы пайда 2,647,185 2,198,505

Жалпы және әкімшілік шығындар 18 (2,537,203) (2,255,539)

Тасымалдау мен өткізу бойынша шығындар (969,577) (357,241)

Операциялық залал (859,595) (414,275)

Қаржылық табыстар 19 2,215,378 1,754,145

Қаржылық шығындар (541,925) (108,935)

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияның  
пайдасындағы/(залалындағы) үлес

10 37,390,949 (16,340,246)

Еншілес ұйымды тиімді сатып алудан түскен пайда – 464,338

Өзге де операциялық емес табыстар 326,124 700,526

Өзге де операциялық емес шығындар (229,975) (568,599)

Құнсызданудан болған залал (221,827) (394,537)

(Теріс)/оң бағамдық айырма, нетто (499,343) 1,003,834

Салық салынғанға дейін жыл ішінде жалғастырылған қызметтен 
түскен пайда/(залал)

37,579,786 (13,903,749)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 20 (197,808) (119,898)

Жыл ішінде жалғастырылған қызметтен түскен пайда/(залал) 37,381,978 (14,023,647)

Тоқтатылған қызмет

Салық салынғаннан кейін жыл ішінде тоқтатылған қызметтен түскен 
таза пайда

6 67,876 6,423

Жыл ішіндегі пайда/(залал) 37,449,854 (14,017,224)

Жыл ішіндегі келесілерге қатысты пайда/(залал):

Бас компанияның акционеріне 37,458,628 (14,016,647)

Бақыланбайтын қатысу үлесіне 14 (8,774) (577)

Өзге де жиынтық табыс

Есептілік валютасын қайта есептеу 389,650 194,960,348

Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы 37,839,504 180,943,124

Мың теңге Ескерту 2016 жыл 2015 жыл
Жыл ішіндегі келесілерге қатысты жиынтық табыс/(залал), барлығы:

Бас компанияның акционеріне 37,848,278 180,943,701

Бақыланбайтын қатысу үлесіне 14 (8,774) (577)

8–57-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Қаржы жөніндегі бас директор Бигожин Т.Ж.

Бас бухгалтер Сеитова А.Б.

2017 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
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Мың теңге Ескерту 2016 жыл 2015 жыл
Айналым капиталында өзгерістер болғаннан кейін операциялық қызметтен 
түскен ақша ағындары

(7,926,565) (2,967,960)

Алынған сыйақы 1,853,349 1,745,849

Төленген корпоративтік табыс салығы (216,912) 2,438,552

Операциялық қызметте (пайдаланылған)/ алынған ақшалай қаражат (6,290,128) 1,216,441

Мың теңге Ескерту 2016 жыл 2015 жыл
Инвестициялық қызметтен алынған ақша ағындары:

Негізгі құралдарды сатып алу (9,006,263) (6,443,518)

Өзге де ұзақ мерзімді активтерді сатып алу (3,448,868) 621

Негізгі құралдарды сатудан келген түсім – 310,787

Материалдық емес активтерді сатып алу (36,651) (58,986)

Материалдық емес активтерді сатудан келген түсім – 14,426

Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатып алу – (1,969,854)

Қауымдастырылған компаниядан алынған дивидендтер 10 13,795,549 1,882,401

Еншілес ұйымды сатып алып, бұл орайда алынған ақшалай қаражатты 
шегеру

5 – (13,451,134)

Еншілес ұйымды сатудан келген түсім 6 186,000 –

Бірлескен кәсіпорынды сатудан келген түсім 6 60,200 –

Банктік салымдарды орналастыру (30,281,249) (24,492,268)

Банктік салымдарды жабу 29,444,223 23,684,804

Инвестициялық қызметте (пайдаланылған)/алынған ақшалай қаражат 712,941 (20,522,721)

Қаржы қызметінен алынған ақша ағындары:

Акцияларды шығару 14 8,973,135 13,515,519

Акционерден қарыз алу – 7,733,640

Төленген дивидендтер 14 – (22,067)

Алынған қарыздарды төлеу (80,058) –

Қаржы қызметінен алынған ақшалай қаражат 8,893,077 21,227,092

Айырбас бағамының өзгеруінің ақшалай қаражатқа және оның  
баламаларына әсері

(127,827) 351,273

Ақшалай қаражаттың және оның баламаларының таза өзгерісі 3,315,890 1,920,812

Кезеңнің басындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 14,201,847 11,929,762

Кезеңнің аяғындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 13 17,389,910 14,201,847

8–57-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Қаржы жөніндегі бас директор Бигожин Т.Ж.

Бас бухгалтер Сеитова А.Б.

2017 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН 
ЕСЕП

Мың теңге Ескер ту

Бас компанияның акционеріне қатысты капитал
Бақылан-

байтын 
қатысу 

үлесі
Капитал, 
барлығы

Жарғылық
капитал

Капитал-
дың өзге де 
құрамдас-

тары

Үлес тіріл-
меген 
пайда Барлығы

2014 жылғы 
31 желтоқсанда

230,386,253 38,271,970 44,403,415 313,061,638 420,774 313,482,412

Жыл ішіндегі залал – – (14,016,647) (14,016,647) (577) (14,017,224)

Өзге де жиынтық табыс – 194,960,348 – 194,960,348 – 194,960,348

Жыл ішіндегі жиынтық 
табыс, барлығы

– 194,960,348 (14,016,647) 180,943,701 (577) 180,943,124

Акцияларды шығару 14 13,515,519 – – 13,515,519 – 13,515,519

Сатып алулар – – (9,431,684) (9,431,684) – (9,431,684)

«Самұрық-Қазына» 
АҚ-дан қарыз бойынша 
дисконт

5 – – 5,119,478 5,119,478 – 5,119,478

Жарияланған 
дивидендтер

– – (22,067) (22,067) – (22,067)

2015 жылғы 
31 желтоқсанда

243,901,772 233,232,318 26,052,495 503,186,585 420,197 503,606,782

Жыл ішіндегі пайда 37,458,628 37,458,628 (8,774) 37,449,854

Өзге де жиынтық табыс – 389,650 – 389,650 – 389,650

Жыл ішіндегі жиынтық 
табыс, барлығы

– 389,650 37,458,628 37,848,278 (8,774) 37,839,504

Бақыланбайтын қатысу 
үлесін сатып алу

14 – – 331,236 331,236 (331,236) –

Акцияларды шығару 14 8,973,135 – – 8,973,135 – 8,973,135

Сатып алулар 5 – – (242,871) (242,871) (19,927) (262,798)

2016 жылғы 
31 желтоқсанда

14 252,874,907 233,621,968 63,599,488 550,096,363 60,260 550,156,623

8–57-беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Қаржы жөніндегі бас директор Бигожин Т.Ж.

Бас бухгалтер Сеитова А.Б.

2017 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
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ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ 
ЕСКЕРТУЛЕР 

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционер-
лік қоғамы (бұдан әрі – «Тау-Кен Самұрық» немесе «Ком-
пания») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
15 қаңтардағы № 10 Қаулысына сәйкес құрылып, 2009 
жылғы 2 ақпанда акционерлік қоғам ретінде тіркелді.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша Компанияның жалғыз акционері 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-Ауқат Қоры» АҚ (бұдан әрі – 
«Самұрық-Қазына») болып табылады. Самұрық-Қазына 

қорының жалғыз акционері Қазақстан Республикасының 
Үкіметі болып табылады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның 
және оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі бірге – «Топ») 
қаржылық есептілігін қамтиды.

2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
мына компаниялар Топтың еншілес ұйымдары болған:

Компания Қызметінің тұрпаты Аймақ
2016 ж. 31 
желтоқсан

2015 ж. 31 
желтоқсан

«Logic Business» ЖШС «Казцинк» ЖШС-іне салынған  
инвестицияны басқару

Астана 100 % 100 %

«Logic Invest Capital» ЖШС «Казцинк» ЖШС-іне салынған  
инвестицияны басқару

Астана 100 % 100 %

«Дана» инвестиция үйі» 
ЖШС

«Казцинк» ЖШС-іне салынған  
инвестицияны басқару

Астана 100 % 100 %

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Араласқан қорғасын-мырыш кенін 
барлау, өндіру және өңдеу

Қызылорда облысы 100 % 100 %

«Тау-Кен Алтын» ЖШС «Аффинаж өндірісін құру және оны 
минералды-шикізат базасымен  
қамтамасыз ету» инвестициялық 
жобасының үйлестірушісі

Астана 100 % 100 %

«Солтүстік Қатпар» ЖШС Вольфрам өндіру Қарағанды облысы 100 % 100 %

«Tau-Ken Mining» ЖШС Түсті металл кен орындарын барлау Алматы облысы 100 % 100 %

«Tau-Ken Temir» ЖШС Металлургиялық кремнийді және 
жанама өнімдерді өндіру

Қарағанды облысы 100 % 100 %

«Алайғыр БК» ЖШС Полиметалл рудасын өндіру Қарағанды облысы 100 % 100 %

«Тау-Кен Проект БК» ЖШС Мыс, алтын және ілеспе 
құрамдастарды барлау

Қарағанды облысы 100 % 100 %

«Тау Кетмень» ЖШС Құрамында алтыны бар руда кен  
орындарын барлау

Алматы облысы 100 % 100 %

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС Құрамында алтыны бар руда кен  
орындарын барлау

Жамбыл облысы 100 % 100 %

«Тау-Кен Прогресс» ЖШС Түсті металл кен орындарын барлау Астана 100 % 100 %

«Масальский ТБК» ЖШС Темір рудасын игеру және өндіру Ақмола облысы 98.58 % 93 %

«Silicon Mining» ЖШС Желілік кварц өндіру Астана 90.1 % –

«Қазақстан кремнийі» 
ЖШС (6-ескерту)

Металлургиялық кремний мен жанама 
өнімдерді өндіретін зауыт

Қарағанды облысы – 100 %

«ТКС-Қостанай» ЖШС 
(6-ескерту)

Түсті металл кен орындарын барлау Астана – 100 %

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның 
және ол толығымен бақылайтын еншілес ұйымдардың қыз-
метінің нәтижелерін қамтиды.

Компанияның тіркелген офисі мына мекенжайда орна-
ласқан: Дінмухамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы, Астана 
қаласы, Қазақстан Республикасы.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 
қызметкерлерінің саны 1,090 адам болды (2015 жылғы 31 
желтоқсан: 1,001 адам).

Негізгі қызметі
Топтың қызметінің негізгі бағыттарына, басқасының ішінде, 
мына төмендегілер кіреді:

 ∙ қатты пайдалы қазбаларды барлау, игеру, өндіру, өңдеу 
және өткізу саласындағы қызметті жүзеге асыру;

 ∙ Қазақстан Республикасының минералды шикізат 
кешенін ұдайы жаңғырту;

 ∙ жаңа технологияларды ендіру арқылы Қазақстан Респу-
бликасының тау-кен индустриясының әлеуетін дамыту 
және жер қойнауын пайдалану жобаларын іске асыруға 
мемлекеттің қатысуының тиімділігін арттыру.

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ

Сәйкестік қағидаты
Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Халықа-
ралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі комитет 
шығарған Халықаралық қаржылық есептілік стандартта-
рына («ХҚЕС») сәйкес дайындалды.

Дайындау қағидаттары
Шоғырландырылған қаржылық есептілік, кейбір 
қаржы құралдарын қоспағанда, бастапқы құн негізінде 
дайындалды.

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қазақстан 
теңгесімен (бұдан әрі – «теңге») көрсетілді. Топтың шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілігінің функционалдық 
валютасы мен презентациясының валютасы теңге болып 
табылады, тек бұған функционалдық валютасы АҚШ дол-
лары болып табылатын оның қауымдастырылған ұйымының 
шоғырландырылған қаржылық есептілігі жатпайды. Осы 
шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі барлық мән-
дер, арнайы ескертілген жағдайлардан басқа, мыңға дейін 
ықшамдалған.

Үздіксіз қызмет қағидаты
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік ХБЕС-ке сәй-
кес, Топ үздіксіз қызмет қағидатын қатаң ұстанады деген 
жорамалдар негізге алына отырып әзірленді. Бұл жақын 
болашақта оның дағдылы шаруашылық қызметі барысында 
активтерді сату мен міндеттемелерін өтеуді болжайды.

Топ басшылығының ойынша, Топ өзінің үздіксіз қызметін 
жалғастыра алады. Топ өз міндеттемелерін уақтылы өтеу 
үшін жеткілікті мөлшерде ақшалай қаражат таба алады. 
Топтың басшылығында таратылуға немесе қызмет ауқымын 
айтарлықтай қысқартуға деген не ниет, не қажеттілік жоқ.

Есептеу қағидаты
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік есептеу қағи-
датына сәйкес дайындалған. Есептеу қағидаты бойынша 
шаруашылық операциялардың нәтижелерінің, сондай-ақ 
төлем уақытына қарамастан оқиғалардың жасалу фак-
тісі бойынша олардың танылуы топшыланады. Операци-
ялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепте бейнеленіп, тиісті 
кезеңдердің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне 
кіргізіледі.

Шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің элементтерін тану
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікке шоғыр-
ландырылған қаржылық есептіліктің элементтері болып 
табылатын барлық активтер, міндеттемелер, капитал, табыс 
пен шығын кіргізілген. Шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің барлық элементтері сызықтағы баптар түрінде 
ұсынылған. Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
бірнеше элементін бір бапқа біріктіру Топтың қызметіндегі 
олардың сипаттамасы (функциялары) ескеріліп жүзеге асы-
рылған. Ұқсас баптардың әр елеулі жіктелімі шоғырланды-
рылған қаржылық есептілікте жеке көрсетіледі. Ұқсамай-
тын сипаттағы немесе мақсаттағы баптар тек елеулі болса 
ғана, бір бапта көрсетіледі.

Шетел валютасын қайта есептеу
Қазақстан Қор Биржасында (бұдан әрі – «ҚҚБ») қалыпта-
сқан орташа есептелген айырбас бағамдары Қазақстан 
Республикасында ресми айырбас бағамдары ретінде 
пайдаланылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру 
кезінде Топ пайдаланған ҚҚБ валюта айырбас бағамдары 
мына төмендегідей:
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (жалғасы)

Шетел валютасын қайта есептеу 
(жалғасы)

Мың теңге
2016 жылғы 

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
АҚШ доллары 333.29 340.01

Еуро 352.42 371.46

Шоғырландыру қағидаттары
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Компани-
яның және Компания бақылайтын ұйымдардың (еншілес 
ұйымдар) қаржылық есебін қамтиды. Егер ұйымның қыз-
метінен Компанияның олжа алуы мақсатымен оның қаржы 
және шаруашылық саясатын айқындауға Компанияның 
құқығы болса, онда ұйым Компания тарапынан бақылана-
тын болып саналады.

Жыл ішінде сатып алынған немесе сатылған еншілес 
ұйымдардың табыстары мен шығындары олар сәйкесінше 
іс жүзінде сатып алынған кезден бастап немесе іс жүзінде 
сатылған күнге дейін пайда мен залал және өзге де 
жиынтық табыс туралы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке кіргізіледі.

Қажет болған жағдайда, еншілес ұйымдардың қаржылық 
есептілігіне олар пайдаланып жүрген есеп саясатының 
қағидаттарын Топтың есеп саясатының қағидаттарына сәй-
кестендіру үшін түзетулер енгізіледі.

Топтың ұйымдарының арасында жасалған барлық мәміле-
лер, есеп айырысудағы тиісті қалдықтар және Топ ішіндегі 
мәмілелерден болған іске асырылмаған пайда мен залал 
шоғырландыру кезінде алынып тасталады.

Еншілес ұйымдар

Еншілес ұйымдар – бұл Топ бақылайтын кәсіпорындар. 
Ұйымның қаржылық және операциялық саясатын тікелей 
не жанама түрде бақылауға Топтың өкілеттігі болатын, 
осылайша ол оның қызметінен тиімділік алатын жағдайда 
бақылау бар болып саналады. Ортақ бақылауда тұрған 
ұйымдардың арасындағы мәміле бойынша сатып алудан 
басқа, еншілес ұйымдар өздері сатып алынған сәттен – 
Топ оларға бақылауды сатып алған күннен – бастап және 
осындай бақылау тоқтатылатын күнге дейін шоғырланды-
рылады. Еншілес ұйымды сатып алу кезінде сатып алудың 
құны сатып алған күндегі активтер мен міндеттемелерге 
олардың әділ құнының негізінде үлестіріледі. Еншілес 
ұйымдардың қаржылық есептілігі Компанияның шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілігі сияқты дәл сол есептік 
кезең бойынша дайындалып, бұл орайда келісілген есеп 
саясаты пайдаланылады.

Мәмілелер бойынша барлық топ ішілік сальдо және мәміле-
лер, соның ішінде топ ішілік мәмілелер бойынша туындай-
тын өткізілмеген пайда шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктен толығымен шығарылып тасталды. Өткізілмеген 
залал да, өткізілмеген пайда сияқты дәл солай шығарылып 
тасталған, тек бұған жатпайтыны – олар құнсызданудың 
айғағы болмаған дәрежеде ғана алынып тасталады.

Бірлескен кәсіпорындар мен  
қауымдастырылған компанияларға салынған 
инвестициялар

Бірлескен қызметке қатысушылар компаниялардың эконо-
микалық қызметіне бірлесіп бақылау жасауды белгілейтін 
шарттық келісімге отырған, бірлескен бақылау жасалатын 
компаниялар нысанындағы бірлескен кәсіпорындарда Топ-
тың қатысу үлестері бар. Топтың сондай-ақ қауымдасты-
рылған компанияларда қатысу үлестері бар, ол бойынша 
олардың қызметіне оның елеулі ықпалы бар. Топтың бірле-
скен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияларға 
салған инвестициялары үлестік қатысу әдісі бойынша 
есепке алынады.

Үлестік қатысу әдісіне сәйкес бірлескен кәсіпорынға/
қауымдастырылған компанияға салынған инвестиция-
лар қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
бастапқы құны бойынша есепке алынады және оған 
сатып алғаннан кейін Топқа тиесілі бірлескен кәсіпорын-
ның/қауымдастырылған компанияның таза активтерінің 
үлесінде болған өзгерістер қосылады. Бірлескен кәсіпо-
рынға/қауымдастырылған компанияға қатысты гудвилл 
инвестицияның баланстық құнына қосылады және амор-
тизацияланбайды, сондай-ақ оған құнсыздануы жағынан 
жеке тексеріс жүргізілмейді.

Пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есеп бірлескен кәсіпорынның/
қауымдастырылған компанияның қызметінің қаржылық 
нәтижелерінің үлесін бейнелейді. Егер өзгеріс болып, бірле-
скен кәсіпорынның/қауымдастырылған компанияның капи-
талында тікелей танылған болса, Топ мұндай өзгерістегі 
өзінің үлесін таниды және қолайлы болған кезде бұл жайтты 
капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есепте 
ашып көрсетеді. Топтың бірлескен кәсіпорынмен/қауымда-
стырылған компаниямен бірге жүргізетін операциялары 
бойынша туындайтын өткізілмеген пайда мен залал Топтың 
бірлескен кәсіпорындағы/қауымдастырылған компания-
дағы иеленетін қатысу үлесіне сәйкес келетін дәрежеде 
шығарылған.

Бірлескен кәсіпорындардың/қауымдастырылған компани-
ялардың пайдасындағы үлес пайда мен залал және өзге 
де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте 

тікелей көрсетілген. Ол бірлескен кәсіпорынның/қауымда-
стырылған компанияның қатысушыларына келетін пайда 
болып табылады және сондықтан ол салынған салықтарды 
және бірлескен кәсіпорындардағы/қауымдастырылған 
компаниялардағы бақыланбайтын қатысу үлесін есепке 
алғаннан кейін пайда деп анықталады.

Бірлескен кәсіпорынның/қауымдастырылған компанияның 
қаржылық есептілігі Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігі сияқты дәл сол есепті кезеңге арналып дайында-
лады. Қажет болған жағдайда есеп саясатын Топтың есеп 
саясатына сәйкестендіру үшін оған түзетулер енгізіледі.

Үлестік қатысу әдісін қолданғаннан кейін Топ бірлескен 
кәсіпорындарға/қауымдастырылған компанияларға Топ-
тың салған инвестициялары бойынша құнсызданудан 
болған қосымша залалды тану қажеттілігін анықтайды. 
Әрбір есепті күнге Топ бірлескен кәсіпорындарға/қауымда-
стырылған компанияларға салынған инвестициялар-
дың құнсыздануының объективті белгілерінің бар-жоғын 
анықтайды.

Мұндай белгілер бар болған жағдайда Топ құнсыздану-
дың сомасын бірлескен кәсіпорынға/қауымдастырылған 
компанияға салынған инвестицияның өтелетін құнының 
және оның баланстық құнының айырмасы ретінде есептеп 
шығарады және бұл соманы пайда мен залал және өзге де 
жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте таниды.

Бірлескен кәсіпорынға бірлесіп бақылау жасаудан және 
қауымдастырылған компанияға елеулі түрде ықпал жаса-
удан айырылған жағдайда Топ қалған инвестицияларды 
әділ құны бойынша бағалайды және таниды. Бірлесіп 
бақылау жасаудан және елеулі түрде ықпал жасаудан айы-
рылған кездегі бірлескен кәсіпорынға/қауымдастырылған 
компанияға салынған инвестицияның баланстық құнының 
және қалған инвестициялар мен істен шығудан алынған 
түсімдердің арасындағы айырма пайдада немесе залалда 
танылады.

Бизнестің біріктірілуі

Бизнестің біріктірілуі сатып алу әдісін пайдаланып 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 бірік-
тірілуі үшін Топ сатып алынатын ұйымдағы бақыланбайтын 
қатысу үлесін сатып алынатын ұйымның таза активтерінде 
сәйкестендірілетін үйлесімді үлес бойынша бағалайды. 
Сатып алуға байланысты шығыстар олар болған кездегі 
жалпы және әкімшілік шығындар құрамына кіргізіледі.

Егер Топ бизнесті сатып алса, ол шарттың талаптарына, 
экономикалық жағдайға және сатып алу күніндегі тиісті 

жағдаяттарға байланысты сатып алынған қаржылық актив-
тер 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 алынып отырған ұйымдағы бұрын сатып 
алушыға тиесілі болған қатысу үлесінің әділ құны бұл күн-
дегі оның әділ құны бойынша қайта бағаланады да, айыр-
масы пайданың немесе залалдың құрамына жатқызылады.

Сатып алушы беруге тиіс шартты өтем сатып алу күнін-
дегі әділ құны бойынша танылады. Қаржы құралы болып 
табылатын және «Қаржы құралдары: тану және бағалау» 
39-ХБЕС-тің қолданылу аясына жататын, актив немесе 
міндеттемелер ретінде жіктелетін шартты өтем әділ құны 
бойынша бағаланады, ал әділ құнындағы өзгерістер пай-
даның не залалдың құрамында танылады, немесе өзге де 
жиынтық табыстың өзгеруі ретінде танылады. Егер шартты 
өтем 39-ХБЕС-тің қолданылу аясына жатпаса, ол қолданы-
латын 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 
қатысу үлесінің және бұрын сатып алушыға тиесілі болған 
қатысу үлестерінің қосынды сомасының Топ сатып алған 
сәйкестендірілетін активтердің және оның қабылдаған мін-
деттемелерінің сомасынан асып кетуі ретінде анықталады. 
Егер сатып алынған таза активтердің әділ құны берілген 
өтемнің сомасынан асып кетсе, Топ барлық сатып алынған 
барлық активтердің және қабылданған барлық міндеттеме-
лердің дұрыс анықталғанын, сондай-ақ сатып алу күнінде 
танылуға тиіс сомаларды бағалау кезінде пайдаланылған 
рәсімдерді қайталап талдайды. Егер қайталап талдау 
жасағаннан кейін берілген өтем сатып алынған таза актив-
тердің әділ құнынан тағы да аз болып шықса, онда тиімді 
сатып алудан түскен пайда пайданың немесе залалдың 
құрамында танылады.

Кейіннен гудвилл құнсызданудан жинақталған залалды 
шегергендегі бастапқы құны бойынша бағаланады. Биз-
несті біріктіру кезінде алынған гудвиллды құнсыздануы 
жағынан тексеру мақсатында, Топ еншілес ұйымды сатып 
алған күннен бастап гудвилл ақша ағындарын жасайтын, 
бизнестің біріктірілуінен тиімділік алады деп болжанып 
отырған Топтың әрбір бөлімшесіне үлестіріледі, бұл орайда 
еншілес ұйымның басқа активтерінің немесе міндетте-
мелерінің аталған бөлімшелерге жататын-жатпайтыны 
назарға алынбайды.
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (жалғасы)

Шоғырландыру қағидаттары (жалғасы)
Егер гудвилл ақша ағындарын жасайтын бөлімшенің бір 
бөлігін құраса және бұл бөлімшенің бір бөлігі істен шықса, 
онда істен шығатын қызметке жататын гудвилл бұл қыз-
меттің істен шығуынан келген пайданы немесе залалды 
айқындау кезінде оның баланстық құнына кіргізіледі. Бұл 
жағдайда істен шыққан гудвилл істен шыққан қызмет-
тің құнының және бөлімшенің ақша ағындарын жасай-
тын қалған бөлігінің құнының арақатынасы негізінде 
бағаланады.

Ортақ бақылаудағы бизнесті біріктіру

Ортақ бақылауда тұрған тараптардан (түпкі бір Акционер 
бақылайтын ұйымдар) еншілес ұйымдарды сатып алудың 
есебі үлестерді біріктіру әдісі бойынша жүргізіледі.

Ортақ бақылауда тұрған, алынған еншілес ұйымның актив-
тері 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 шоғырланды-
рылған қаржылық есептілікте капиталдың түзетілуі ретінде 
есепке алынады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 
кезінде Топ еншілес ұйымды оны бастапқы меншік иесі 
бастапқы сатып алған күні сатып алғандай жағдай негізге 
алынды.

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА ЖӘНЕ 
ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫ
Ағымдағы жылы қабылданған 
Стандарттар мен Интерпретациялар
2016 жылы Топ 2016 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен 
кейін басталатын жаңа жылдық кезеңдерге қатысты күшіне 
енетін кейбір жаңа стандарттарды және қолданыстағы 
стандарттарға енгізілген түзетулерді алғаш рет қолданды. 
Бұл өзгертулердің сипаты мен тигізетін әсері төменде 
қарастырылған:

«Кейінге қалдырылған тарифтік 
айырмалардың шоттары» 14-ХҚЕС
14-ХҚЕС міндетті күші жоқ стандарт болып табылады, ол 
қызметі тарифтік реттеуге жататын ұйымдарға олар пай-
даланған есеп саясатының қолданыстағы қағидаттарының 
көпшілігін ХҚЕС-ті бірінші рет қолданғаннан соң кейінге 
қалдырылған тарифтік айырмалардың шоттары бойынша 
қалдықтарға қатысты қолдануды жалғастыруына рұқсат 
етеді. 14-ХҚЕС-ті қолданатын ұйымдар кейінге қалды-
рылған тарифтік айырмалардың шоттарын қаржы жағдайы 
туралы есепте жеке жолдарда көрсетуге, ал осындай қал-
дықтар туралы қозғалыстарды пайда мен залал және өзге 
де жиынтық табыс туралы есепте жеке жолдарда ұсынуға 
тиіс. Стандарт бойынша тарифтік реттеудің сипаты және 
оған байланысты тәуекелдер туралы, сондай-ақ осындай 
реттеудің ұйымның қаржылық есептілігіне тигізетін әсері 
туралы ақпаратты ашу талап етіледі. Топ қазірдің өзінде 
есептілікті ХҚЕС бойынша дайындайтын болғандықтан, 
ал оның қызметі тарифтік реттеуге жатпайтындықтан, бұл 
стандарт оның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне 
қатысты қолданылмайды.

«Бірлескен кәсіпкерлік» 11-ХҚЕС-ке 
түзетулер – «Қатысу үлестерін сатып 
алудың есебін жүргізу»
11-ХҚЕС-ке түзетулер бойынша бірлескен операцияларға 
қатысушы бизнес бірлестіктерінің есебін жүргізу үшін «Биз-
нес бірлестіктері» 3-ХҚЕС-інің тиісті қағидаттары бойынша 
қызметі бизнес болып табылатын бірлескен операцияға 
қатысу үлесінің сатып алынуының есебін жүргізуі талап 
етіледі. Сонымен қатар түсіндірмелер бойынша, егер бір-
лескен операцияға қосымша қатысу үлесі сатып алынып, 
бірақ бірлескен бақылау сақталса, онда дәл сол бірлескен 
операциядағы бұрын болған қатысу үлестері қайтадан 
бағаланбайды деп түсіндіріледі. Бұдан басқа, 11-ХҚЕС-ке 
қолданылу саласынан ерекше жағдай кіргізілді, ол бой-
ынша, егер бірлескен бақылауды жүзеге асыратын тараптар 
(соның ішінде есеп беретін ұйымды қоса алғанда) сол бір 
түпкі бақылаушы тараптың ортақ бақылауында болса, бұл 
түзетулер қолданылмайды.

Түзетулер бірлескен операцияға бастапқы қатысу үлесін 
сатып алуға қатысты да, сондай-ақ дәл сол бірлескен опе-
рациядағы қосымша үлестерді сатып алуға қатысты да 
қолданылады және перспективалық негізде күшіне енеді. 
Түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гіне әсер етпейді, себебі қарастырылып отырған кезеңде 
бірлескен операцияға қатысу үлестері сатып алынған жоқ.

16-ХБЕС пен 38-ХБЕС-ке түзетулер – 
«Жол берілетін амортизация әдістерін 
түсіндіру»
Түзетулер «Негізгі құралдар» 16-ХБЕС пен «Материалдық 
емес активтер» 38-ХБЕС-інің негізгі қағидаттарын түсін-

діреді, олар бойынша, түсім активті пайдалану шеңберінде 
пайдаланылатын экономикалық тиімділіктерді емес, биз-
нестің (актив соның бір бөлігі болып табылады) қызметінің 
нәтижесінде туындайтын экономикалық тиімділіктердің 
құрылымын бейнелейді. Нәтижесінде түсімге негізделген 
әдісті негізгі құралдардың амортизациясы үшін пайда-
лануға болмайды, оны тек сирек кездесетін жағдайларда 
материалдық емес активтердің амортизациясы үшін ғана 
пайдалануға болады. Түзетулер перспективалық негізде 
қолданылады. Түзетулер Топтың шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне әсер етпейді, өйткені Топ түсімге 
негізделген әдісті өзінің айналымнан тыс. активтерінің 
амортизациясы үшін пайдаланған жоқ.

16-ХБЕС пен 41-ХБЕС-ке түзетулер – 
«Ауыл шаруашылығы: жеміс 
дақылдары»
Түзетулер жеміс дақылдарының анықтамасына сәйкес келетін 
биологиялық активтердің есебін жүргізуге қойылатын талап-
тарға өзгертулер енгізеді. Түзетулер бойынша, жеміс дақыл-
дарының анықтамасына сәйкес келетін биологиялық активтер 
бұдан былай «Ауыл шаруашылығы» 41-ХБЕС-інің қолданылу 
саласына жатпайды. Оның орнына оларға 16-ХБЕС қолданы-
лады. Бастапқы танығаннан кейін жеміс дақылдары 16-ХБЕС-ке 
сәйкес жинақталған нақты шығыстар бойынша (піскенге дейін) 
және нақты шығыстар бойынша есебін жүргізу моделі немесе 
қайта бағаланған құны бойынша (піскеннен кейін) есебін жүр-
гізу моделі пайдаланылып бағаланатын болады. Түзетулер 
сондай-ақ жеміс дақылдарының өнімі бұрынғысынша 41-ХБЕС-
тің қолданылу саласында қала беретінін және сатуға кеткен 
шығыстар шегеріліп әділ құны бойынша бағалануға тиіс екенін 
қуаттайды. Жеміс дақылдарына қатысы бар мемлекеттік суб-
сидияларға қатысты «Мемлекеттік субсидиялардың есебін 
жүргізу және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашу» 
20-ХБЕС қолданылатын болады. Түзетулер ретроспективалық 
түрде қолданылады. Түзетулер Топтың шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне әсер етпейді, өйткені Топтың жеміс 
дақылдары жоқ.

«Жеке қаржы есептілігіндегі үлестік 
қатысу әдісі» 27-ХБЕС-ке түзетулер
Түзетулер еншілес ұйымдарға, бірлескен кәсіпорындарға 
және қауымдастырылған ұйымдарға салынған инвести-
циялардың есебін жүргізу үшін ұйымдарға жеке қаржылық 
есептілікте үлестік қатысу әдісін пайдалануға рұқсат береді. 
Қазірдің өзінде ХҚЕС-ті пайдаланып отырған және өздерінің 
жеке қаржылық есептілігінде үлестік қатысу әдісіне ауысу 
туралы шешім қабылдайтын ұйымдар бұл өзгертуді ретро-
спективалық түрде қолдануға тиіс болады. ХҚЕС-ті бірінші 
рет қолданып отырған және өздерінің жеке қаржылық 
есептілігінде үлестік қатысу әдісін пайдалану туралы шешім 
қабылдайтын ұйымдар бұл әдісті ХҚЕС-ке ауысқан күннен 
бастап қолдануға міндетті.

Түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гіне әсер етпейді.

«ХҚЕС-ті жыл сайынғы жетілдіру, 
2012–2014 жж. кезеңі»
Бұл түзетулер 2016 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен 
кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты күшіне 
енеді. Құжатта мына төмендегі түзетулер қамтылған:

«Сатуға арналған айналымнан тыс. 
активтер және тоқтатылған қызмет» 
5-ХҚЕС
Активтердің (немесе істен шығатын топтардың) істен шығуы 
әдетте оларды сату немесе меншік иелеріне бөлу арқылы 
жүзеге асырылады. Түзетудің түсіндірмесі бойынша, істен 
шығудың бір әдісінен басқасына ауысу істен шығу бойынша 
жаңа жоспар емес, ал бастапқы жоспардың жалғасы деп 
есептелуге тиіс. Осылайша, 5-ХҚЕС талаптарының қолданылуы 
үзілмейді. Осы түзету перспективалық түрде қолданылуға тиіс.

«Қаржы құралдары: ақпаратты ашу» 
7-ХҚЕС

(i) Қызмет көрсету туралы шарттар

Түзетудің түсіндірмесі бойынша, сыйақы төлеу қарасты-
рылатын қызмет көрсету туралы шарт қаржылық активке 
жалғасып отырған қатысу болып саналуы мүмкін. Ақпа-
ратты ашудың қажеттілігін анықтау үшін ұйым 7-ХҚЕС-ке 
жалғасып отырған қатысуға қатысты нұсқауларға сәйкес 
сыйақының және келісімнің сипатын бағалауға тиіс. Қыз-
мет көрсету туралы қандай шарттардың жалғасып отырған 
қатысу болып табылатынын бағалау ретроспективалық 
түрде жүргізілуге тиіс. Дегенмен ұйым бұл түзетуді алғаш 
рет қолданатын жылдық кезеңге дейін басталатын кезең-
дерге қатысты ақпаратты ашу талап етілмейді.

(ii) 7-ХҚЕС-ке түзетулерді қаржы есептілігінде 
қолдану

Түзетудегі түсіндірме бойынша, өзара есепке алу туралы 
ақпаратты ашуға қойылатын талаптар қаржылық есептілікке 
қатысты қолданылмайды, тек бұған мұндай ақпарат соңғы 
жылдық есепте бейнеленген ақпараттың елеулі түрде 
жаңартылуы болып саналатын жағдайлар жатпайды. Бұл 
түзету ретроспективалық түрде қолданылуға тиіс.

«Қызметкерлер сыйақысы» 19-ХБЕС
Түзетудегі түсіндірме бойынша, жоғары сапалы корпора-
тивтік облигациялар нарығының дамығандығы облигация 
өзі сонда шығарылған елдің валютасының емес, ал ол дено-
минацияланған валютаның негізінде бағаланады. Белгілі 
бір валютада деноминацияланған жоғары сапалы корпо-
ративтік облигациялардың нарығы дамымаған жағдайда 
мемлекеттік облигациялар бойынша мөлшерлемелерді 
пайдалану қажет. Бұл түзету перспективалық түрде қолда-
нылуға тиіс.
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3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА ЖӘНЕ 
ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫ (жалғасы)

1 Мерзімінен бұрын қолдану мүмкіндігімен 2018 жылғы 1 қаңтардан басталатын жылдық есептік кезеңдерге қатысты әрекет етеді.
2 Мерзімінен бұрын қолдану мүмкіндігімен 2019 жылғы 1 қаңтардан басталатын жылдық есептік кезеңдерге қатысты әрекет етеді.

«Аралық қаржылық есептілік» 
34-ХҚЕС
Түзетудегі түсіндірме бойынша, аралық кезеңдегі ақпа-
рат аралық қаржылық есепте немесе аралық қаржылық 
есептіліктің басқа жерінде (мысалы, басшылық түсін-
дірмесінде немесе тәуекелдерді бағалау туралы есепте) 
ашылып, онда аралық қаржылық есептегі тиісті тоғыспалы 
сілтемелер көрсетілуге тиіс. Аралық қаржылық есептегі 
басқа ақпарат аралық қаржылық есептілік сияқты дәл сон-
дай шарттармен және дәл сондай мерзімде пайдаланушы-
лар үшін қолжетімді болуға тиіс. Осы түзету ретроспектива-
лық түрде қолданылуға тиіс.

Түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гіне әсер етпейді.

«Ақпаратты ашу саласындағы 
бастама» 1-ХБЕС-ке түзетулер
1-ХБЕС-ке түзетулер 1-ХБЕС-тің қазіргі талаптарын айтар-
лықтай өзгертуден гөрі, оларды түсіндіреді. Түзетулерде 
мына төмендегілер түсіндіріледі:

 ∙ 1-ХБЕС-тің маңыздылығына қатысты талаптар;
 ∙ пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 

есептегі және қаржылық жағдай туралы есептегі жеке 
баптар бөлшектенуі мүмкін;

 ∙ ұйымдардың қаржылық есептілігіне қатысты ескерту-
лерді ұсыну тәртібін таңдауға мүмкіндігі бар;

 ∙ үлестік қатысу әдісі бойынша есебі жүргізілетін 
қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен кәсіпорын-
дардың басқа да жиынтық табысындағы үлес бір бап-
тың шеңберінде біріктіріліп көрсетілуге тиіс және кейін-
нен пайданың немесе залалдың құрамына жатқызылып 
жіктелетін не жатқызылып жіктелмейтін баптар ретінде 
саралануға тиіс.

10-ХҚЕС, 12-ХҚЕС пен 28-ХБЕС-ке 
түзетулер – «Инвестициялық ұйымдар: 
шоғырландыру туралы талаптан 
ерекшелікті қолдану»
Түзетулерде «Шоғырландырылған қаржылық есептілік» 
10-ХҚЕС бойынша инвестициялық ұйымдарға қатысты 
ерекшелікті қолдану кезінде туындаған мәселелер қара-
стырылады. 10-ХҚЕС-ке енгізілген түзетулердің түсіндіруі 
бойынша, шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну 
туралы талаптан ерекше жағдай өзінің еншілес ұйымдарын 
әділ құны бойынша бағалайтын инвестициялық ұйымның 
еншілес ұйымы болып табылатын бас ұйымға қатысты да 
қолданылады.

Бұған қоса, 10-ХҚЕС-ке түзетулердің түсіндірмесі бойынша, 
инвестициялық ұйымның еншілес ұйымы болып отырған, 
бірақ өзі инвестициялық ұйым болып табылмайтын және 
инвестициялық ұйымға көмекші қызметтер көрсететін 
еншілес ұйым ғана шоғырландырылуға жатады. Инвести-
циялық ұйымның барлық басқа еншілес ұйымдары әділ 
құны бойынша бағаланады. «Қауымдастырылған ұйымдар 
мен бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар» 28-ХБЕС-ке 
енгізілген түзетулер үлестік қатысу әдісін қолданған кезде 
инвесторға оның инвестициялық ұйымдар болып санала-
тын қауымдастырылған ұйымы немесе бірлескен кәсіпорны 
өздерінің еншілес ұйымдарға меншікті қатысу үлестеріне 
қолданған әділ құн бойынша бағалауды сақтап қалуына 
мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, түзетулер қаржылық жағдай туралы есепте 
және пайда мен залал және басқа да жиынтық табыс 
туралы есепте қосымша аралық қорытынды сомаларды 
көрсету кезінде қолданылатын талаптарды түсіндіреді. Бұл 
түзетулер 2016 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен кейін 
басталатын жылдық кезеңдерге қатысты күшіне енеді, бұл 
орайда оларды мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі. 
Түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гіне әсер етпейді.

Жаңа және қайта қаралған ХҚЕС – 
шығарылғандары, алайда күшіне 
енбегендері
Топ келесі жаңа және қайта қаралған ХҚЕС пен Интерпрета-
цияларды қолданбаған (шығарылғандары, алайда күшіне 
енбегендері):

 ∙ «Клиенттермен жасалған шарттар бойынша түсімдер» 
15-ХҚЕС1;

 ∙ «Жалгерлік» 16-ХҚЕС2;
 ∙ «Қаржы құралдары» 9-ХҚЕС1.

Топ басшылығы «Қаржы құралдары» 9-ХҚЕС және «Клиент-
термен жасалған шарттар бойынша түсімдер» 15-ХҚЕС-інің 
қолданылуы болашақта Топтың қаржылық активтері мен 
міндеттемелерінің сомаларына елеулі әсер етуі мүмкін деп 
болжайды. Дегенмен егжей-тегжейлі талдау жүргізгенге 
дейін «Қаржы құралдары» 9-ХҚЕС және «Клиенттермен 
жасалған шарттар бойынша түсімдер» 15-ХҚЕС-ін қолдану-
дың әсеріне баға беру мүмкін болмай отыр.
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Барлау мен бағалау бойынша активтер

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып 
алу бойынша шығыстар

Жер қойнауын пайдалану (барлау мен өндіру) құқықтарын 
сатып алу бойынша шығыстар қол қойылатын бонустарды, 
тарихи шығыстарды, экологиялық және әлеуметтік бағдар-
ламаларға міндетті шығындарды қамтиды және барлау мен 
бағалау кезеңінде кен орны бойынша жер қойнауын пайда-
лану құқықтары ретінде капиталға айналдырылады.

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша 
шығыстардың есебі кен орындары тұрғысында жүргізіледі. 
Әр кен орны жыл сайын құнсыздануы жағынан қарасты-
рылады. Кен орны бойынша болашақта жұмыстар жүр-
гізу жоспарланбаған жағдайда, жер қойнауын пайдалану 
құқықтарын сатып алу бойынша шығыстардың қалған 
сальдосы есептен шығарылады. Кен орындарында ком-
мерциялық өндіру басталғаннан бастап жер қойнауын пай-
далану 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 минералдық ресурстар табылмаса, бұл құнсы-
зданудың айғағы болуы мүмкін. Барлық капиталға айналды-
рылған шығыстарға кем дегенде жылына бір рет техникалық, 
коммерциялық және басқарушылық тексеру жүргізілуге тиіс, 
мұндағы мақсат – коммерциялық игеру немесе ашылған 
кеннен пайда алудың қандай да бір тәсілін жасау ниетінің 
бар екенін қуаттау. Басқаша болған жағдайда шығыстар 
кезеңнің шығындары есебіне жазылады.

Минералдық ресурстардың қорлары дәлелденген 
және игеруді жалғастыру туралы шешім қабылданған 
жағдайда тиісті шығыстар тау-кен активтерінің құрамына 
ауыстырылады.

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар бұрын капиталға 
айналдырылған (және игерудің басында жіктеуі өзгертіл-
ген) жер қойнауын игеру құқықтарын сатып алу бойынша 
шығыстарды және барлау мен бағалау бойынша шығы-

старды; 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 шығы-
стар негізгі құралдардың (тау-кен активтерінің) құрамында 
капиталға айналдырылады, және олардың есебі кен орын-
дары тұрғысында жүргізіледі.

Тау-кен активтерінің тозуы (негізгі құралдар  
мен материалдық емес активтердің 
құрамында)

Тау-кен активтері кен орындарында коммерциялық өндіру 
басталған кезден бастап нақты өндіру бойынша тозуды 
есептейтін өндірістік әдіс пайдаланылып амортизацияла-
нады. Кен орындарын іске пайдаланудан шығару бойынша 
дисконтталған шығыстарды қамтитын жер қойнауын пай-
далану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстар дәлел-
денген қорлардың жалпы сомасы бойынша амортизация-
ланады. Кен орындарын игеру бойынша қалған шығыстар 
дәлелденіп игерілген қорлардың есебіне негізделіп 
амортизацияланады.

Негізгі құралдар жинақталған тозуды және құнсыздану 
бойынша жинақталған залалды (болған жағдайда) шегер-
гендегі бастапқы құны бойынша есепке алынады. Мұндай 
құнға жабдықтың бөліктерін ауыстырудың құны және ұзақ 
мерзімді құрылыс салу жобалары жағдайында қарыздар 
бойынша шығыстар кіреді (егер оларды капиталға айнал-
дыру критерийлері орындалса). Белгілі бір уақыт аралықта-
рынан 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 тану-
дың 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 шығыстар-
дың келтірілген құны, егер резервті болашақ шығындар 
деп танудың тиісті критерийлері орындалса, тиісті активтің 
бастапқы құнына кіргізіледі. Тозу, негізгі құралдардың пай-
далы қызмет мерзіміне негізделіп, тура әдіспен есептеп 
шығарылады. Кейбір активтердің есептелген пайдалы қыз-
мет мерзімі төмендегідей көрсетілген:
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Барлау мен бағалау бойынша активтер 
(жалғасы)

Негізгі құралдардың жіктелуі
Пайдаланылу 

мерзімі
Ғимараттар мен құрылыстар 8–100 жыл

Машиналар мен жабдық 3–50 жыл

Көлік құралдары 3–50 жыл

Компьютерлер 3–20 жыл

Өзгесі 3–20 жыл

Активтер сатылғанда немесе істен шыққанда олардың құны 
және жинақталған тозу шығынға жазылады, ал олардың 
істен шығуының нәтижесінде түзілетін кез келген пайда 
немесе залал пайда мен 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 пайдалану-
дан келеді деп күтілетін болашақ экономикалық тиімділік-
тің бастапқыда бағаланған көрсеткіштерінен артуына (пай-
далы 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 перспектива-
лық түрде түзетіледі.

Ұзақ мерзімді активтердің 
құнсыздануы
Әрбір есепті кезеңге Топ барлау мен бағалау бойынша 
активтердің, негізгі құралдардың, материалдық емес 
активтердің, еншілес ұйымдарға салынған инвестициялар-
дың және қауымдастырылған компаниялар мен бірлескен 
кәсіпорындарға салынған инвестициялардың (бұдан әрі – 
«ұзақ мерзімді активтер») баланстық құнының құнсыздану 
белгілерінің бар-жоғына тексеру жүргізеді. Осындай бел-
гілер байқалған жағдайда құнсызданудан болған залал 
мөлшерін (егер ондай бар болса) айқындау мақсатында 
тиісті ұзақ мерзімді активтің өтелетін құны есептеледі. Өте-
летін құн, сатуға жұмсалатын шығыстарды шегергенде, 
активтің әділ құнының немесе пайдалану құнының ара-
сындағы 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 тәу-
екелдерді 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. Құнсызда-
нудан 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 бой-
ынша алдыңғы жылдардағы құнсызданудан болған залал 
бейнеленбесе, анықталатын баланстық құнынан асып кет-
пеуге тиіс. Құнсызданудан болған шығынның қалпына кел-
тірілуі пайда мен залал есебінде бірден көрсетіледі.

Материалдық емес активтер
Материалдық емес активтер жинақталған амортизация 
мен құнсызданудан жинақталған залал шегерілгеннен 
кейін өзіндік құны бойынша есепке алынады. Материалдық 
емес активтердің амортизациясы тура әдіс бойынша есеп-
теп шығарылады және актив пайдалануға дайын болған 
кезден басталады. Материалдық емес активтер келісім-
шарт аясындағы немесе басқа құқықтардан келіп шыққан 
жағдайда немесе олар бөлінетін активтер болса, яғни 
оларды жеке немесе басқа активтермен бірге сатуға бола-
тын болса, есеп жүргізуге болатын деп саналады.

Болжамды пайдалы қызмет мерзімдері, тарату құны және 
амортизацияны есептеу әдісі әр жылдың соңында талда-
нады және қажет болған жағдайда түзетіледі.

Қаржы құралдары
Қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелер опе-
рация жүргізілген күнге қарай есептеу қағидаты бойынша 
танылады.

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер 
алғашында өзіндік құны бойынша бағаланады, ол мәмілені 
жасауға тікелей байланысты мәміле бойынша шығыстарды 
қосқанда немесе шегергенде, алынған немесе төленген 
сыйақының әділ құны болып табылады, және кейіннен олар 
әділ немесе амортизациялық құны бойынша бейнеленеді.

Әділ құн әдетте ресми нарықтық баға белгіленімдеріне 
сілтеме жасалып анықталады. Нарықтық баға белгіленім-
деріне қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, әділ құн 
нарықтық мәліметтерге негізделетін болашақ ақша ағын-
дарын дисконттау сияқты жалпы қабылданған бағалау әді-
стерін қолдана отырып анықталады.

Амортизациялық құн тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пай-
далану жолымен бағаланады. Тиімді пайыздық мөлшерлеме – 
борышқорлық құралды өтегенге дейінгі болжалды мерзімдегі 
немесе (қолдану мүмкін болса) борышқорлық құралды есепке 
қабылдаған сәттегі баланстық құнына дейінгі анағұрлым 
қысқа мерзімге болжалды ақша ағындарын (оның ішінде 
тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып сана-
латын борышқорлық құрал бойынша алынған немесе атқа-
рылған төлемдер, мәмілені рәсімдеу бойынша шығындар және 
өзге де сыйақылар не дисконттар) дисконттау мөлшерлемесі.

Қаржылық активтердің жіктелімі және 
одан кейінгі бағалануы
Кейіннен бағалау мақсатында қаржылық активтер, хед-
жерлеу құралдары болып анықталған және танылғанда-
рынан басқа, бастапқыда тану кезінде мынадай санаттарға 
жіктеледі:

 ∙ қарыздар мен дебиторлық берешек;
 ∙ пайда немесе залал арқылы әділ құны (ПЗАӘҚ) бой-

ынша бағаланатын қаржылық активтер;
 ∙ өтелгенге дейін ұсталатын (ӨДҰ) инвестициялар;
 ∙ сату үшін қолда бар (СҮҚ) қаржылық активтер.

ПЗАӘҚ бойынша бағаланатындарынан басқа барлық 
қаржылық активтер ең болмағанда әр есепті күні құнсы-
здану жағынан бағалануға тиіс, бұл қаржылық активтің 
немесе қаржылық активтер тобының құнсыздануының 
объективті дәлелдерін айқындау үшін қажет. Құнсызда-
нуды айқындау үшін қаржылық активтердің әр санаты үшін 
төменде сипатталған әр түрлі критерийлер қолданылады.

Қаржылық активтерге жататын, кезеңнің пайдасында 
немесе залалында бейнеленетін барлық табыстар мен 
шығындар қаржылық шығындарда, қаржылық табыстарда 
немесе өзге де қаржылық баптарда көрсетілген, тек бұған 
дебиторлық берешектің құнсыздануы жатпайды – ол 
активтердің құнсыздануна байланысты залалдар құра-
мында ашып көрсетілуге тиіс.

Топтың ол бастапқы тану кезінде өтелгенге дейін ұсталатын 
және сату үшін қолда бар, пайда немесе залал арқылы әділ 
құны бойынша қайта бағаланатындар ретінде анықтаған 
қаржылық активтері жоқ.

Қарыздар мен дебиторлық берешек олар бойынша төлем-
дері белгіленген немесе анықталатын, белсенді нарықта 
бағасы белгіленбейтін туынды емес қаржылық актив-
тер болып табылады. Бастапқы танудан кейін осы сияқты 

қаржылық активтер амортизациялық құны бойынша баға-
ланады, ол құнсызданудан болған залалды шегергендегі 
тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданылып анықта-
лады. Амортизациялық құн сатып алу кезіндегі дисконттар 
немесе сыйлықақы, сондай-ақ комиссиялық шығыстар 
немесе тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі 
болып табылатын өзге де шығыстар ескеріліп есептеп 
шығарылады. Тиімді пайыздық мөлшерлеменің аморти-
зациясы пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс 
туралы шоғырландырылған есепте қаржылық табыстар 
құрамына кіргізіледі. Құнсыздануға байланысты болған 
шығын пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс 
туралы шоғырландырылған есепте қаржылық шығыстар 
құрамында танылады.

Қаржылық активтер

Ақшалай қаражат және оның баламалары

Ақшалай қаражат және оның баламалары кассадағы қол-
ма-қол ақшадан, ағымдағы шоттарда және өтеу мерзімі 
құрылған күннен бастап тоқсан күннің ішінде басталатын 
банктік депозиттерде жатқан және қандай да бір шарт 
аясындағы міндеттемелермен ауыртпалық салынбаған 
қаражаттан тұрады.

Қысқа мерзімді банктік салымдар

Қысқа мерзімді банктік салымдар бастапқы өтеу мерзімі 
үш айдан асатын, бірақ он екі айға жетпейтін салымдарды 
қамтиды.

Дебиторлық берешек

Дебиторлық берешек күмәнді берешектер бойынша резервті 
шегергендегі төлеуге берілген шоттардың сомалары бой-
ынша танылады және бухгалтерлік есепте бейнеленеді.

Тануды тоқтату

Қаржылық актив (немесе, қолданылытын жерде – 
қаржылық активтің бір бөлігі немесе ұқсас қаржылық 
активтер тобының бір бөлігі) келесі жағдайларда баланста 
танылуын тоқтатады:

 ∙ активтен ақша ағындарын алу құқығының қолданылу 
мерзімі аяқталғанда;

 ∙ Топ активтен ақша ағындарын алу құқығын үшінші 
тарапқа бергенде немесе «транзиттік» келісім бойынша 
ақша ағындарын толық көлемде және еш кешіктірмей 
үшінші тарапқа төлеу міндеттемесін өзіне алғанда; және

 ∙ немесе (а) Топ барлық тәуекелдер мен активтен түсетін 
пайданы бергенде, немесе (б) Топ барлық тәуекелдер 
мен активтен түсетін пайданы бермегенде және сақтап 
қалмағанда, дегенмен аталған активті бақылау фунци-
ясын табыстаған жағдайда.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

Қаржылық активтер (жалғасы)

Егер Топ активтен ақша ағындарын алу құқығын үшінші 
тарапқа берген немесе транзиттік келісім жасасқан болса, 
алайда барлық тәуекелдер мен активтен түскен пайданы 
бермеген және сақтап қалмаған жағдайда, сондай-ақ 
активті бақылау функциясын бермеген болса, жаңа актив 
Топтың табыстаған актив бойынша өзінің қатысуын жалға-
стырып отырған дәрежеде танылады.

Табысталған актив бойынша кепілдік түрін қабылдай-
тын жалғастырылған қатысу мына шамалардың ең кішісі: 
активтің бастапқы ағымдағы құны немесе Топтан талап 
етілуі мүмкін ең көп сома бойынша танылады.

Қаржылық активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті күнге Топ қаржылық активтің немесе 
қаржылық активтер тобының құнсыздануының объек-
тивті белгілерінің бар-жоғын бағалайды. Қаржылық актив 
немесе қаржылық активтер тобы бойынша күтілетін бола-
шақ ақша ағындарына әсерін сенімді бағалауға болатын 
активті бастапқы танудан кейін орын алған («залал көтеру 
жағдайы» туындағанда) бір немесе бірнеше оқиға нәтиже-
сінде құнсызданудың шынайы айғағы пайда болған кезде 
ғана, қаржылық актив немесе қаржылық активтер тобы 
құнсызданған болып саналады. Құнсыздану айғақтарына 
борышкер немесе борышкерлер тобының едәуір қаржылық 
қиыншылықтарды басынан кешетіндігіне, өз қарыздарын 
өтей алмайтындығына немесе қарыз бойынша пайыздарды 
немесе қарыздың негізгі сомасын төлеуді дұрыс жүзеге 
асырмай отырғандығын, сонымен қатар, олардың банкрот-
тық немесе басқадай қаржылық қайта ұйымдастыру рәсімін 
жүргізуі ықтимал екенін көрсететін жағдайлар жатады. 
Сонымен қатар, мұндай айғақтарға қаржы құралы бойынша 
күтілетін болашақ ақша ағындарының бағалауға болатын-
дай төмендеп отырғанын көрсететін байқалып отырған 
деректер, атап айтқанда, мерзімі кешіктірілген берешек 
көлемдерінің немесе қарызды төлеу міндеттемелерін орын-
даудан бас тартумен белгілі бір өзара байланыста жатқан 
экономикалық жағдайлардың өзгеруі жатқызылады.

Бұрын танылған құнсызданудан болған залалдардың қал-
пына келтірілуі құнсызданудан болған залалдың азаюы 
құнның төмендеуінен кейін болған оқиғамен шынайы бай-
ланыста болған кезде есепке алынады.

Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 
қаржылық активтерге қатысты құнсыздану сомасы активтің 
баланстық құнының және ақшалай қаражаттың болжамды 
болашақ қозғалысының бастапқы тиімді пайыздық мөл-

шерлеме бойынша дисконтталған ағымдағы құнының ара-
сындағы айырма ретінде бағаланады.

Қаржылық активтің баланстық құны барлық қаржылық 
активтер бойынша тікелей құнсызданудан болған залал 
есебінен төмендетіледі, ал сауда дебиторлық берешектің 
баланстық құны қүмәнді берешектер бойынша резервті 
пайдалану арқылы төмендетіледі. Топ шартта белгілен-
ген мерзімде дебиторлық берешек өтелмеген жағдайда 
қүмәнді берешектер бойынша резервті есептейді.

Күмәнді берешектер бойынша резерв мезгіл-мезгіл қайта 
қаралады және егер түзетулер енгізу қажеттігі туындаса, 
онда тиісті сомалар есепті кезеңнің пайда мен залал және 
өзге де жиынтық табыс туралы есебінде көрініс табады. 
Үмітсіз берешек айқындалуына қарай бұрын құрылған 
резервтің есебінен шығынға шығарылады.

Егер келесі жыл ішінде құнсызданудан болған есептік залал 
сомасы құнсыздану танылғаннан кейін орын алған қандай 
да бір оқиғаның нәтижесінде азайса, онда құнсызданудан 
болған, бұрын танылған залал сомасы құнсыздануға түзету 
жасалған күнге қарай активтің баланстық құны амортиза-
циялық құнды құрауы мүмкін сомадан асып түспейтіндей 
шамада, құнсыздану танылмаған жағдайдағыдай, пайда 
мен залал есебінде қалпына келтіріледі.

Қаржылық міндеттемелер

Кредиторлық берешек

Кредиторлық берешек бастапқыда әділ құны, ал кейіннен 
тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдану жолымен 
амортизациялық құны бойынша бағаланады.

Акционерден алынған қарыздар

Барлық қарыздар мен тартылған қаражат бастапқыда, 
қарыз қаражатын тартуға байланысты болған шығын 
ескеріліп, алынған ақшалай қаражаттың әділ құны болып 
табылатын құн бойынша есепке алынады.

Бастапқы танудан кейін, пайыздық қарыздар мен тартылған 
қаражат тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдану 
жолымен амортизациялық құны бойынша есепке алынады.

Тануды тоқтату

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған қаржылық 
есепте қаржылық міндеттемелерді тану міндеттеме өтелген, 
күшін жойған немесе оның қолданылу мерзімі аяқталған 
кезде тоқтатылады.

Өзара есепке жатқызу

Танылған сомаларды өзара есепке жатқызуға заңи құқық 
болатын және Топтың өзара есепке жатқызуды жүзеге асы-
руға немесе бір уақытта активті өткізіп және міндеттемені 
өтеуге ниеті болса ғана қаржылық активтер мен қаржылық 
міндеттемелер өзара есепке жатқызылуы және таза сома 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте көр-
сетілуі мүмкін.

Қаржы құралдарының әділ құны
Белсенді нарықтарда сауда жүргізілетін қаржы құралда-
рының әділ құны әрбір есепті күні мәміле бойынша шығын-
дарды шегерместен, нарықтық баға белгіленіміне немесе 
делдалдардың баға белгіленіміне (ұзын позициялар бой-
ынша сатып алудың баға белгіленімі және қысқа позици-
ялар бойынша сатудың баға белгіленімі) негізделе отырып 
анықталады.

Белсенді нарықта сауда жүргізілмейтін қаржы құралдары 
үшін әділ құн тиісті бағалау әдістемелерін қолдану арқылы 
анықталады. Мұндай әдістемелер жуырда коммерциялық 
негізде өткізілген мәмілелердің бағасын пайдалануды, 
ұқсас құралдардың ағымдағы әділ құнын пайдалануды; 
дисконтталған ақша ағындарын талдауды немесе басқа да 
бағалау үлгілерін қамтуы мүмкін.

Шоғырландыру қағидаттары
Шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның 
жəне Компания бақылайтын ұйымдардың қаржылық 
есептілігінен тұрады, олардың тізімі 1-ескертуде берілген.

Еншілес ұйымдар Топ бақылауына өткен кезден бастап 
шоғырландырылады және Топ бақылауынан шыққан 
кезден бастап шоғырландырылуы тоқтатылады. Атап 
айтқанда, жыл ішінде сатылған еншілес ұйымдардың табы-
стары мен шығындары бақылауға алған күннен бастап 
бақылаудан айырылған күнге дейінгі пайда мен залал және 
өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепке 
кіргізіледі.

Топ келесі жағдайларда бақылау жасайды:
 ∙ ұйымқа қатысты басқару өкілеттігі болғанда;
 ∙ ұйымның қызметінің құбылмалы нәтижелеріне қатысты 

тәуекелдерді басқаруға құқығы болғанда; және
 ∙ ұйым қызметінің құбылмалы нәтижелеріне ықпал 

ету мақсатымен басқару өкілеттігін қолдануы мүмкін 
болған жағдайда.

Бақылаудың бір немесе бірнеше элементінің өзгеруін 
айғақтайтын деректер немесе жағдайлар туындағанда 
Топ бақылаудың бар немесе жоқ екендігіне қайта бағалау 
жүргізеді.

Егер Топ ұйымның елеулі қызметін іс жүзінде жеке-дара 
бақылауға мүмкіндік беретін дауыс беру құқықтарына 

иелік етсе, ол дауыстың көпшілін иеленбегеніне қара-
мастан ұйымды бақылайды. Бақылау жасау үшін дауыс 
беру құқықтарының жеткілікті екенін бағалау кезінде Топ 
басқару өкілеттігіне қатысты барлық елеулі деректер мен 
жағдайларды қарастырады, соның ішінде:

 ∙ басқа дауыс беру құқықтары иелерінің үлестерімен 
және үлестерінің бөлінуімен салыстырғанда Топтың 
дауыс беру құқықтарының үлесі;

 ∙ Топқа, басқа дауыс беру құқығы иелеріне және өзге 
тұлғаларға тиесілі әлеуетті дауыс беру құқықтары;

 ∙ шарттан келіп шығатын құқықтар; және
 ∙ ұйымның қызметіне қатысты басқарушылық шешім 

қабылдау қажет болған сәтте Топта маңызды қызметті 
басқаруға мүмкіндігінің бар-жоғын көрсететін кез кел-
ген қосымша деректер мен жағдайлар, соның ішінде 
бұрынғы жиналыстарда дауыстардың бөлінуі туралы 
деректер.

Пайда мен залал және өзге де жиынтық табыстың әрбір 
құрамдасы меншік иелерінің және бақыланбайтын үле-
стердің иелері арасында бөлінеді. Еншілес ұйымдардың 
жалпы жиынтық табысы немесе залалы, тіпті бұл бақылан-
байтын меншік үлестері бойынша теріс мәнді қалдықтың 
түзілуіне әкелсе де, меншік иелерінің және бақыланбайтын 
үлестердің иелері арасында бөлінеді.

Еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігі бас компания-
ның қаржылық есептілігі сияқты дәл сол есепті кезең бой-
ынша бүкіл Топтың есеп саясатын дәйекті түрде қолдану-
дың негізінде дайындалған. Барлық топ ішілік операциялар, 
қалдықтар және операциялар бойынша өткізілмеген табыс / 
(залал) шоғырландыру барысында алынып тасталады.

Бақыланбайтын иелік үлестері
Бақыланбайтын иелік үлестері тура немесе жанама түрде 
бас компанияның Акционеріне жатқызылмайтын еншілес 
ұйымның капиталындағы қатысу үлестері болып табылады.

Бақыланбайтын иелік үлестері пайда мен залал және өзге 
де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте 
бөлек көрсетіледі, ал қаржылық жағдай туралы шоғыр-
ландырылған есепте меншікті капиталдың құрамында, бас 
компанияның акционерлік капиталынан бөлек көрсетіледі.

Топтың иелік үлестерінің өзгеруі

Топтың еншілес ұйымдардағы иелік үлестерінің бақылаудан 
айырылуға әкелмей өзгеруі капиталда есепке алынады. 
Топтың үлестерінің және бақыланбайтын иелік үлестерінің 
баланстық құны бұл үлестердің арақатынасының өзгеруі 
ескеріліп түзетіледі. Бақыланбайтын иелік үлестерін түзету 
сомасының және төленген немесе алынған сыйақының әділ 
құнының арасындағы кез келген айырмалар Топтың капи-
талында бейнеленеді.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

Бақыланбайтын иелік үлестері 
(жалғасы)

Топ еншілес ұйымды бақылаудан айырылған жағдайда 
оның істен шығуынан келетін пайда немесе залал пайда 
мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырлан-
дырылған есепте танылады және қалған үлестің әділ құны-
ның және еншілес ұйымның активтері (гудвиллды қосып 
алғанда) мен міндеттемелерінің, сондай-ақ бақыланбайтын 
иелік үлестерінің баланстық құнының арасындағы айырма 
ретінде есептеледі. Бұрын бұл еншілес ұйымға қатысты өзге 
де жиынтық табыста танылған барлық сомалар Топ еншілес 
ұйымның тиісті активтерін немесе міндеттемелерін тікелей 
сатқан жағдайдағыдай есепке алынады. Бұрынғы еншілес 
ұйымға салынған қалған инвестициялардың әділ құны бақы-
лаудан айырылған күні қаржылық актив «Қаржы құралдары: 
тану және бағалау» 39-ХБЕС-ке (бұдан әрі – «39-ХБЕС») сәй-
кес бастапқыда тану кезінде бұл активтің әділ құны ретінде 
немесе қауымдастырылған не бірлескен кәсіпорындағы 
активтің бастапқы құны ретінде қабылданады.

Қауымдастырылған ұйымдарға 
салынған инвестициялар
Егер Топ ұйымның операциялық және қаржылық қызметіне 
елеулі ықпал етсе, онда ол қауымдастырылған ұйым болып 
табылады. Елеулі ықпал дегенде ұйымның қаржылық және 
операциялық қызметіне қатысты шешім қабылдауға қатысу 
құқығы топшыланады, бірақ мұндай қызметті бақылау 
немесе бірлесіп бақылау тұспалданбайды.

Топ қауымдастырылған ұйымдарға салынған инвестиция-
ларды үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алады. Үлестік 
қатысу әдісі бойынша қауымдастырылған ұйымдарға 
салынған инвестициялар бастапқыда қаржылық жағдай 
туралы шоғырландырылған есепте сатып алудың құны 
бойынша бейнеленеді және кейіннен қауымдастырылған 
ұйымның пайдасы мен залалындағы және өзге де жиын-
тық табысындағы Топтың үлесі ескеріле отырып түзетіледі. 
Бұл ұйымдардың залалындағы Топтың үлесі Топтың иелік 
үлесінен (оған шын мәнінде Топтың таза инвестициялары-
ның бір бөлігін құрайтын кез келген ұзақ мерзімді иелік үле-
стері кіреді) үлесінен асатын жағдайларда, Топ одан кейінгі 
залалдағы өз үлесін тануды тоқтатады. Қауымдастырылған 
ұйымдардың пайдасы мен залалындағы Топтың үлесі Топ-
тың пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есебінде бейнеленеді. Қосымша залал-
дар тек егер Топтың залалдағы артылған үлесті өтеу бой-
ынша міндеттемесі болса немесе Топ қауымдастырылған 
ұйымның атынан төлем жасаса ғана танылады.

Қауымдастырылған ұйымдарға берілген пайызсыз 
қаржылық көмектің әділ құнына дейін түзетілуі шоғырлан-

дырылған қаржылық есептілікте бұл инвестициялардың 
құнының ұлғаюы ретінде есепке алынады.

Егер Топ қауымдастырылған ұйымдардағы қатысу үлесін 
азайтса, бірақ үлестік қатысу әдісін қолдануды жалға-
стырса, онда егер тиісті активтерді немесе міндеттемелерді 
сату кезінде қайта жіктеу қажет болған болса, Топ бұрын 
өзге де жиынтық табыста немесе залалда танылған сома-
лардың барабар бөлігін пайда немесе залал құрамында 
қайта жіктейді.

Сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтер
Ұзақ мерзімді активтер және істен шығатын активтердің 
топтары, егер олардың баланстық құны негізінен өндірістік 
қызметте пайдалану кезінде емес, ал оларды сату кезінде 
өтелетін болса, олар сатуға арналған активтер ретінде жік-
теледі. Егер актив (немесе істен шығатын активтер тобы) 
осындай активтерді (топты) сатудың әдеттегі қабылданған 
шарттарына сәйкес ағымдағы күйінде сатылуы мүмкін 
болса және сатылу ықтималдығы жоғары болса, бұл шарт 
орындалған деп саналады. Басшылық активтерді сатуға 
арналған активтер ретінде жіктеген кезден бастап оны 
сатуды бір жыл ішінде аяқтауға тиіс. Оқиғалардың немесе 
мән-жайлардың әсерімен сатудың аяқталу кезеңі бір жыл-
дан асуы мүмкін. Сатуды аяқтау үшін қажет етілетін кезең 
ұзарғанда, егер кідірістің себебі ұйымның бақылауынан 
тыс. оқиғалар немесе мән-жайлар болса және ұйымның 
бұл активті (немесе істен шығатын топты) сату жоспарын 
орындауды жалғастыратынының жеткілікті дәлелі болса, 
бұл активті (немесе істен шығатын топты) сатуға арналған 
актив ретінде жіктеуге кедергі болмайды.

Егер Топ еншілес ұйымның бақылау пакетін сату жоспа-
рын қабылдаса, онда оны сатқаннан кейін Топтың бұрынғы 
еншілес ұйымында бақыланбайтын үлесті сақтап қалғанына 
қарамастан, жоғарыда аталған критерийлер орындалған 
жағдайда оның барлық активтері мен міндеттемелері 
сатуға арналған ретінде қайта жіктеледі. Егер Топ қауымда-
стырылған ұйымға салынған салымды немесе оның бір 
бөлігін сатуды топшылайтын сату жоспарын ұстанса, онда 
сатылатын салым немесе оның бір бөлігі жоғарыда аталған 
критерийлерге сәйкес болған жағдайда сатуға арналған 
ретінде қайта жіктеледі, және Топ сатуға арналған деп жік-
телген салымға қатысты үлестік қатысу әдісін қолдануды 
тоқтатады. Қауымдастырылған ұйымға салынған салым-
ның қалған бөлігі сатуға арналған ретінде қайта жіктел-
мейді және үлестік қатысу әдісі бойынша көрсетіле береді. 
Еншілес ұйымның істен шығуынан Топ қауымдастырылған 
ұйымға елеулі түрде ықпал етуден айырылған кезде Топ 
үлестік қатысу әдісін қолдануды тоқтатады.

Істен шығу іске асқаннан кейін Топ бұрынғы қауымдасты-
рылған ұйымдағы қалған қатысу үлесін 39-ХБЕС-ке сәй-
кес бейнелейді. Ал егер ұйым қауымдастырылған ұйым 
болып қала берсе, Топ үлестік қатысу әдісін қолдануды 
жалғастырады.

Сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активтер 
(істен шығатын актив топтары) мына екі шаманың ең кішісі: 
а) қайта жіктеу жүргізілген кездегі баланстық құны, және б) 
сатуға кеткен шығынды шегергендегі әділ құны бойынша 
бағаланады.

Резервтер
Топтың өтеуі қажет, бұрынғы оқиғалардың нәтижесінде 
пайда болған ағымдағы міндеттемелері (заңды немесе 
тәжірибеден келіп шығатын) болған жағдайда, резервтер 
есеп жүргізуде көрсетіледі, және де мұндай міндеттеме-
лердің көлемін айтарлықтай дәл дәрежесде бағалауға 
болады.

Есеп жүргізуде бейнеленетін болашақ шығындар резервінің 
шамасы есепті күні бұл міндеттемелерге тән тәуекелдер 
мен белгісіздіктер ескеріліп анықталған, міндеттемелерді 
өтеу үшін қажетті соманың ең дұрыс бағасы болып табы-
лады. Егер болашақ шығындар резервінің шамасы міндет-
темелерді өтеу бойынша болжалды ақша ағындарының 
негізінде есептеп шығарылса, болашақ шығындар резерві 
осындай ақша ағындарының дисконтталған құны ретінде 
анықталады (егер уақыт өлшемінде ақша құнының әсері 
елеулі болса).

Табыстар мен шығындарды тану
Топтың экономикалық тиімділік алуы ықтимал деп бағалана-
тын жағдайда және төлемнің жасалу уақытына қарамастан 
табысты сенімді түрде бағалау мүмкін болған жағдайда 
ғана табыстар танылады. Табыстар шартта айқындалған 
төлем бойынша талаптар ескеріліп және салықтар немесе 
баждар шегеріліп, бұрын алынған немесе алынуға тиіс сый-
ақының әділ құны бойынша бағаланады. Топ өзінің принци-
пал немесе агент ретінде әрекет ететінін айқындау мақса-
тымен, табыс алуды көздейтін өзінің жасасатын шарттарын 
белгілі бір критерийлерге сәйкес талдайды.

Сыйақыдан алынған табыс

Табыс пайыздарды есептеу кезінде тиімді пайыздық мөл-
шерлеме әдісі қолданылып, яғни қаржы құралының айна-
лымда болуының болжалды ұзақтығы кезеңіндегі ақша-
лай қаражаттың бағдарлы болашақ түсімдерін қаржылық 
активтің таза баланстық құнына дейін дисконттайтын мөл-
шерлеме бойынша танылады. Пайыздық табыс пайда мен 
залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырланды-
рылған есепте қаржылық табыстар құрамына кіргізіледі.

Дивидендтер

Дивидендтерден түскен табыс Топтың төлем алуға құқығы 
белгіленген жағдайда танылады, ал бұл әдетте акционер-
лер дивидендтерді бекіткен кезде болады.

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 
өздерінің тиісті кезеңінде көрсетіледі.

Тауарлы-материалдық қорлар
Топтың тауарлы-материалдық қорларына тауарлар, аяқтал-
маған өндіріс, дайын өнім өндіру және қызмет көрсету бары-
сында пайдалануға арналған шикізат пен материалдар 
кіреді. Топ қорларды мына шаманың ең 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 олардың 
қазіргі күйіне және ағымдағы орналасқан жеріне жеткізу 
мақсатында жасалған өзге де шығыстар кіреді. Тауар-
лы-материалдық қорлар орташа есептелген құн әдісі бой-
ынша есепке алынады.

Ағымдағы корпоративтік табыс 
салығы
Ағымдағы және алдыңғы кезеңдердегі ағымдағы корпо-
ративтік табыс салығы бойынша салықтық активтер мен 
міндеттемелер салық органдары тарапынан өтеледі немесе 
салық органдарына төленеді деп топшыланатын сома бой-
ынша 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
Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілікті дайындау мақсатында 
есепті күндегі активтер мен міндеттемелердің салықтық 
базасының және олардың ағымдағы құнының арасындағы 
уақыт айырмаларын айқындау жолымен міндеттемелер 
әдісі бойынша есептеп шығарылады.
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Есепті күннен кейінгі оқиғалар
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 тараптармен жүргізілген 
операциялар
«Байланысқан тараптар туралы ақпаратты ашу» деген 
24-ХБЕС бойынша, Топ байланысқан тараптардың ара-
сындағы өзара қарым-қатынастың сипатын, сондай-ақ 
бұл қарым-қатынастың шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке тигізетін әлеуетті әсерін түсіну үшін қажетті бұл 
операциялар мен өзара есеп айырысудың өтелмеген қал-
дықтары туралы ақпаратты ашады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте байла-
нысқан тараптар болып басқа тараптың операциялық 
және қаржылық шешімдерін бақылауға немесе оларға 
елеулі түрде әсер етуге мүмкіндігі бар тараптар саналады. 
Тараптардың байланысқан болып табылатын-табылмай-
тыны туралы мәселені шешкен кезде тараптардың өзара 
қарым-қатынасының заңдық нысаны ғана емес, оның 
мазмұны да назарға алынады.

Маңызды бухгалтерлік пайымдаулар 
және бағалау
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-ке сәйкес 
дайындауда Топ басшылығының пайымдамалар дайындауы 
және активтер мен міндеттемелердің есепке алынған сома-
ларына әсерін тигізетін субъективті бағалаулар мен бол-
жамдарды пайдалануы және шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте есепті күнге қарайғы әлеуетті активтер мен мін-
деттемелердің және есепті кезеңдегі табыстар мен шығын-
дардың ескерілген сомалары туралы ақпаратты ашып көр-
сетуі қарастырылады. Бағалаудың тарихи білім мен басқа 
да елеулі факторларға 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:

«Тау Кетмень» ЖШС-ін бақылау

Топ басшылығы «Тау Кетмень» ЖШС-нің жарғылық капита-
лындағы 100 % қатысу үлесін әлеуетті сатып алушы – «ТАУ 
ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» ЖШС-іне, үшінші тарапқа 429,441 мың 
теңге мөлшеріндегі бағамен сату туралы мәмілені ықтималы 
жоғары деп қарастырып отыр. Сәйкесінше, ол осы еншілес 
ұйымға салынған инвестицияны сатуға арналған активтердің 

құрамында, қайта жіктеу жасалған күні баланстық құны 327,931 
мың теңге деп жіктейді. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша еншілес ұйымды бақылау Топқа тиесілі болды.

Ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті күнге Топ ұзақ мерзімді активтердің балан-
стық құнының құнсыздану индикаторларының бар-жоғын 
анықтау үшін тексеру жүргізеді.

Құнсыздану көптеген факторларға негізделеді, соның 
ішінде: ағымдағы бәсекелік орта, саладағы күтулі өсім-
дегі өзгерістер, болашақта қаржыландырудың қолжетімді 
болуындағы өзгерістер, технологиялық тұрғыдан ескіру, 
қызмет көрсетуді тоқтату, орнын алмастыруға кететін 
ағымдағы шығыстар және елеулі құнсызданудың бар екенін 
айғақтайтын басқа да жағдаят өзгерістері бар.

Осындай индикаторлар бар болған жағдайда активтердің 
өтелетін құны бағаланып, активтердің баланстық құнымен 
салыстырылады. Активтердің баланстық құны олардың өте-
летін құнынан асатын жағдайда құнсыздану бар деп таны-
лады. 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 тәуекел-
дерді бейнелейді. Бағаланып отырған өтелетін құндағы 
өзгеріс оның құнсыздануына немесе болашақ кезеңдерде 
қалпына келтірілуіне алып келуі мүмкін.

Топтың қаржылық емес активтеріне негізінен негізгі құралдар, 
материалдық емес активтер және барлау мен бағалау жөнін-
дегі активтер, еншілес ұйымдарға, бірлескен және қауымда-
стырылған ұйымдарға салынған инвестициялар кіреді.

2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топ басшылығы қаржылық емес активтердің құнсыздануы-
ның қандай да бір индикаторларын анықтаған жоқ.

Негізгі құралдардың пайдалы қызмет 
мерзімдері

Топ негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 
пайдалы қызмет мерзімдерін әр жылдың есепті кезеңінің 
соңына қарай қарастырады. Активтің пайдалы қызмет 
мерзімінің бағалануы мынадай факторларға: экономика-
лық тұрғыдан пайдалануға, жөндеу және қызмет көрсету 
жөніндегі бағдарламаларға, технологиялық жақсартуларға 
және өзге де іскерлік жағдайларға байланысты. Негізгі 
құралдардың пайдалы қызмет мерзімдеріне басшылықтың 
берген бағасы осы шоғырландырылған қаржылық есептілік 
күнінде қолда бар тиісті ақпаратты бейнелейді.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

Кейінге қалдырылған корпоративтік 
табыс салығы (жалғасы)

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 жеңіл-
діктер 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 бой-
ынша 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 төмендейді. Кейінге қалдырылған 
корпоративтік табыс салығы бойынша 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 міндетте-
мелер есепті күні заңнамада бекітілген немесе бекітіледі 
дерлік салық салу мөлшерлемелерін (сол сияқты салық 
заңнамасының ережелерін) қолдану жолымен есептеп 
шығарылады және салықтық активті іске асыру немесе мін-
деттемелерді өтеу кезеңінде әрекет етеді деп болжанады. 
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер мен актив-
терді бағалау активтер мен міндеттемелердің баланстық 
құнының орнын толтыру немесе өтеу тәсілдеріне қатысты 
Топтың ниетінің салықтық салдарын бейнелейді (есепті күн-
дегі жағдайы бойынша).

Қызметкерлер сыйақыларынан 
аударымдар
Топ Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес 
еңбекақыдан және материалдық игіліктерді қоса алғанда, 
жұмыскерлерге жасалатын өзге төлемдерден бірыңғай 
11 %-дық мөлшерлеме бойынша Қазақстан Республикасы-
ның бюджетіне әлеуметтік салық төлейді. Әлеуметтік салық 

сомасының бір бөлігі «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қоры» АҚ-ға аударылады.

Топ сонымен қатар 2016 жылы өз қызметкерлерінің еңбе-
кақысынан «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ға 
аударымдар ретінде 10 %-ға дейінгі көлемде қаражат ұстап 
қалады (2015: 10 %).

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдардан 
басқа, Топ еңбекақыдан және материалдық игіліктерді 
қоса алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге төлемдер-
ден бірыңғай 10 %-дық мөлшерлеме бойынша жеке табыс 
салығын ұстап қалады.

Қосылған құн салығы
Салық органдары сатылымдар мен сатып алулар бойынша 
ҚҚС-ты нетто негізде жүзеге асыруға рұқсат етеді.

Төленетін ҚҚС

ҚҚС сатып алушылардан дебиторлық берешекті өндірген-
нен кейін салық органдарына төленуге тиіс, олар бойынша 
есеп айырысу есепті күні жүзеге асырылған сатып алулар 
бойынша ҚҚС төленетін сомадан шегеріледі.

Сонымен қатар, есепті күні есеп айырысу үдерісі аяқтал-
маған сатылымдарға жататын ҚҚС төленуге тиіс ҚҚС 
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.

Өтелетін ҚҚС

Өтелетін ҚҚС есепті күнгі жағдай бойынша төленбеген 
сатып алуларға жатқызылады. Өтелетін ҚҚС сатылымдарға 
жатқызылатын ҚҚС бойынша, сатып алу үшін төлем жаса-
луына қарай берешек сомасына қарсы есепке алу арқылы 
қайтарылуға тиіс.

Шартты активтер мен міндеттемелер
Шартты активтер шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте бейнеленбейді, бірақ олар экономикалық 
тиімділіктің ағылып келуі ықтимал болғанда қаржылық 
есептілікте ашылуға тиіс.

Шартты міндеттемелер тек осындай міндеттемелерді өте-
уге байланысты көлемін жеткілікті дәрежеде дәл анықта-
уға болатын ресурстардың істен шығуы қажет етілетін 
жағдайда ғана шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
бейнеленеді.
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Топ болашақ таратудың құнын бағалау кезінде ағымдағы 
жылдың бағаларын және инфляцияның ұзақ мерзімді дең-
гейінің орташа мәнін пайдаланады.

Global Insight агенттігі айқындаған, есептеуде пайдала-
нылған Қазақстан Республикасындағы инфляцияның ұзақ 

мерзімді мөлшерлемесі жылдық 2.8 % – 14.5 % ауқымында 
өзгеріп тұрады, ал 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша міндеттемелерді айқындау үшін пайдаланылған 
дисконттау мөлшерлемесі 7.11 % құрады (2015 жыл: сәй-
кесінше 5.6 % және 7.12 %).

5. БИЗНЕСТІҢ БІРІКТІРІЛУІ

«Қазақстан кремнийі» ЖШС-нің 
сатып алынуы және «Tau-Ken Temir» 
ЖШС-іне ауыстырылуы
Компанияның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 қаңтар-
дағы қосу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімінің 
негізінде (Хаттама № 01/16), «Tau-Ken Temir» ЖШС мен 
«Қазақстан кремнийі» ЖШС-ін ерікті түрде қайта ұйымда-
стыру туралы келісімге келді, ол бойынша «Қазақстан 
кремнийі» ЖШС «Tau-Ken Temir» ЖШС-іне қосылады. Жоға-
рыда баяндалғанның негізінде және «Әділет басқармасы» 
РММ-нің «Қазақстан кремнийі» ЖШС-ін «Tau-Ken Temir» 
ЖШС-іне қосу жолымен мемлекеттік тізілімнен шығару 
туралы 2016 жылғы 12 мамырдағы № 3-4/1779-01 Бұйрығы-
ның негізінде Компания «Қазақстан кремнийі» ЖШС-індегі 
10,022,393 мың теңге сомасындағы инвестицияларды «Tau-
Ken Temir» ЖШС-іне ауыстырды.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Қазақстанның Инве-
стициялық қоры» АҚ арасындағы «Қазақстан кремнийі» 
ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесін 
сатып алу-сату шартына сәйкес, 2015 жылғы 25 желтоқ-
санда Топ металлургиялық кремнийді және жанама өнім-
дерді өндіретін зауытты бақылауға ие болды. «Қазақстан 
кремнийі» ЖШС-нің қызметінің негізгі түрі «Қарағанды 
облысында желілік кварцтан металл кремний өндіру» 
жобасы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру болып 
табылады. Мәміленің құны 13,607,532 мың теңгеге тең, соңғы 
төлемді өтеу мерзімі – 2024 жылғы 31 желтоқсан. 2015 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ 5,307,732 
мың теңгені төледі, 8,299,800 мың теңге мөлшеріндегі төле-
нуге тиіс қалған сома 5.41 % – 7.91 % аралығында өзгеретін 
мөлшерлеме бойынша айқындалған әділ құны бойынша 
танылып, 4,714,661 мың теңгені құрады. 2016 жылғы 31 жел-
тоқсанда дисконт сомасы 3,242,646 мың теңгені құрады 
(2015 жылғы 31 желтоқсан: 3,579,805 мың теңге).

«Қазақстан кремнийі» ЖШС-нің 
сатып алынуы және «Tau-Ken Temir» 
ЖШС-іне ауыстырылуы
2016 жылғы 31 желтоқсанда және 2015 жылғы 31 желтоқ-
санда аяқталған жыл ішінде дисконт амортизациясы, сәй-
кесінше, 337,159 мың теңге мен 5,334 мың теңгені құрады 
және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есепте қаржылық шығын құрамында 
танылды.

«Silicon Mining» ЖШС-нің сатып 
алынуы
2016 жылғы 9 желтоқсанда Компания 2015 жылғы 2 желтоқ-
сандағы № 88 сатып алу-сату шарты бойынша «Қазақстан-
ның Инвестициялық қоры» АҚ-дан «Silicon Mining» ЖШС-нің 
жарғылық капиталындағы 90,1 % қатысу үлесін сатып алды. 
«Silicon Mining» ЖШС-нің қызметінің негізгі түрі қатты және 
жалпы тараған пайдалы қазбаларды барлау, геологиялық 
барлау жұмыстарының барлық түрлерінің жобаларын әзір-
леу, өндіру процесінің өңделген өнімдері мен қалдықтарын 
экспорттау және өткізу, тау-кен өндірістерін жобалау және 
іске пайдалану, қатты және жалпы тараған пайдалы қаз-
баларды шығаруды жобалау болып табылады. 2016 жылғы 
9 желтоқсанда Топқа Қарағанды облысындағы «Ақтас» 
желілік кварц кен орны берілді. Мәміленің құны 93,382 мың 
теңгені құрады, 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша ол төленген жоқ және қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте еншілес ұйымды сатып алу үшін 
кредиторлық берешек құрамында танылды.

«Silicon Mining» ЖШС-ін сатып алу-сату ұйымдардың ортақ 
бақылауда біріктіру болғандықтан, осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілік бұрынғы компанияның есеп жүргізу 
әдісін қолдану жолымен дайындалды. Сәйкесінше, осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілік «Silicon Mining» 
ЖШС-ін сатып алу-сату көрсетілген кезеңнің ең ерте 
күнінде жасалған жағдайдағыдай бейнеленген, бұл орайда 
2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша салы-
стырмалы ақпарат қайта есептеуді қажет етпейді, өйткені 
бұл операцияның пәрмені шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің мақсаттары үшін мардымсыз.

«Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің сатып 
алынуы
2015 жылғы 26 маусымда Топ Аубакиров К.Я., Чи А.Ю., 
Жумабекова Г.Е. деген үш жеке тұлғадан «Солтүстік Қат-
пар» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100 % қатысу 
үлесін сатып алды. «Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің қызметінің 
негізгі түрі Қазақстан Республикасының Энергетика және 
минералды ресурстар министрлігі мен «Солтүстік Қатпар» 
ЖШС-нің арасында жасалған Қарағанды облысындағы 
Солтүстік Қатпар кен орнында вольфрам өндіру туралы 
келісімшартқа сәйкес вольфрам өндіру болып табылады. 
Мәміленің құны 7,733,640 мың теңгені құрады, 2015 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша ол толығымен төленді.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

Маңызды бухгалтерлік пайымдаулар 
және бағалау (жалғасы)

Күмәнді борыштар бойынша резерв

Топ күмәнді дебиторлық берешек, берілген аванстар және 
өзге де берешек бойынша резервтер құрады. Күмәнді шот-
тарды бағалау кезінде тапсырыс берушілер қызметінің 
бұрынғы және күтулі нәтижелері назарға алынады. Эконо-
микадағы, саладағы немесе тапсырыс берушілердің нақты 
сипаттамаларындағы өзгерістер осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте көрсетілген күмәнді берешектерге 
қатысты резерв бойынша түзету жасауды қажет етуі мүмкін.

Тауарлы-материалдық қорларды бағалау

Тауарлы-материалдық қорлар екі шаманың ең кішісі: өзін-
дік құны немесе өткізудің таза құны бойынша есепке алы-
нады. Топ тиісті резервті бейнелеу кезінде өтімді емес және 
аз пайдаланылатын тауарлы-материалдық қорлардың 
құнын өткізудің таза құнына дейін азайтады. Осындай тау-
арлы-материалдық қорлардың істен шығуынан алынатын 
өткізудің нақты сомасы өткізудің таза сомасынан өзгеше-
ленуі мүмкін. Осындай кез келген айырмашылық болашақ 
операциялық нәтижелерге елеулі әсер етуі мүмкін.

Салық салу

Әр түрлі қазақстандық заңнамалық актілер мен нормалар 
әрдайым анық жазыла бермейді. Жергілікті, аймақтық 
және республикалық салық органдары арасында пікір қай-
шылығы болатын жағдайлар кездеседі. Бұл орайда, салық 
органдары қосымша салықтарды есептеген жағдайда 
айыппұл мен өсімпұлдың қолданыстағы мөлшерлері еле-
улі көлемде белгіленген; айыппұл көлемі қоса есептел-
ген салықтың 50 %-ын құрайды, ал өсімпұлдың мөлшері 
уақтылы төленбеген салық сомасы бойынша есептегенде 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесінің 2.5-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 есеп-
телген сомалардан айтарлықтай асып кетуі мүмкін. Баға-
лаулар мен нақты төленген сомалардың арасындағы 
айырмашылықтар, егер ондайлар туындаса, болашақ опе-
рациялық нәтижелерге елеулі әсерін тигізуі мүмкін.

Кейінге қалдырылған салық активтері

Кейінге қалдырылған салық активтері, бұл активтер соған 
қарсы есепке жатқызылуы ықтимал болатын, салық салына-

тын пайданың алынуы мүмкін болатын шамада танылады. 
Шоғырландырылған қаржылық есептілікте тануға болатын 
кейінге қалдырылған салық активтерінің сомасын анықтау 
үшін Топ салық салынатын болашақ пайданың алынуы мүмкін 
мерзімдеріне және көлеміне, сондай-ақ салықты жоспарлау 
стратегиясына қатысты елеулі пайымдарды қолданады.

Әділ құнды бағалау

Басшылық қаржы құралдарының әділ құнын анықтауға 
(нарықтық ұсыныстар болмаған жағдайда), сондай-ақ 
қаржылық емес активтерге арналған бағалау әдістерін пай-
даланады. Оларға нарыққа қатысушылардың құралдарды 
қалай бағалайтынына сәйкес бағалау мен болжамдарды 
анықтау кіреді.

Басшылық өзінің болжамдарын, мүмкін болғанынша, 
байқалып отырған деректердің негізінде жасайды, бірақ 
олар әркез қолжетімді бола бермейді. Бұл жағдайда бас-
шылық өзінің қолы жетерлік ақпараттың ішінен ең қолайлы 
келетінін пайдаланады. Есептелген әділ құн есепті күні тәу-
елсіз тараптардың арасында жасалған мәміленің нәтиже-
сінде белгіленген нақты бағалардан өзгешеленуі мүмкін.

Жер тілімін қалпына келтіру бойынша резерв

Топ кен орнындағы болашақ жоюдың құнына заңнама және 
салалық тәжірибе бойынша талап етілетін, күтілетін тарату 
әдісін және топырақ құнарлылығын қалпына келтіру дәре-
жесін 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 бой-
ынша міндеттемелердегі және соған ұқсас өзге де міндетте-
мелердегі 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 пайымда-
улар пайдаланылды. Бұл бағалау кезінде пайдаланылған еле-
улі 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. Дис-
конттау мөлшерлемесі басшылық болашақта кен орнын-
дағы жер телімдерін қалпына келтіруге жұмсалады деп 
болжап отырған атаулы сомаға қатысты қолданылуға тиіс. 
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сататын кезде оның негізгі сатып алушы ретінде әрекет 
етуге құқығы бар.

Сатып алған күннен бастап «Солтүстік Қатпар» ЖШС ком-
паниясының Топтың түсіміне салымы – нөл теңге, ал таза 
залалы 107,249 мың теңгені құрады. Егер сатып алу 2015 

жылдың басында жүзеге асқанда, «Солтүстік Қатпар» 
ЖШС-інде түсімнің болмауына байланысты Топтың түсімі 
өзгермейтін еді, ал Топтың 2015 жыл ішіндегі жалғасты-
рылған қызметтен таза залалы 14,313,151 мың теңгеге тең 
болар еді.

6. САТУҒА АРНАЛҒАН ДЕП ЖІКТЕЛЕТІН АКТИВТЕР ЖӘНЕ 
ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ

«ТКС-Жақсылық» ЖШС
2015 жылғы 18 қарашада «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен 
«KazCuprum» ЖШС арасында жасалған «ТКС-Жақсылық» 
ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесін 

сатып алу-сату шартына сәйкес, «ТКС-Жақсылық» ЖШС 
тоқтатылған қызметтің құрамында танылды. 2016 жылғы 
17 ақпанда «ТКС-Жақсылық» ЖШС-інде меншік құқықта-
рын толығымен заңдық қайта тіркеу жүзеге асырылды.

«ТКС-Жақсылық» ЖШС

Мың теңге 2016 жылғы 17 ақпан
Алынған сыйақы сомасы 186,000

Істен шыққан таза активтер (169,292)

16,708

Есепті кезең ішіндегі тоқтатылған қызметтен түскен табыс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге

2016 жылғы  
1 қаңтардан 17 ақпанға 

дейінгі кезеңде

2015 жылғы
31 желтоқсанда  

аяқталған жыл ішінде
Еншілес ұйымның істен шығуынан алынған табыс 16,708 –

Кезең ішіндегі пайда – –

16,708 –

Істен шыққан күндегі «ТКС-Жақсылық» ЖШС-нің активтері мен міндеттемелерінің негізгі санаттары төменде көрсетілген:

Мың теңге

2016 жылғы
17 ақпандағы активтер мен 

міндеттемелер

2015 ж. 31 желтоқсандағы  
активтер мен 

міндеттемелер
Активтер

Барлау мен бағалау жөніндегі активтер 158,357 158,357

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 1,564 1,564

Өзге де ағымдағы активтер 19 19

Ақшалай қаражат және оның баламалары 11,240 11,240

Сатуға арналған активтер 171,180 171,180

Міндеттемелер

Өзге де ағымдағы міндеттемелер (1,888) (1,888)

Сатуға арналған активтерге тікелей байла-
нысты міндеттемелер

(1,888) (1,888)

Таза активтер 169,292 169,292

5. БИЗНЕСТІҢ БІРІКТІРІЛУІ (жалғасы)

«Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің сатып 
алынуы (жалғасы)
«Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 
100 % қатысу үлесін сатып алу үшін Компания «Самұрық-Қа-
зына» қорымен жалпы сомасы 7,770,000 мың теңге қарыз 
беру туралы шарт жасады, оны өтеу мерзімі біржолғы транш 
алынған күннен бастап 20 жыл. Бұл қарыз бойынша 7,733,640 
мың теңге сомасындағы транш 2015 жылғы 7 шілдеде 
алынды. Бұл қарыз бойынша сыйақы он жылдық жеңілдік 
кезеңінің ішінде жылдық 0.1 % құрайтын болады, жеңілдік 
кезеңі аяқталғаннан кейін сыйақы жылдық 2 % құрайды. 
Алынған қарыздардың әділ құны олар танылған күні 6.93 % 
мөлшерлемесі пайдаланылып анықталды және 2,614,162 
мың теңгені құрады. Атаулы және әділ құнның арасындағы 
5,119,478 мың теңге мөлшеріндегі айырма танылған күні 
капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есепте 
Акционермен бірге жүргізілген операция ретінде танылды.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған 
қарыздардың және есептелген сыйақының әділ құны, сәй-
кесінше, 2,894,591 мың теңге мен 3,774 мың теңгені құрады 
(2015 жылғы 31 желтоқсан: сәйкесінше, 2,703,915 мың теңге 
мен 3,771 мың теңге). 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша қарыз бойынша есептелген пайыздарға жататын, 
төлем көзіне салынатын салық 1,164 мың теңгені құрады 
(2015 жылғы 31 желтоқсан: нөл).

2016 жылғы 31 желтоқсанда және 2015 жылғы 31 желтоқ-
санда аяқталған жылдар ішінде дисконттың амортизаци-
ясы, сәйкесінше, 184,085 мың теңге мен 89,753 мың теңгені 
құрады және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс 
туралы шоғырландырылған есепте қаржылық шығын құра-
мында танылды.

2016 жылғы 31 желтоқсанда және 2015 жылғы 31 жел-
тоқсанда аяқталған жылдар ішінде есептелген сыйақы, 
сәйкесінше, 7,755 мың теңге мен 3,771 мың теңгені құрады 
және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есепте қаржылық шығын құрамында 
танылды.

«Солтүстік Қатпар» ЖШС-індегі қатысу үлесінің сатып алы-
нуы есеп жүргізуде сатып алу әдісі бойынша бейнеленді. 
Сатып алынған күндегі «Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің сәй-
кестендірілетін активтері мен міндеттемелерінің әділ құны 
туралы ақпарат төменде көрсетілген:

Мың теңге
Әділ құны, сатып 

алынған күні
Активтер

Негізгі құралдар 21,582

Материалдық емес активтер 9,878,507

Өзге де ағымдағы активтер 89

Ақшалай қаражат және оның баламалары 1

9,900,179

Міндеттемелер

Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер (1,646,418)

Өзге де ағымдағы міндеттемелер (55,783)

(1,702,201)

Әділ құны бойынша бағаланатын, сәйкестендірілетін таза активтер, барлығы 8,197,978

Сатып алу кезінде берілген өтем (7,733,640)

Тиімді сатып алудан алынған пайда 464,338

Еншілес ұйыммен бірге сатып алынған таза ақшалай қаражат 1

Сатып алу кезінде берілген өтем (7,733,640)

Ақшалай қаражаттың таза жылыстауы (7,733,639)

9,878,507 мың теңге мөлшеріндегі сатып алынған матери-
алдық емес активтердің жоғарыда көрсетілген әділ құнына 
негізінен Солтүстік Қатпар кен орнында жер қойнауын пай-
далану құқықтары кіреді.

464,338 мың теңге сомасындағы тиімді сатып алудан түскен 
пайданың туындауының себебі – Топ Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің атынан әрекет етеді және сәйкесінше мен-
шік иелері өздерінің жер қойнауын пайдалану құқықтарын 
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Мың теңге

2016 жылғы 1 қаңтардан
15 наурызға дейінгі 

кезеңде

2015 жылғы
31 желтоқсан-да 
аяқталған жыл 

ішінде
Бірлескен кәсіпорынның істен шығуынан алынған табыс 58,459 –

58,459 –

«Тау Голд Коппер БК» ЖШС-нің істен шыққан күндегі активтері мен міндеттемелерінің санаттары төменде көрсетілген:

Мың теңге
2016 ж. 15 наурыздағы

активтер мен міндеттемелер
2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

активтер мен міндеттемелер
Сатуға арналған активтер 1,741 1,741

Таза активтер 1,741 1,741

Мың теңге

2016 жылғы 1 қаңтардан
15 наурызға дейінгі 

кезеңде

2015 жылғы  
31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішінде
Бірлескен кәсіпорындардың залалындағы үлес – (1,239)

Салық салынғанға дейін тоқтатылған қызметтен 
келген залал

– (1,239)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар – –

Тоқтатылған қызметтен келген таза залал – (1,239)

2016 жылғы 1 қаңтардан 2016 жылғы 15 наурызға дейінгі 
кезеңде және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішінде ақшалай қаражатпен байланысты операциялар 
жүргізілген жоқ.

«Тау Кетмень» ЖШС
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің 2016 жылғы 4 қарашадағы шешіміне сәй-
кес (хаттама № 08/16) «Тау Кетмень» ЖШС-нің жарғылық 
капиталындағы 100 % қатысу үлесін әлеуетті сатып алушы – 
«ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» ЖШС-іне 429,441 мың теңге мөл-
шеріндегі бағамен иеліктен шығару туралы шешім қабыл-
данды. 100 % үлесті сатып алу-сату шарты келісу кезеңінде 

тұр, және Компания басшылығының пікірінше, мәміле 2017 
жылдың аяғында аяқталады. Топ басшылығы сату туралы 
мәмілені ықтималдығы жоғары деп қарастырып отыр. 
Сәйкесінше, осы еншілес ұйымға салынған инвестицияны 
сатуға арналған активтер құрамында жіктейді, қайта жік-
теу жасалған күні оның баланстық құны 327,931 мың тең-
геге тең болды. 2016 жылы Топ «Тау Кетмень» ЖШС-нің 2016 
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі қызметінің 
нәтижесін тоқтатылған қызметтен түскен пайда құрамында 
таныды.

Есепті кезең ішіндегі тоқтатылған қызметтен келген залал 
төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл
Тоқтатылған қызметке жататын активтер мен міндеттемелердің істен шығуынан келген залал (6,715)

Барлығы (6,715)

6. САТУҒА АРНАЛҒАН ДЕП ЖІКТЕЛЕТІН АКТИВТЕР ЖӘНЕ 
ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ (жалғасы)

«ТКС-Жақсылық» ЖШС (жалғасы

Мың теңге
2016 жылғы 1 қаңтардан  

17 ақпанға дейінгі кезеңде

2015 жылғы  
31 желтоқсанда  

аяқталған жыл ішінде
Жалпы және әкімшілік шығындар – (23)

Операциялық қызметтен келген залал – (23)

Қаржылық табыстар – 43

Өзге де операциялық емес табыстар – 7,642

Салық салынғанға дейін тоқтатылған қызметтен 
түскен пайда

– 7,662

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар – –

Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда – 7,662

«ТКС-Жақсылық» ЖШС-нің таза ақшалай ағындары төменде көрсетілген:

Мың теңге
2016 жылғы 1 қаңтардан  

17 ақпанға дейінгі кезеңде

2015 жылғы
31 желтоқсанда  

аяқталған жыл ішінде
Операциялық қызмет – (230)

Инвестициялық қызмет – (13,239)

Қаржылық қызмет – 16,000

Кезең ішінде ақшалай қаражаттың таза түсімі – 2,531

«Тау Голд Коппер БК» ЖШС
2015 жылғы 28 қазанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен 
«Альголд» ЖШС арасында жасалған «Тау Голд Коппер БК» 
ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 50 % үлесті сатып алу-

сату шартына сәйкес, «Тау Голд Коппер БК» ЖШС тоқта-
тылған қызметтің құрамында танылды. 2016 жылғы 15 нау-
рызда «Тау Голд Коппер БК» ЖШС-індегі меншік құқықтары 
заңдық жағынан толығымен қайта тіркелді.

Мың теңге 2016 жылғы 15 наурыз
Алынған сыйақы сомасы 60,200

Істен шыққан таза активтер (1,741)

58,459

Есепті кезең ішінде тоқтатылған қызметтен алынған табыс төмендегідей көрсетілген:
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Тоқтатылған қызмет

«ТКС-Қостанай» ЖШС

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқ-
сандағы № 1141 «Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға 
арналған кейбір мәселелері туралы» Қаулысына сәйкес, 
«ТКС-Қостанай» ЖШС басымдықты тәртіпте бәсекелестік 
ортаға табыстау немесе экономикалық пайдалылық мақса-
тында қайта ұйымдастыру немесе сауда-саттық өткізбестен 
тарату туралы Қорға кеңес берілген кәсіпорындар тізбесіне 

кірді. 2016 жылғы 28 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Директорлар кеңесі «ТКС-Қостанай» ЖШС-ін тарату туралы 
шешім қабылдады (хаттама № 01/16). 2016 жылғы 11 тамы-
зда ҚР Әділет министрлігі Астана қаласының Әділет Депар-
таменті Есіл ауданының Әділет Басқармасының «ТКС-Қо-
станай» ЖШС-нің қызметінің тоқтатылуын тіркеу туралы 
№ 1039 Бұйрығы шықты. Бұл Бұйрыққа сәйкес 2016 жылға 
арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікте тоқта-
тылған қызметтен келген 576 мың теңге сомасындағы залал 
танылды.

Мың теңге 2016 жылғы 11 тамыз
Алынған сыйақы сомасы –

Істен шыққан таза активтер (576)

(576)

Есепті кезең ішінде тоқтатылған қызметтен келген залал төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге
2016 жылғы 1 қаңтардан

11 тамызға дейінгі кезеңде

2015 жылғы 31 желтоқ-
санда аяқталған жыл 

ішінде
Еншілес ұйымның істен шығуынан келген залал (576) –

Кезең ішіндегі залал – (570)

(576) (570)

Мың теңге

2016 жылғы 
1 қаңтардан

11 тамызға дейінгі 
кезеңде

2015 жылғы 31 жел-
тоқсанда аяқталған 

жыл ішінде

Жалпы және әкімшілік шығындар – (570)

Операциялық қызметтен келген залал – (570)

Салық салынғанға дейін тоқтатылған қызметтен келген залал – (570)

Табыс салығы бойынша шығындар – –

Тоқтатылған қызметтен келген таза залал – (570)

«ТКС-Қостанай» ЖШС-нің істен шыққан күндегі активтерінің негізгі санаттары төменде көрсетілген:

Мың теңге
2016 жылғы 11 тамыздағы 

активтері мен міндеттемелері
2015 жылғы31 желтоқсандағы 
активтері мен міндеттемелері

Активтер

Таза активтер 576 4

«ТКС-Қостанай» ЖШС-нің таза ақша ағындары төменде көрсетілген:

Мың теңге
2016 жылғы 1 қаңтардан

11 тамызға дейінгі кезеңде
2015 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішінде
Операциялық қызмет – (570)

Инвестициялық қызмет – –

Қаржылық қызмет – 391

Кезең ішінде ақшалай қаражаттың таза түсімі – 179

6. САТУҒА АРНАЛҒАН ДЕП ЖІКТЕЛЕТІН АКТИВТЕР ЖӘНЕ 
ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ (жалғасы)
Сатуға арналған деп жіктелген 
активтер мен міндеттемелер
Сатуға арналған активтер мен міндеттемелер деп жіктел-
ген, пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 

шоғырландырылған есепке кіргізілген еншілес ұйым-
ның тоқтатылған қызметінің нәтижелері төмендегідей 
көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл
Жалпы және әкімшілік шығындар (152)

Тасымалдау мен өткізу бойынша шығындар –

Операциялық залал (152)

Қаржылық табыстар 765

Қаржылық шығындар (90)

Құнсызданудан келген залал (7,238)

Салық салынғанға дейін келген залал (6,715)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар –

Жыл ішіндегі залал (6,715)

Өзге де жиынтық залал –

Жиынтық залал, барлығы (6,715)

Сатуға арналған активтер мен міндеттемелер деп жіктел-
ген еншілес ұйымның активтері мен міндеттемелері 2016 

жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша төмендегідей 
көрсетілген:

Мың теңге
2016 жылғы 

31 желтоқсан
Активтер

Барлау мен бағалау жөніндегі активтер 323,448

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 4,298

Өзге де ағымдағы активтер 153

Ақшалай қаражат және оның баламалары 32

Сатуға арналған активтер 327,931

Міндеттемелер

Өзге де ағымдағы міндеттемелер (1,916)

Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер (1,916)

Таза активтер 326,015

Сатуға арналған активтер мен міндеттемелер деп жіктелген еншілес ұйымның тоқтатылған қызметі бойынша ақшалай қара-
жатының қозғалысы төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл
Таза ақшалай қаражат:

Операциялық қызмет (179)

Инвестициялық қызмет (71,895)

Қаржылық қызмет 40,755

Кезең ішінде ақшалай қаражаттың таза пайдаланылуы (31,319)
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2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде есептел-
ген тозуға мыналар кіреді: өткізілген өнімнің өзіндік құны-
ның құрамында бейнеленген 619,238 мың теңге (2015 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 626,009 мың теңге), 
жалпы және әкімшілік шығындар құрамындағы 96,362 мың 
теңге (2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 
58,909 мың теңге). 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 
жыл ішіндегі тозу бойынша 263,976 мың теңге мөлшеріндегі 

шығындар (2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішінде: 75,685 мың теңге) кен орнын игеру бойынша актив-
терге капиталға айналдырылды.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша Топтың негізгі құралдары қамта-
масыз ету ретінле кепілге салынған жоқ.

8. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

Мың теңге
Жер қойнауын пайда-

лану құқықтары Басқасы Барлығы
Бастапқы құны:

2014 жылғы 31 желтоқсанда 42,723,214 36,221 42,759,435

Түсімдер – 57,059 57,059

Сатып алу құнының активтердің таза құнынан асып кетуі 
(5-ескерту)

9,878,507 – 9,878,507

2015 жылғы 31 желтоқсанда 52,601,721 93,280 52,695,001

Түсімдер – 56,028 56,028

Бизнесті біріктіру арқылы сатып алу – 321 321

Істен шығу (97,268) (13,252) (110,520)

2016 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 136,377 52,640,830

Жинақталған амортизация:

2014 жылғы 31 желтоқсанда – (14,813) (14,813)

Жыл ішіндегі аударымдар – (10,769) (10,769)

2015 жылғы 31 желтоқсанда – (25,582) (25,582)

Жыл ішіндегі аударымдар – (13,134) (13,134)

2016 жылғы 31 желтоқсанда – (38,716) (38,716)

Қалдық құны:

2015 жылғы 31 желтоқсанда 52,601,721 67,698 52,669,419

2016 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 97,661 52,602,114

2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 
материалдық емес активтердің амортизациясына мына-
лар кіреді: өткізілген өнімнің өзіндік құнының құрамында 
бейнеленген 36 мың теңге (2015 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл ішінде: 12 мың теңге), жалпы және әкімшілік 
шығындар құрамындағы 9,859 мың теңге (2015 жылғы 31 
желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 1,681 мың теңге). 2016 
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі амортиза-
ция бойынша 3,239 мың теңге мөлшеріндегі шығындар (2015 
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 9,076 мың 

теңге) кен орнын игеру бойынша активтерге капиталға 
айналдырылды.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша Топтың материалдық емес 
активтері қамтамасыз ету ретінле кепілге салынған жоқ.
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Мың 
теңге Негізгі қызмет

Негізгі қыз-
метін жүзеге 

асыратын және 
орналасқан елі

Топ пен Кәсіпорын 
арасындағы қаты-

настың сипатта-
масы және оның Топ 
үшін стратегиялық 

маңызы бар ма

Инвестициялардың әділ 
құны (егер инвестиция-
лар үлестік қатысу әдісі 

бойынша есепке алынса, 
инвестицияның нарықтық 

белгіленген құны бар 
болған жағдайда)

«Казцинк» 
ЖШС

Металл кендерін 
өндіру және өңдеу, 
тазартылған метал-
дарды шығару

Қазақстан 
Республикасы

Ұйым Топ Акционері үшін 
стратегиялық маңызды 
болып табылады

Бағасы белгіленбейді

Қауымдастырылған компанияға салынған инвестициялардағы өзгерістер төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге
2015 жылғы 1 қаңтарда 234,169,197

Бірлескен кәсіпорындардың және қауымдастырылған компанияның залалындағы үлес (16,340,246)

Дивидендтер (1,882,401)

Бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестицияларды сатуға арналған активтер деп қайта жіктеу (2,980)

Шетел бөлімшесінің валютасын қайта есептеу 194,960,348

2015 жылғы 31 желтоқсан 410,903,918

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияның табысындағы үлес 37,390,949

Дивидендтер (13,795,549)

Шетел бөлімшесінің валютасын қайта есептеу 389,650

2016 жылғы 31 желтоқсан 434,888,968

«Казцинк» ЖШС

«Казцинк» ЖШС-нің қатысушыларының 2016 жылғы 16 нау-
рыздағы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес «Казцинк» 
ЖШС-нің 2015 жылдың қорытындысы бойынша алынған 
таза табысын үлестіру тәртібі бекітілді. 2015 жылғы 31 жел-
тоқсанда аяқталған жыл ішінде «Казцинк» ЖШС-нің қаты-
сушыларына жарияланған дивидендтердің жалпы сомасы 
46,259,480 мың теңгені құрады, соның 13,795,549 мың теңгесі 
Топқа үлестірілді және ақшалай төленді.

2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде «Каз-
цинк» ЖШС-нің қатысушыларына жарияланған дивиденд-
тердің жалпы сомасы сәйкесінше 6,312,100 мың теңгені 
құрады, соның 1,882,401 мың теңгесі Топқа бөлінді және 
толығымен ақшалай төленді.

Төменде қауымдастырылған компания туралы жалпыланған 
қаржылық ақпарат, сондай-ақ бұл ақпаратты шоғырланды-
рылған қаржылық есептіліктегі инвестицияның баланстық 
құнымен салыстырудың нәтижесі көрсетілген:

Мың теңге 2016 жылғы 31 желтоқсан 2015 жылғы 31 желтоқсан
Ағымдағы активтер 342,470,403 294,221,137

Ұзақ мерзімді активтер 1,480,808,619 1,503,257,029

Ағымдағы міндеттемелер (110,925,882) (168,414,600)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (254,070,772) (251,208,568)

Капитал 1,458,282,368 1,377,854,998

Инвестицияның баланстық құны 434,888,968 410,903,918

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Түсім 882,390,026 495,309,015

Таза пайда/(залал) 125,379,647 (54,792,591)

Жыл ішіндегі таза пайдадағы/ (залалдағы) Топтың үлесі 37,390,949 (16,340,246)

9. БАРЛАУ МЕН БАҒАЛАУ БОЙЫНША АКТИВТЕР

Мың теңге Барлау мен бағалау бойынша активтер
2014 жылғы 31 желтоқсанда 2,367,773

Түсімдер 1,870,839

Істен шығу (182,614)

2015 жылғы 31 желтоқсанда 4,055,998

Түсімдер 2,188,968

Істен шығу (403,153)

Бизнесті біріктіру арқылы сатып алу 27,601

Құнсыздану (14,866)

2016 жылғы 31 желтоқсанда 5,854,548

Барлау мер бағалау бойынша активтерге келесідей капиталға айналдырылған шығыстар кіреді:

Мың теңге
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Геологиялық және геофизикалық жұмыстар 5,129,469 3,484,434

Қол қойылатын бонус 334,049 275,446

Жоба алдындағы құжаттаманы дайындау бойынша қызметтер 129,137 81,831

Еңбекақы бойынша шығыстар және тиісті аударымдар 76,267 65,774

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның  
инфрақұрылымын дамытуға арналған аударымдар

48,105 43,016

Геологиялық ақпарат 5,177 12,882

Басқасы 132,344 92,615

5,854,548 4,055,998

2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде барлау мен бағалау бойынша активтердің құнсыздануы бойынша 
резервтегі өзгеріс келесідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл
1 қаңтардағы сальдо –

Есептелді 14,866

31 желтоқсандағы сальдо 14,866

10. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯҒА САЛЫНҒАН 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Мың теңге 2016 жылғы 31 желтоқсан 2015 жылғы 31 желтоқсан
Үлес Сома Үлес Сома

«Казцинк» ЖШС 29.8221 % 434,888,968 29.8221 % 410,903,918
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13. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ 
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАНКТІК САЛЫМДАР

Мың теңге 31 желтоқсан 2016 жылғы 31 желтоқсан 2015 жылғы
Банктік салымдар, теңге 11,652,110 8,121,081

Банктік салымдар, АҚШ доллары 2,809,397 5,466,189

Банктік салымдар, еуро 210,796 –

Теңгемен көрсетілген банктердегі шоттар 2,696,901 149,151

АҚШ долларымен көрсетілген банктердегі шоттар 14,719 272,622

Еуромен көрсетілген банктердегі шоттар 5,059 87,118

Басқа валюталармен көрсетілген банктердегі шоттар 51 1,731

Келе жатқан ақшалай қаражат 8 102,518

Кассадағы қолма-қол ақша 869 1,437

17,389,910 14,201,847

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа мерзімді банктік салымдар Қазақстанның екінші деңгейдегі 
банктерінде орташа есептелген жылдық 8.4 % пайыздық мөлшерлемемен орналастырылды (2015 жылғы 31 желтоқсан: 10 %).

Мың теңге
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Қысқа мерзімді банктік салымдар, АҚШ доллары 2,579,054 1,736,969

Қысқа мерзімді банктік салымдар, теңге 180,000 345,119

2,759,054 2,082,088

14. КАПИТАЛ

Жарғылық капитал

Жарғылық капиталдағы өзгерістер төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге Жай акциялар
Саны Сомасы

2015 жылғы 1 қаңтарда 292,617 230,386,253

Акцияларды шығару 170 13,515,519

2015 жылғы 31 желтоқсанда 292,787 243,901,772

Акцияларды шығару 100 8,973,135

2016 жылғы 31 желтоқсанда 292,887 252,874,907

Компанияның жарғылық капиталы жай акциялардан 
тұрады. Бір жай акция бір дауыс беруге құқық береді.

2016 жылдың мамырында Компания бір акцияның орнала-
стырылу құны 89,731 мың теңгеге тең 100 акция мөлшерінде 
жай акциялардың қосымша эмиссиясын жүзеге асырды, 
олар шығарылып және орналастырылып, Самұрық-Қазына 
қоры тарапынан жалпы сомасы 8,973,135 мың теңгеге сатып 
алынды. Қосымша эмиссия бойынша акцияларға төлеу 
ақшалай қаражатпен жүзеге асырылды.

2015 жылдың ішінде Компания 170 акция мөлшерінде 
жай акциялардың қосымша эмиссиясын жүзеге асырды, 
олар орналастырылды және Самұрық-Қазына қоры тара-
пынан жалпы сомасы 13,515,519 мың теңгеге сатып алынды. 
Қосымша эмиссия бойынша акцияларға төлеу ақшалай 
қаражатпен жүзеге асырылды.

Капиталдың өзге де құрамдастары қауымдастырылған 
компания «Казцинк» ЖШС-ге жататын шетел валютасын 
қайта есептеу бойынша резерв болып табылады.

11. ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР

Мың теңге
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Аяқталмаған өндіріс 10,845,698 3,478,889

Дайын өнім 6,882,460 7,158,393

Шикізат пен материалдар 1,681,198 1,070,075

Тауарлар 9,154 193,405

Минус: ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық қорлар бойынша резерв (207,635) (196,574)

19,210,875 11,704,188

31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық қорлар бойынша резервтегі 
өзгеріс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
1 қаңтарда 196,574 430,153

Есептелді 11,962 402,050

Резервтің есебінен есептен шығарылды (901) –

Қалпына келтірілді – (635,629)

31 желтоқсанда 207,635 196,574

Топтың дайын өніміне негізінен мыналар кіреді: құйма түріндегі тазартылған алтын мен күміс. Аяқталмаған өндіріске 
негізінен мыналар кіреді: алтым мен күмістің жартылай фабрикаты және алтын мен күміс электролиті.

12. ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Мың теңге
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Шет ұйымдардың дебиторлық берешегі 1,295,172 702,767

Байланысқан тараптардың дебиторлық берешегі (23-ескерту) 1,107,040 2,923,454

Минус: күмәнді борыштар бойынша резерв (7,728) –

2,394,484 3,626,221

31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша күмәнді борыштар бойынша резервтегі өзгеріс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
1 қаңтарда – –

Есептелді 7,728 –

31 желтоқсанда 7,728 –
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17. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Шикізат пен материалдар 167,988,284 94,676,720
Тозу және амортизация 619,274 626,021
Еңбекақы және тиісті аударымдар 936,615 735,585
Тауарлы-материалдық қорлар 681,388 –
Басқасы 602,168 362,772
Дайын өнімдегі және аяқталмаған өндірістегі өзгерістер (7,090,876) (1,219,948)

163,736,853 95,181,150

18. ЖАЛПЫ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Еңбекақы және тиісті аударымдар 1,622,439 1,512,839
Жалгерлік бойынша шығындар 209,195 188,719
Іссапар шығындары 137,717 116,594
Тозу және амортизация 106,221 60,590
Кәсіптік және консультациялық қызметтер 90,805 130,829
Өзге де қызметтер 62,335 42,877
Коммуналдық қызметтер 43,886 39,534
Салықтар, КТС-тан басқа 31,871 6,871
Байланыс қызметтері 24,884 15,210
Өкілдік ету шығындары 7,094 6,397
Резервтер 17,093 –
Басқасы 183,663 135,079

2,537,203 2,255,539

19. ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа 
мерзімді банктік салымдар Топтың ақшалай қаражатқа 
деген мерзімді қажеттілігіне қарай 3 (үш) айдан бастап 
1 (бір) жылға дейінгі әр түрлі мерзімдерге орналастырылды. 
Қысқа мерзімді салымдар Қазақстанның екінші деңгейдегі 
банктеріне орташа есептелген жылдық 8.4 % пайыздық 
мөлшерлемемен орналыстырылды (2015 жылғы 31 жел-

тоқсанда аяқталған жыл ішінде: жылдық 10 %). 2016 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде банктік салымдар 
бойынша есептелген сыйақы 2,215,378 мың теңгені құрады 
(2015 жылғы 31 желтоқсанда: 1,754,145 мың теңге) және 
пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есепте қаржылық табыс құрамында 
танылды.

20. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ

2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсанда Топқа қолданыстағы 20 % ресми мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы 
салынды.

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Ағымдағы корпоративтік табыс салығы (111,062) (85,379)

Өткен жылдың ағымдағы корпоративтік табыс салығына қатысты түзетулер (19,677) (2,749)

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы (67,069) (31,770)

(197,808) (119,898)

14. КАПИТАЛ (жалғасы)

Дивидендтер

2015 жылдың қорытындысы бойынша жыл ішінде шоғыр-
ландырылған таза залалдың алынуы себебімен Топ 
Самұрық-Қазына қорына дивиденд төлеген жоқ.

2014 жылдың қорытындысы бойынша Топ Самұрық-Қа-
зына қорына дивиденд бөлінетінін жариялады, ол 22,067 

мың теңге мөлшеріндегі шоғырландырылған таза пайда-
ның 15 %-ын құрады. 2014 жылдың қорытындысы бойынша 
дивидендтің мөлшері Топтың бір жай акциясына есепте-
генде 75.41 теңгені құрайды. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Топ Самұрық-Қазына қорына дивиденд-
терді толық төледі.

«Масальский ТБК» ЖШС мен «Silicon Mining» ЖШС-індегі бақыланбайтын қатысу үлесі

Мың теңге 2015 жыл
1 қаңтарда 420,774

Бақыланбайтын қатысу үлесіне келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (577)

31 желтоқсанда 420,197

Мың теңге 2016 жыл
1 қаңтарда 420,197

Бақыланбайтын қатысу үлесін сатып алу (331,236)

Бақыланбайтын қатысу үлесіне келетін алдыңғы кезеңдегі жиынтық залалды түзету (19,927)

Бақыланбайтын қатысу үлесіне келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (8,774)

31 желтоқсанда 60,260

15. КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Мың теңге
2016 жылғы  

31 желтоқсан
2015 жылғы 

31 желтоқсан
Шет ұйымдарға кредиторлық берешек 4,489,170 3,103,752

Байланысқан тараптарға кредиторлық берешек (23-ескерту) 3,051,263 2,516,419

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек 5,150,536 4,719,995

12,690,969 10,340,166

16. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНЕН АЛЫНҒАН ТҮСІМ

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Алтынды өткізу 154,041,621 92,200,032

Кремнийді өткізу 11,206,525 5,179,108

Күмісті өткізу 1,069,078 –

Аффинаж қызметтерін көрсету 66,814 515

166,384,038 97,379,655

Топ өзінің дайын өнімдерін негізінен салмағы 12 килограмм, 
құрамындағы алтыны 99.99 % алтын құймалар түрінде 
жалғыз сатып алушы, байланысқан тарап – Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне (Мемлекеттің ортақ бақы-

лауындағы ұйымға) өткізеді. 2016 жылдың ішінде Компания 
жалпы салмағы 11,204 кг, 2015 жыл ішінде, сәйкесінше, 
10,009 кг дайын өнім өткізді.
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Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін салыстыру, нетто

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
1 қаңтарда 10,126,538 8,448,350

Кезең ішінде залал құрамында танылған, салық бойынша шығын 67,069 31,770

Бизнес бірлестіктері шеңберінде алынған кейінге қалдырылған салықтар
(5-ескерту)

– 1,646,418

31 желтоқсанда 10,193,607 10,126,538

Материалдық емес активтерді әділ құны бойынша баға-
лауға жататын кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 
салығы Шалкия Цинк, МТБК мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС 
бизнесін сатып алу шеңберінде алынған кейінге қалды-
рылған корпоративтік табыс салығы болып табылады.

2016 жылғы 31 желтоқсанда кейінге қалдырылған корпо-
ративтік салық бойынша 1,519,276 мың теңге мөлшеріндегі 
танылмаған активтер (2015 жыл: 798,032 мың теңге) негізі-

нен, сәйкесінше, 2016 мен 2015 жылдың ауыстырылатын 
салықтық залалына жатқызылған. Бұл салықтық залал-
дарды 10 (он) жыл бойы пайдалануға болады. Болашақта 
бұл залалды соған қарама-қарсы пайдалануға болатын, 
салық салынатын пайданың болу ықтималдығына қаты-
сты белгісіздіктің бар болуына орай, кейінге қалдырылған 
корпоративтік табыс салығы бойынша тиісті актив танылған 
жоқ.

21. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Топтың қаржы-шаруашылық қызметі 
жүзеге асырылатын орта
Қазақстанда экономикалық реформалар мен құқықтық, 
салықтық және әкімшілік инфрақұрылымды нарықтық эко-
номиканың талаптарына сай келетін етіп дамыту 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 орна-
уына, банк секторында өтімділіктің айтарлықтай нашар-
лауына және Қазақстанның ішінде кредит беру шарттары-
ның қатаңдатылуына әкелді. Қазақстан Республикасының 
Үкіметі өтімділікті қамтамасыз ету және қазақстандық 
банктер мен компаниялардың шетелден алған қарыздарын 
қайта қаржыландыру мақсатымен тұрақтандыру шарала-
рын қолға алғанына қарамастан, капитал көздеріне қол 
жеткізу мүмкіндігіне, сондай-ақ Топ және оның контрагент-
тері үшін капиталдың құнына қатысты тұрлаусыздық бар, ал 
бұл Топтың қаржылық жағдайына, операцияларының нәти-
желеріне және экономикалық келешегіне әсер етуі мүмкін.

Қазақстанның экономикасы мұнай мен басқа да минералды 
ресурстардың экспортына көп дәрежеде тәуелді екенін, ал 
соңғы жылдарда олардың, әсіресе көмірсутек шикізаты-
ның 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 ара-
сында үлкен экономикалық байланыстың бар екенін ескер-
генде, Қазақстанның экономикасына да жанама түрде әсер 
етіп отыр. Осы жағымсыз әсерлердің салдары ретінде 2015 
жылғы 20 тамызда Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкі мен Үкіметі еркін айырбас бағамына өту туралы шешім 
қабылдады, содан кейін ұлттық валюта – теңге негізгі 
әлемдік валюталарға қатысты айтарлықтай құнсызданды.

Топ басшылығының пікірінше, ол осындай жағдайда Топтың 
экономикалық тұрақтылығын қалыпта ұстау бойынша бар-
лық қажетті шараларды жасап жатыр. Дегенмен жоғарыда 
сипатталған салаларда жағдайдың одан әрі нашарлауы 
Топтың нәтижелері мен қаржылық жағдайына жағымсыз 
әсер етуі мүмкін. Қазіргі уақытта бұл әсердің дәл қандай 
болуы ықтимал екенін анықтау мүмкін болмай отыр.

Маусымдылық
Топтың негізгі қызметі пайдалы қазбаларды барлау, игеру, 
өндіру, өңдеу және өткізу болып табылады, бұл бағыттар 
кезең ішінде маусымдылыққа немесе операциялардың 
кезеңділігіне ұшырамайды.

Салық салу
Салық саласындағы әр түрлі заңнамалық және нормативтік 
құқықтық актілердің ережелері әрдайым анық жазыла бер-
мейді және де олардың қалай түсіндірілетіні жергілікті жер-
дегі салық органдары инспекторларының және Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің лауазымды тұлғала-
рының пікіріне байланысты болады. Жергілікті, аймақтық 
және республикалық салық органдары арасында пікір қай-
шылығы болатын жағдайлар жиі кездеседі.

20. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ (жалғасы)

Төменде корпоративтік табыс салығының ресми мөлшер-
лемесі бойынша пайдаға қолданылатын салық салынғанға 
дейін корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарды 

2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар 
бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар-
мен салыстыру нәтижесі көрсетілген:

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Салық салынғанға дейінгі пайда/ (залал) 37,579,786 (13,903,749)

Салықтың ресми мөлшерлемесі 20 % 20 %

Ресми мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар/ (үнемдеу) 7,515,957 (2,780,750)

Кейінге қалдырылған салық бойынша танылмаған активтердегі өзгерістер 721,244 (489,311)

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияның пайдасындағы/ 
(залалындағы) үлес

(7,478,190) 3,268,049

Басқасы (956,819) (117,886)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар (197,808) (119,898)

31 желтоқсандағы кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелердің 
құрамдастары төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге
2016 
жыл

Пайда мен залал 
және өзге де жиын-

тық табыс туралы 
есепте танылған 

өзгерістер
2015 
жыл

Пайда мен залал 
және өзге де жиын-

тық табыс туралы 
есепте танылған 

өзгерістер
2014 
жыл

Кейінге қалдырылған корпоративтік салық бойынша активтер
Ауыстырылатын салықтық залал 784,185 136,546 647,639 (519,938) 1,167,577
Салық есебінде капиталға 
айналдырылған шығыстар

533,193 533,193 – – –

Қызметкерлерге қатысты есеп-
телген міндеттемелер

39,287 25,400 13,887 (5,877) 19,764

Күмәнді берешек бойынша резерв 1,546 1,546 – – –
ЛКШ бойынша есептелген 
міндеттемелер

65,684 54,553 11,131 11,102 29

Аудиторлық қызметтер бойынша 
есептелген міндеттемелер

929 – 929 34 895

Өтелетін салықтар 50,258 1,663 48,595 (10,686) 59,281
Өзге де активтер 44,194 (31,657) 75,851 36,054 39,797

1,519,276 721,244 798,032 (489,311) 1,287,343
Кейінге қалдырылған корпоративтік салық бойынша міндеттемелер
Негізгі құралдар (67,069) (35,299) (31,770) (31,770) –
Материалдық емес активтерді 
әділ құны бойынша бағалау

(10,126,538) (31,770) (10,094,768) – (8,448,350)

(10,193,607) (67,069) (10,126,538) (31,770) (8,448,350)

Минус: кейінге қалдырылған 
салық бойынша танылмаған 
активтер

(1,519,276) (721,244) (798,032) 489,311 (1,287,343)

Кейінге қалдырылған салық 
бойынша таза міндеттемелер

(10,193,607) (67,069) (10,126,538) (31,770) (8,448,350)



150 151

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2016«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ҚОСЫМША

Жер қойнауын пайдалану 
туралы келісімшарттар бойынша 
міндеттемелер

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұзақ мерзімді жұмыс 
бағдарламасы бойынша мынадай міндеттемелері бар:

Мың теңге

2016 жылғы
31 желтоқсанда

аяқталған жыл ішінде 
міндеттемелердің 

орындалуы

Ұзақ мерзімді жұмыс бағдарламасы  
бойынша міндеттемелер

2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
Алайғыр кен орны 4,447,338 278,662 20,218,000 6,141,000 2,560,000

Спасск МКА кен орны 698,191 – 561,880 89,991 –

Тұйық-Темірлік кен орны 2,556,439 – 2,406,802 – –

Тұйық кен орны 71,754 – 117,867 92,263 919,292

Тау алды Кетмень кен орны 72,495 – – – –

Масал кен орны 986,826 824,874 17,256,000 17,796,000 3,652,000

Гагарин кен орны 610,708 – 371,058 – –

Солтүстік Қатпар кен орны 294,492 – 313,711 140,755 6,789,227

Шоқпар кен орны 614,704 – 310,587 – –

Прогресс кен орны 283,428 691 254,029 204,431 68,937

Оңтүстік Мойынты алаңы кен орны 238,699 10,989 302,018 257,013 256,032

Жоғарғы Қайрақты кен орны 175,210 476,188 201,043 490,349 81,133

Ақтас кен орны 321,256 293,750 754,633 1,111,494 490,538

11,371,540 1,885,154 43,067,628 26,323,296 14,817,159

Шалқия кен орнында Жер қойнауын пайдалану туралы 
келісімшарт бойынша жұмыс бағдарламасына сәйкес 

«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның шарт аясындағы мынадай мін-
деттемелері бар:

Мың теңге

Жұмыс 
бағдарла-
масының 
мерзімі, 
жылдар

2016 жыл 
ішіндегі ең 
аз көлемі

2016 жылғы  
31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша ең аз 
жұмыс бағдарламасының 

орындалмаған бөлігі

2016–2047 
жылдарда 

орындалуға 
тиіс көлемі

Жер қойнауын пайдалану туралы 
келісімшарт

Шалқия кен орны 2002–2047 жж. 12,143,119 6,208,871 1,021,655,048

Топтың қызметіне жер қойнауын пайдалану туралы келісім-
шарт 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 пай-
далану туралы келісімшарттарда қамтылған ережелердің 
орындалмауы айыппұл салынуына, өсімпұл төленуіне, қол-
даныстағы келісімшарттың шектелуіне, тоқтатыла тұруына 
немесе қайтып алынуына әкелуі мүмкін. Топ басшылығының 
пікірінше, келісімшарт талаптарын сақтамауға қатысты кез 
келген мәселелер келіссөз немесе түзеу шаралары арқылы 

шешіледі және Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне елеулі әсер етпейді.

Операциялық жалгерлік шарттары
2016 жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша Топтың операциялық жалгерлік 
бойынша үзуге болмайтын шарттары жоқ.

Инвестиция сипатындағы шарттар
2016 жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша Топтың инвестиция сипатындағы 
шарттары жоқ.

21. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
(жалғасы)

Салық салу (жалғасы)
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 мөл-
шеріндегі айыппұлдан және Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерле-
месі бойынша есептеліп, 2.5 еселенген өсімпұлдан тұрады. 
Нәтижесінде айыппұл санкциялары мен өсімпұлдың 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 бола-
тын қосымша шығын келуі мүмкін болатын тиісті есепті 
кезеңде осындай әлеуетті міндеттемелерді есептеп жазу 
қарастырылған.

Қазақстанның салық салу жүйесіне тән болып отырған бел-
гісіздікке орай салықтардың, айыппұл санкциялары мен 
өсімпұлдардың әлеуетті сомасы қазіргі уақытта шығынға 
жатқызылған және 2016 жылғы 31 желтоқсанда есептеп 
жазылған сомадан асып кетуі мүмкін. Осындай сомалардың 
есептеп жазылуы мүмкін екеніне және олардың сипаты әле-
уетті түрде айтарлықтай болатынына қарамастан, Топтың 
басшылығы олардың болуы екіталай немесе олар бағалауға 
келмейді, немесе бұл жағдайдың екеуі де бар деп есептейді.

Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына Қазақстанда 
саяси жағдайдың қалай дамитыны, соның ішінде салық 
салу саласындағы қолданыстағы және болашақ заңнама 
мен нормативтік-құқықтық актілердің қолданылуы әсер 
етуі мүмкін. Топ өзінің қызметіне қатысты бұл әлеуетті мін-
деттемелердің Қазақстандағы ол сияқты кәсіпорындардың 
әлеуетті міндеттемелеріне қарағанда әлдеқайда елеулі 
сипаты бар деп есептемейді.

Басшылықтың пікірінше, 2016 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша оның қолданыстағы заңнаманы түсіндіруі 
оған сәйкес келеді және салықтар бойынша Топтың ұста-
нымы қолдауға ие болады деген ықтималдық бар.

2016 жылдың шілдесі мен тамызында қауымдастырылған 
компания – «Казцинк» ЖШС-нің кедендік рәсімдердің 
шарттарын сақтауына жоспардан тыс. кедендік тексеру 
жүргізілді. Тексеріс нәтижесі бойынша өңдеу үшін елге 
кіргізілген шетел тауарлары үшін кедендік баж бен салық 

төлеуден заңға қайшы босатылғаны үшін 20,658 мың АҚШ 
доллары мөлшерінде (6,885,064 мың теңге*) кедендік баж, 
салық пен өсімпұл сомасы қоса есептелді. «Казцинк» ЖШС 
осындай қоса есептеуге келіскен жоқ және Қазақстан Рес-
публикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік Кіріс Коми-
тетіне тексерістің нәтижесіне қатысты шағым жолдады. 
Есепті күнге қарай Комитеттен жауап келген жоқ.

*Теңгедегі барлық сомалар пайдаланушыларға ыңғайлы 
болуы үшін ғана келтірілген және шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылмайды.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша 
мәселелер
Топ басшылығының пікірінше, қазіргі уақытта Топ қоршаған 
ортаны қорғау бойынша Қазақстан Республикасының бар-
лық қазіргі заңдары мен нормативтік актілерін орындап 
отыр. Алайда қоршаған ортаны қорғау бойынша Қазақстан-
ның заңдары мен нормативтік актілері өзгеретін жағдайда, 
Топ олардың өзгеретін мерзімі мен дәрежесін болжай 
алмайды.

Заңдық мәселелер
Қалыпты шаруашылық қызметі барысында Топ әр түрлі сот 
процестері мен қуынымдардың объектісі болуы мүмкін. 
Топ нақты мән-жайларды ескеріп елеулі міндеттемелердің 
туындау ықтималдығын бағалайды және міндеттемелерді 
реттеу үшін ресурстарды жылыстату қажеттілігі ықтимал 
болған және міндеттемелердің сомасын жеткілікті дәре-
жеде сенімді өлшеуге болатын жағдайда ғана шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілікте тиісті резервті бейнелейді.

Топ басшылығының ойынша, нақты міндеттемелер, егер 
олар орын алатын болса, Топтың ағымдағы қаржылық 
жағдайы мен қаржылық нәтижелеріне айтарлықтай әсер 
етпейді. Сол себептен осы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте мұндай резервтер құрылған жоқ.

Сақтандыру
Қазақстанда сақтандыру қызметтері нарығы қалып-
тасу 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 тұлғалар-
дың алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілік бой-
ынша тау-кен саласында жалпы қабылданған қағидаттар 
деңгейінде жасаған сақтандыру өтемі бар. Топ басшылығы-
ның ойынша, 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша Топтың сақтандыру бағдарламасы Жер қойнауын 
пайдалану туралы келісімшарттардың негізгі ережелеріне 
сай келеді.
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Кредит тәуекелі
Топ дебиторлық берешекті, ақшалай қаражат пен оның 
баламаларын және қысқа мерзімді банктік салымдарды 
қамтитын қаржылық активтерге байланысты кредит тәу-
екеліне тап болып отырады. Топтың тәуекелі контрагентте 
дефолт басталу мүмкіндігімен байланысты, бұл орайда ең 
үлкен тәуекел бұл құралдардың баланстық құнына тең.

Валюта тәуекелі
Валюта тәуекелі – бұл қаржы құралы бойынша болашақ 
ақша ағындарының әділ құны валюта бағамдарының өзге-
руі салдарынан құбылады деген қауіп-қатер.

Топ шетел валютасымен көрсетілген кейбір операцияларды 
жүргізеді. Бұған байланысты валюта айырбас бағамда-
рында өзгеріс болу тәуекелі пайда болады.

2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың шетел валютасымен көрсетілген активтері мен мін-
деттемелерінің баланстық құны келесідей ұсынылған:

Мың теңге

Міндеттемелер Активтер
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
2016 жылғы 

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
АҚШ доллары (22,352) (247,065) 6,033,512 8,148,889

Еуро (3,090) (11,926) 883,309 119,241

(25,442) (258,991) 6,916,821 8,268,130

Төмендегі кестеде теңге бағамының тиісті валюталарға 
қатысты 2016 жылы 13 %–15 %-ға және 2015 жылы 60 %-ға 
жоғарылауының немесе төмендеуінің ықтимал әсері туралы 
егжей-тегжейлі деректер көрсетілген. 13 %–15 % мөлшерін-
дегі сезімталдық деңгейі негізгі басшылар үшін валюта 
тәуекелі бойынша ішкі есептілікті талдау және дайын-
дау 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 13 %–15 %-ға 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.

Мың теңге

Теңгенің тиісті валютаға 
арақатынасының пайызы Пайдаға әсері

2016 2015
Міндеттемелер Активтер

2016 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2015 жыл
АҚШ доллары 13 % 60 % (2,906) (148,239) 784,357 4,889,333

Еуро 15 % 60 % (464) (7,156) 132,496 71,545

(3,370) (155,395) 916,853 4,960,878

Қаржы құралдарының әділ құны
Қаржы құралының әділ құны бұл құрал хабардар тараптар-
дың арасында коммерциялық шарттармен айырбасталуы 
мүмкін болатын сома ретінде анықталады, тек бұған ол 
мәжбүрлі түрде сатылатын немесе тарату кезінде сатыла-
тын жағдайлар жатпайды. Компанияның пікірінше, 2016 
жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша қаржылық активтері мен міндетте-
мелерінің ағымдағы құны шамамен олардың әділ құнына 
тең.

Әділ құнды бағалау рәсімдері
Қаржы құралдарының әділ құнын анықтау және ол бой-
ынша ақпаратты ашу үшін Топ бағалау әдістерінің мынадай 
иерархиялық құрылымын пайдаланады:

 ∙ 1-деңгей: ұқсас активтер немесе міндеттемелер бой-
ынша белсенді нарықтағы бағалардың белгіленімдері 
(ешбір түзетулерсіз);

 ∙ 2-деңгей: шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
көрсетілген әділ құн сомасына елеулі әсерін тигізетін 
барлық бастапқы деректер нарықта тікелей немесе 
жанама түрде байқалатын ақпаратқа негізделген баға-
лау үлгілері;

 ∙ 3-деңгей: шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
көрсетілген әділ құн сомасына елеулі әсерін тигізетін, 
бірақ нарықта байқалатын ақпаратқа негізделмеген 
бастапқы деректер пайдаланылатын бағалау үлгілері.

22. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ 
МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ
Топ қаржы құралдарын пайдалануының салдарында мына-
дай тәуекелдерге тап болып отырады:

 ∙ кредит тәуекелі;
 ∙ өтімділік тәуекелі;
 ∙ нарықтық тәуекел.

Осы Ескертуде Топтың барлық жоғарыда аталған тәуекел-
дерге тап болуы туралы ақпарат, тәуекелдерді өлшеу және 
басқару жөніндегі, сондай-ақ Топтың капиталын басқару 
жөніндегі Топтың саясатының мақсаттары мен процестері 
келтірілген.

Топтың тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаттары Топ тап 
болып отыратын тәуекелдерді айқындау және талдау, тәу-
екелдің тиісті шектері мен бақылау құралдарын анықтау, 
тәуекелге мониторинг жасау және шектерді сақтау үшін 
белгіленген. Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат пен 
жүйелер тұрақты негізде қайта қаралады, бұл нарықтық 
жағдайлардағы өзгерістерді және Топтың іс-шараларын 
бейнелеу үшін қажет.

Нарықтық тәуекел
Нарықтық тәуекел – бұл қаржы құралы бойынша болашақ 
ақша ағындарының әділ құны нарықтық бағалардың өзге-
руі салдарынан құбылады деген қауіп-қатер.

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру 
тәуекелі
Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі – бұл нарықтық 
пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне орай қаржы құралы 
бойынша болашақ ақша ағындарының әділ құнының ауытқу 
қауіп-қатері. Топтың пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы 
қаржы құралдары жоқ.

Өтімділік тәуекелі
Өтімділік тәуекелі – бұл Топтың барлық міндеттемелері 
бойынша өтеу мерзімдері келген кезде ол оларды өтей 
алмайды деген қауіп-қатер. Топ қарыз құралдарының 
(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 бой-
ынша ақшалай қаражаттың дисконтталмаған 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

Бес 
жылдан 
жоғары Барлығы

2016 жылғы 31 желтоқсан

Кредиторлық берешек − 4,404,066 − − − 4,404,066

Акционерден алынған 
қарыздар

− − − 7,889,377 7,889,377

Еншілес ұйымды сатып алу 
үшін кредиторлық берешек

− − 1,383,300 6,916,500 8,299,800

− 4,404,066 − 1,383,300 14,805,877 20,593,243

Мың теңге
Сұрап 

алатын

Бір айдан 
үш айға 

дейін

Үш айдан 
бір жылға 

дейін

Бір жылдан 
бес жылға 

дейін

Бес 
жылдан 
жоғары Барлығы

2015 жылғы 31 желтоқсан

Кредиторлық берешек − 4,998,020 − − − 4,998,020

Акционерден алынған 
қарыздар

− − − − 7,889,377 7,889,377

Еншілес ұйымды сатып алу 
үшін кредиторлық берешек

− − − 1,383,300 6,916,500 8,299,800

− 4,998,020 − 1,383,300 14,805,877 21,187,197
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немесе барлық елеулі сыртқы қарыздарға кепілдіктер беріп 
Топқа үшінші тараптардан қарызды қаржыландыру алуға 
уәкілеттік бере алады.

Жыл соңындағы қарыз қаражатының каиталға қатысты 
үлесінің коэффициенті төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 жылғы 31 желтоқсан 2015 жылғы 31 желтоқсан
Пайыздық кредиттер мен қарыздар 7,955,519 7,427,681

Капитал 550,156,623 503,606,782

Қарыз қаражаты үлесінің коэффициенті 1.45 1.47

23. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

Байланысқан тараптарға Самұрық-Қазына қорының және/
немесе Үкіметтің бақылауында тұрған ұйымдар, сондай-ақ 
Самұрық-Қазына қоры және/немесе Үкімет елеулі ықпал 
ететін немесе бірлесіп бақылау жасайтын компаниялар; 
Топтың негізгі басқарушы қызметкерлері: Топтың басқа-
рушылар құрамы елеулі акциялар пакетіне тікелей немесе 
жанама түрде иелік ететін ұйымдар кіреді.

Байланысқан тараптармен операциялар тараптардың ара-
сында келісілген, нарықтық жағдайда жүзеге асыру мін-
детті бола бермеген шарттармен жүргізілді. 2016 жылғы 
31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша байланысқан тараптармен жүргізілген 
операциялар бойынша қалдықтар төменде көрсетілген:

Дебиторлық берешек

Мың теңге Ескерту 2016 жылғы 31 желтоқсан 2015 жылғы 31 желтоқсан
Үкіметпен байланысты ұйымдар:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 12 1,107,040 2,923,454

1,107,040 2,923,454

Кредиторлық берешек

Мың теңге Ескерту
2016 жылғы

31 желтоқсан
2015 жылғы

31 желтоқсан
Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:

«ҚазМұнайГаз» АҚ 18,615 15,477

«Қазақтелеком» АҚ 1,914 1,588

«Қазпошта» АҚ 548 471

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 541 785

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 300 218

Топтың қауымдастырылған компаниялары:

«Казцинк» ЖШС − 2,497,880

Үкіметпен байланысты ұйымдар:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 3,029,345 −

15 3,051,263 2,516,419

22. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ 
МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ (жалғасы)
Әділ құнды бағалау рәсімдері
Мына төмендегі кестеде 2016 жылғы 31 желтоқсандағы 
және 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

шоғырландырылған қаржылық есептілікте әділ құны бой-
ынша көрсетілген қаржы құралдарының талдауы әділ құн 
көздерінің иерархиясы тұрғысында ұсынылған:

Мың теңге

2016 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы
Бағалау 

күні 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы
Әділ құны ашып көрсетілетін активтер

Ақшалай қаражат және оның баламалары 31.12.2016 17,389,910 − 17,389,910

Қысқа мерзімді банктік салымдар 31.12.2016 − 2,759,054 − 2,759,054

Дебиторлық берешек 31.12.2016 − 2,394,484 − 2,394,484

Әділ құны, барлығы 17,389,910 5,153,538 − 22,543,448

Әділ құны ашып көрсетілетін
міндеттемелер

Кредиторлық берешек 31.12.2016 4,404,066 − 4,404,066

Акционерден алынған қарыздар 31.12.2016 − 2,898,365 − 2,898,365

Еншілес ұйымды сатып алу үшін
кредиторлық берешек

31.12.2016 − 5,057,154 − 5,057,154

Әділ құны, барлығы − 12,359,585 − 12,359,585

Мың теңге
2015 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Бағалау күні 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы
Әділ құны ашып көрсетілетін активтер

Ақшалай қаражат және оның баламалары 31.12.2015 14,201,847 − − 14,201,847

Қысқа мерзімді банктік салымдар 31.12.2015 − 2,082,088 − 2,082,088

Дебиторлық берешек 31.12.2015 − 3,626,221 − 3,626,221

Әділ құны, барлығы 14,201,847 5,708,309 − 19,910,156

Әділ құны ашып көрсетілетін міндеттемелер

Кредиторлық берешек 31.12.2015 − 4,998,020 − 4,998,020

Акционерден алынған қарыздар 31.12.2015 − 2,707,686 − 2,707,686

Еншілес ұйымды сатып алу үшін
кредиторлық берешек

31.12.2015 − 4,719,995 − 4,719,995

Әділ құны, барлығы − 12,425,701 − 12,425,701

2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдардың ішінде 1, 2 және 3-деңгейлердің арасында ауыстыру болған жоқ.

Капиталды басқару
Топ берешек пен капиталдың теңгерімін оңтайландыру 
арқылы мүдделі тараптар үшін табысты барынша көбейту-
мен қатар, үздіксіз қызмет қағидатын ұстануды 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 қабылда-
нады. Капиталдың құрылымын қолдау немесе түзету үшін 
Самұрық-Қазына Топтың капиталына салымдар енгізе 
алады, қарызды қаржыландыруды жүзеге асыра алады 
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Негізгі басқарушы қызметкерлерге 
сыйақы төлеу
2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі 
басқарушы қызметкерлер құрамы екі тәуелсіз директордан, 
басқарма төрағасынан, экономика жөніндегі басқарушы 
директордан, өндіріс жөніндегі басқарушы директордан, 
бизнестің стратегиясы және трансформациясы жөнін-
дегі басқарушы директордан, инвестициялар жөніндегі 
басқарушы директордан, жобаларды іске асыру жөніндегі 
басқарушы директордан, қаржы директорынан және бас 

геологтан, жалпы алғанда 10 адамнан тұрады (2015 жылғы 
31 желтоқсанда: 7 адам, соның ішінде екі тәуелсіз дирек-
тор). 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 
пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есепте жалпы және әкімшілік шығын-
дарға кіргізілген негізгі басқарушы қызметкерлерге төлен-
ген сыйақының жалпы сомасы 119,787 мың теңгені құрады 
(2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 106,499 
мың теңге).

24. ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР

Компанияның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 10 ақпан-
дағы Шешімімен (хаттама № 01/17) 2016 жылғы 21 қыр-
күйектегі қарыз туралы келісімнің шеңберінде қауымда-
стырылған компания «Казцинк» ЖШС-інен Компанияның 

пайдасына берілген қарыздың сомасын 90,000 мың АҚШ 
долларынан 180,000 мың АҚШ долларына дейін ұлғайту 
мақұлданды.

25. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ БЕКІТУ

Топтың қоса тіркелген шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін Компанияның Қаржы жөніндегі бас директоры 
және Бас бухгалтері 2017 жылғы 27 ақпанда шығаруға 
бекітті.

23. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР 
(жалғасы)

Берілген аванстар

Мың теңге 2016 жылғы 31 желтоқсан 2015 жылғы 31 желтоқсан
Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:

«Самұрық-Энерго» АҚ 40,155 61,595

«KEGOC» АҚ 5,717 9,136

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 1,335 2,180

«Эйр Астана» АҚ 1,139 −

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 142 142

«Қазпошта» АҚ 50 34

«Қазақтелеком» АҚ 5 −

48,543 73,087

Төменде 2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде байланысқан тараптармен жүргізілген операциялар 
көрсетілген:

Сатып алулар

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:

«Самұрық-Энерго» АҚ 2,114,014 979,944

«Самұрық-Энерго» АҚ 654,163 330,715

«KEGOC» АҚ 290,645 206,585

«ҚазМұнайГаз» АҚ 61,594 24,983

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 39,508 21,667

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 19,646 16,693

«Қазақтелеком» АҚ 19,457 20,780

«Қазпошта» АҚ 9,456 –

«Қазақстан Инжиниринг» АҚ 1,145 –

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 871 2,059

Топтың қауымдастырылған компаниялары:

«Казцинк» ЖШС 31,657 45,830,870

3,242,156 47,434,296

Байланысқан тараптарға сату

Мың теңге 2016 жыл 2015 жыл
Үкіметпен байланысты ұйымдар

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 153,807,752 92,200,032

«Қазгеология» АҚ – 12,880

«Казцинк» ЖШС 1,068,449 –

154,876,201 92,212,912
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Есептіліктің жалпы  
стандарт элементтері Беті Сыртқы куәландіру

G4-30 2 –

G4-31 107 –

G4-32 4, 104 –

G4-33 4 –

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

G4-34 53 –

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

G4-56 77 –

Есептегі GRI G4 есептіліктің ерекше тсандарт элменттенрінінің 
мазмұнын нұсқауғышы

Ерекшелік 
стандарттары

есептілік 
элементтері БТМ және көрсеткіштер Беті

Сыртқы 
куәландіру

ЭКОНОМИКА 
Аспект: Экономикалық нәтижелілік 

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 80 –

G4-EC2 Ахуалдың өзгеруіне байланысты, ұйымдар қызметі үшін қаржылық 
аспектілер және басқа да тәуекелдер мен мүмкіндіктер 

82 –

G4-EC1 Жасалған және бөлінген тікелей экономикалық құн 81 –

Аспект: Нарыққа қатысу

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 86 –

G4-EC5 Түрлы жаныстағы қызметкерлердің бастапқы деңгейдегі стандарт 
еңбекақының  маңызды аймақтардағы ұйым қызметіндегі  
белгіленген ең аз еңбекақыға қатысы 

86 –

ЭКОЛОГИЯ 
Аспект: : Материалдар

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 83 –

G4-EN1 Масса немесе көлем бойынша жұмсалған материалдар 84 –

G4-EN2 Өңделген немесе қайта пайдалылатын қалдық түріндегі  
материалдар үлесі 

84 –

Аспект: Шығарындылар

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 83 –

G4-EN16 Жылыжайлық газдың жанама энергетикалық шығарындысы 84 –

Аспект: Талаптарға сәйкестік

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 83 –

G4-EN29 Экологиялық заңнаманы және нормативтік талаптарды сақтамаудан 
берілген елеулі айыппұлдардың ақшалай мәні және қаржылай емес 
санкциялардың жалпы саны 

83 –

ӘЛЕУМЕТТІК: Еңбек қатынастары тәжірибесі және лайықты еңбек
Аспект: Жұмыспен қамту

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 85 –

3 қосымша: Есептің GRI нұсқаулығына сәйкестік 
кестесі

Есептегі GRI G4 есептілігі жалпы стандарт элементтерінің мазмұныын 
нұсқауғышы

Есептіліктің жалпы  
стандарт элементтері Беті Сыртқы куәландіру

СТРАТЕГИЯ және ТАЛДАУ

G4-1 6 –

ҰЙЫМДАР БЕЙІНІ 

G4-3 9 –

G4-4 9 –

G4-5 107 –

G4-6 11 –

G4-7 9 –

G4-8 11 –

G4-9 26, 27, 28, 70 –

G4-10 85 –

G4-11 78 –

G4-12 49, 50 –

G4-13 25 –

G4-14 71 –

G4-15 80 –

G4-16 75 –

АНЫҚТАЛҒАН ЕЛЕУЛІ АСПЕКТІЛЕР МЕН ШЕКАРАЛАР 

G4-17 36, 82 –

G4-18 3 –

G4-19 4 –

G4-20 4 –

G4-21 4 –

G4-22 - Өткен есептерді жарияланған көрсеткіштердің барлығын 
қайта тұжырымдаудан кейін қолданылған жоқ 

G4-23 2 –

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ 

G4-24 80 –

G4-25 80 –

G4-26 81 –

G4-27 81 –

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

G4-28 2 –

G4-29 2 –
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Ka
za
kh
sta
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a.k
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Ерекшелік 
стандарттары

есептілік 
элементтері БТМ және көрсеткіштер Беті

Сыртқы 
куәландіру

G4-LA1 Жаңадан жалданған қызметкерлердің жалпы саны және проценті, 
сондай-ақ жасына, жынысына және өңіріне топқа бөлгенлде кадр 
тұрақтамаушылығы 

86 –

G4-LA2 Ұйымдар қызметін маңызды аймақтарда жүзеге асыру бойынша 
бөліп, уақытша немесе толық емес жұмыспен қамтылғандар болып 
табылмайтын, толық жұмыспен қамтылу жағдайындағы  
қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер 

87 –

G4-LA3 Ана атану/әке атану бойынша демалыстан оралған қызметкерлер 
үлесі, сондай-ақ ана атану/әке атану бойынша демалыстан кейін 
ұйымда қалғандар үлесі 

87 –

Аспект: Қызметкерлердің және басшыылықтың өзара әрекеттесуі 

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 87 –

G4-LA4 Ұйым қызметіндегі елеулі өзгерістерге қатысты хабарланған ең аз 
кезең, сондай-ақ ол ұжымдық келісімде белгіленген бе? 

88 –

Аспект: Денсаулық және қауіпсіздік

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 87 –

G4-LA5 Жұмыс орнында денсаулық және қауіпсіздік бағдарламасына  
қатысты ұсыныстарды мониторингтеуге қатысатын және  
қалыптастыратын басшылық өкілдерінің және қызметкерлердің 
қатысумен, денсаулық және қауіпсіздік жөніндегі ресми бірлескен 
комиттерде ұсынылған барлық персоналдың үлесі 

87 –

G4-LA7 Қызмет ерекшелігіне байланысты, жарақат алу қауіпі жоғары және 
тәуекелі жоғары қызметкерлер 

87 –

Аспект: Оқыту және білім беру

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 88 –

G4-LA9 Жынысы және қызметкерлер санаты бойынша бөлгенде, бір  
қызметкерді оқытудың орташа жылдық сағаты саны 

88 –

G4-LA10 Қызметкерлердің жұмыспен қамтылу қабілетін қолдауға, сондай-ақ 
мансабын аяқтаған кезде қолдау көрсетуге арналған, өмір бойы 
дағдысы мен білімін дамыту бағдарламасы 

88 –

G4-LA11 Жынысы және қызметкерлер санаты бойынша бөлгенде,  
мансабының нәтижелілігіне және дамуына мезгілдік бағалау  
жүргізілетін қызметкерлер үлесі 

88 –

ӘЛЕУМЕТТІК: Қоғам
Аспект: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат 72 –

G4-SO3 Сыбайлас жемқорлыққа байланысты бағалау жүргізілген  
бөлімшелердің жалпы саны және проценті және анықталған елеулі 
тәуекелдер 

72 –

G4-SO5 Дәлелденген сыбайлас жемқорлық оқиғалары және қаолданылған 
шаралар 

72 –

Аспект: Мемлекеттік саясат

G4-БТМ Басқару тәсілдемелері бойынша мағлұмат Бұл көрсеткіш Компанияда 
қолданылмайды G4-SO6 Елдер және алушылар/бенефициарлар бойынша саяси мақсатқа  

жұмсалған жалпы ақшалай тұлғалануы 

Байланыс ақпараты

Компания қызметі мен соңғы оқиғалары туралы толығырақ 
біздің веб-сайтта www.tks.kz танысуға болады. 

Біздің корпоративтік веб-сайтта «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
туралы неғұрлым өзекті ақпарат, сондай-ақ, инвесторлар 
мен бұқаралық ақпарат құралдары үшін толығырақ ақпарат 
жарияланған.

WWW.TKS.KZ
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орамы» әкімшілік ғимараты, Б блогы, 13 қабат G4-5
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