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БАСҚАРМА 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУЫ

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Біз сіздің назарыңызға «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық 
тау-кен компаниясының 2017 жылға арналған жыл-
дық есебін ұсынамыз.
Өткен жыл барынша мазмұнды болды. Біз қойылған 
мақсаттарға қол жеткізіп, жекелеген көрсеткіштер 
бойынша жаңа деңгейге көтерілдік. 
2017 жылдың нәтижелері бойынша алтын өндірісі 
бойынша көрсеткіштердің асыра орындалғаны 
байқалады. Біздің «Тау-Кен Алтын» еншілес компа-
ниямыз тазартылған алтын түріндегі дайын өнімді 
өндіру және сату бойынша жоспарлы көрсеткіштерді 
асыра орындады – шығарылым жоспарлы 15 тонна-
ның орнына 18 тоннаны құрады. Өндірістің ұлғаюы 
есепті кезеңде аффинаж зауытына нақты жеткізіл-
ген алтынды шикізат құрамындағы химиялық таза 
металл көлемінің өсуі арқасында мүмкін болды.
2017 жылы біз Еуропалық қайта құру және даму 
банкімен Қызылорда облысындағы Шалқия кен 
орнын зерттеу бойынша ауқымды жобаны қолдау 
туралы келісімге қол қойдық. Бірлестірілген кре-
дит біздің еншілес компаниямыз болып табылатын 
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-на қолданыстағы Шалқия 
қорғасын-мырыш кенішіндегі тау-кен өндірісі мен 
байыту фабрикасының объектілеріндегі құрылы-
старды кеңейту мақсатында берілді. Шалқия қорға-
сын-мырыш кен орны – Қазақстандағы ең ірі кен 
орындарының бірі, ол Қазақстанның мемлекеттік 
индустриалдандыру бағдарламасына енгізілген. 
Бүгінде бұл Компанияның бүкіл өңір үшін орасан зор 
әлеуметтік-экономикалық мәні бар негізгі жобасына 
айналды. Кен орнында жылына 4 миллион тонна кен 
өндіру жоспарланып отыр. Өндіру саласындағы ең 
жаңа технологияларды, соның ішінде біздің өңір үшін 

инновациялық болып табылатын кенді жер бетіне 
көтерудің тік конвейерін ендіру жоспарланып отыр. 
Кәсіпорын бүгіннің өзінде 550 жұмыс орнын қамта-
масыз етеді, ал қолданысқа енгізілгеннен кейін қыз-
меткерлердің жалпы саны 1 540 адамды құрайды.  
2017 жылы «Масал» жобасы бойынша жартылай 
өнеркәсіптік сынақтар аяқталды, оның нәтижесі бой-
ынша технологиялық регламенттер әзірленді.
2017 жылдың негізгі оқиғалары арасында, «Алай-
ғыр» жобасы бойынша энергетикалық объектілердің 
құрылысының аяқталуын және «Масал» жобасы 
бойынша техникалық-экономикалық негіздеменің 
әзірленіп болуын атап кетуге болады.
2018 жылы біз кен байыту фабрикасының құрылы-
сына қатысты ЕРС-келісімшартын және Шалқия 
кенішін кеңейту туралы келісімшарт жасасуды 
жоспарлап отырмыз. Өндірістік кешеннің негізгі объ-
ектілерінің құрылысын аяқтау Компанияның «Алай-
ғыр» жобасы бойынша көздеген жоспары болып 
табылады. Сонымен қатар аффинаж зауытының 
LBMA-ның Good delivery  мәртебесін беретін сертифи-
катын алуы оның 2018 жылғы жоспарына кіреді. 
Компаниямыздың ұжымының табысты жұмысы осы 
міндеттің орындалатындығына сенім беріп, келер 
2018 жылдың сын-тегеуріндеріне сенімді қарсы 
тұруына мүмкіндік береді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Басқарма Төрағасының м.а.

Құдайберген 
Қанат Жақыпұлы 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

ЖОЛДАУЫ

Құрметті әріптестер, серіктестер, инвесторлар!
Мен ұлттық тау-кен компаниясы АҚ-ның Басқарма 
Төрағасы «NGK» Тау-Кен Самұрық «ретінде сізді 
шешу, әсіресе еңбек сіңірген сенімдімін!
Компания белгіленген траекториясын сенімді түрде 
көтереді. Бұл Компанияның инвестициялық және 
операциялық қызметіне де қатысты. Бұл маңызды 
жобаларға инвестиция жұмылдыруға мүмкіндік 
берді. Мәселен, 2017 жылы Компания барлық дай-
ындық жұмыстары аяқталған маңызды жобаларды 
- Шалқия мен Алайғырды іске асыруға шоғырланды-
рылды. Компания осы учаскелердегі құрылыс-мон-
таждау жұмыстарының белсенді кезеңіне көшті.
Өндірістік көрсеткіштерге жету бойынша 2017 жыл-
дың ең маңызды нәтижелерінің бірі - 18 тонна тазар-
тылған алтын өндіру. Осылайша, «Тау-Кен Алтын» 
ЖШС-нің өңделген алтынға деген үлесі Қазақстан-
дағы өңделген алтынның шамамен 40% -ын 
құрады. Аффинирленген алтынның жалпы көлемі 
елдің алтын-валюта резервтерін толықтыруға 
бағытталған.
Біз қауіпсіздік пен еңбек қорғау мәселелеріне назар 
аударамыз. Адамдарға және қоршаған айналаға 
қамқорлық біздің бизнестің негізі болып табы-
лады. Біз табиғи ресурстарға қамқорлық жасай-
мыз. су ресурстарын құны жоғары ескере отырып 
Қызылорда облысы, суды пайдалану жұмыс дала-
лық Шалқия ендірілген жүйесін құрғақшылық. Біз 
назарға арттыру талаптарын және тұрақты даму 
және үздіксіз жақсарту саласындағы динамикалық 
өзгерістерді ескере отырып, осы принциптерді ұста-
нуға адами капиталды дамыту саясатын ұстануға, 
экологиялық менеджмент жалғастырады.

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға 
арналған жаңа даму стратегиясын ескере отырып, 
Компания алдына қойған күрделі мәселелерге тап 
болады. Негізгі басымдықтар табыстылығын, бей-
інді емес және стратегиялық емес активтер шығы-
сын, сондай-ақ корпоративтік басқару және тұрақты 
даму деңгейін көтеру жақсарту болып табылады.
Жалпы, 2018 жылы Компания қызметі іздеу және 
тарту стратегиялық инвесторларды, сондай-ақ 
маңызды жобалардың құрылысына одан әрі инве-
стициялау бағытталатын болады. Компанияның 
Директорлар кеңесі Компания басшылығымен бірге 
барлық күш-жігерін жұмсайды және Қоғамның акци-
онерлік құнын арттыру үшін қажетті шараларды 
қабылдайды.
Қысқаша айтқанда, Директорлар кеңесінің атынан, 
мен Директорлар кеңесінің мүшелері, біздің әріпте-
стер, Басқарма, Қоғамның қызметіне қосқан үле-
стері үшін «АҚ NGK» Тау-Кен Самұрық «АҚ және оның 
еншілес ұйымдарының ұжымдары алғысымды біл-
діргім келеді.

 «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Айдарбаев 
Алик Серикович
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Компания туралы

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» Акцио-
нерлік қоғамы (бұдан әрі – Компания) Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтардағы № 10 қау-
лысына сәйкес құрылды. Компанияның Жалғыз акционері 
(бұдан әрі – Жалғыз акционер) «Самұрық-Қазына» АҚ бо-
лып табылады.

Аталған қаулыға сәйкес Компанияның төмендегідей негізгі 
қызмет бағыттары белгіленді:

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

КОМПАНИЯ 
ТУРАЛЫ

   қатты пайдалы қазбалар кен орындарын зерттеу және 
игеру барысында мемлекеттің коммерциялық мүдде-
лерін іске асыру; 

   минералды-шикізат кешенін дамыту барысында мем-
лекеттің стратегиялық мүдделерін іске асыру, соның 
ішінде пайдалы қазбалардың негізгі түрлері бойынша 
қолайлы мөлшерде  стратегиялық қорларды қамтама-
сыз ету.

2017 жылғы 31 желтоқсанға қарай Компанияның актив-
тері 618,3 млрд теңге құраған, 2017 жылдың қорытындысы 
бойынша таза пайда 56,6 млрд теңгеге жеткен. Компания 
штатының орташа тізімдік саны, еншілес ұйымдардың 
ескерілуімен 1 233 адамды құрайды.

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

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

  республиканың минералды-шикізат қорын жандандыру.

Компанияның Жарғысына сәйкес оның қызметінің негізгі 
мақсаттары болып табылады:  

  таза табыс алу;
   Компания активтерінің нарықтық құнының өсуін қамта-

масыз ету; 
   тау-кен-металлургия саласына инвестициялар тарту; 

01
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Компания туралы

Стратегиялық есеп
2017 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен (бұдан әрі және жоғарыда – Директорлар кеңесі) «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2017–2026 жылдарға арналған даму стратегиясы жаңартылды. Компания өз миссиясы мен бола-
шақ қөрінісі, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін қайта қарап шықты. 

Компанияның миссиясы тұрақты даму қағидатына сәйкес қатты пайдалы қазбалардың басым түрлерінде активтерді 
тиімді пайдалану және инвестициялық жобаларды табысты іске асыру есебінен Қазақстан Республикасының тау-кен-ме-
таллургия салаларын дамыту болып табылады. 

Болашақ көрінісі Компанияны озық технологиялар мен үздік серіктестерді қатыстыра отырып, маңызды әрі күрделі 
кен орындарын өңдейтін Қазақстан Республикасының тау-кен-металлургия саласы дамуының катализаторы ретінде  
белгілейді.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ: АКЦИОНЕР ҮШІН КОМПАНИЯ БАҒАСЫН ӨСІРУ

Стратегиялық міндеттер Жасалған жұмыс 2018 жылға арналған жоспарлар

Басым ҚПҚ-ға назар аудара отырып 
Компанияның ағымдағы инвестици-
ялық портфелін оңтайландыру.

Спасск мыс кен аймағындағы объектіде 
бұрғылау, ор қазу жұмыстары, іздеу бағыт-
тары жүргізілді. 

Жұмыстардың бағалау кезеңіне 
көшу.

Шоқпар және Гагаринское кен орындарын-
да бұрғылау жұмыстары мен зертханалық 
зерттеулер өткізілді.

Өнеркәсіптік кондициялардың 
ТЭН-ін және қорлардың есебін 
дайындау; стратегиялық инве-
сторды іздеу.

Жоғарғы Қайрақты кен орнында алдын ала 
қаңқалы және блокты үлгі жасалды.

Қорларды қайта бағалау үшін 
гео логиялық-барлау жұмыста-
рын өткізу; кенді алдын ала 
байыту бойынша технологиялық 
зерттеулер жүргізу.

Алматы облысының Тұйық Темірлік кен 
ауданында геологиялық-барлау жұмыстары 
аяқталды. 

Жүргізілген жұмыс туралы қоры-
тынды есепті әзірлеу.

Масал кен орны бойынша Қытай Экспорт-
тық-импорттық банкімен жобаны қаржы-
ландыру туралы  шекті келісімге қол қойыл-
ды. ТЭН әзірленуі аяқталды, оң қорытынды 
алынды.

Жобаны әрі қарай іске асыру 
туралы шешім қабылдау.

Қолданыстағы жобаларды тиімді 
іске асыру.

 «Шалқия» жобасы бойынша технологиялық 
регламент әзірленді, JORC (2012) кодексіне 
сәйкес кен орнының минералды қорларына 
бағалау өткізілді. Жер асты өндірімі мен 
кеніштің стратегиялық жер асты объек-
тілеріне жөндеу жұмыстары өткізілді, техни-
ка паркінің жаңа бірліктері сатып алынды; 
автокөлік бейімі қалпына келтірілді, кәсіпо-
рынның инженерлік-техникалық қызметкер-
лері үшін жатақханалар мен тұрғын үйлер 
қолданысқа енгізілді.

Байыту фабрикасының құрылы-
сына ЕРС-келісімшартын және 
тау-кен келісімшартын жасасу.

 «Алайғыр» жобасы бойынша жобаның  
ТЭН-не мемлекеттік ведомстводан 
тыс сараптама алынды. ТБК энерги-
ямен жабдықтау объектілері бойынша 
құрылыс-монтаждық жұмыстар аяқталды. 
Тотықтырылған және сульфид кендерінің 
сынамаларына сынақтар өткізілді.

Базалық инжиниринг, негізгі 
жабдыққа тапсырыс беру, байы-
ту фаб рикасының құрылысын 
жүргізу бойынша іс-шараларды 
аяқтау.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ:  
КОМПАНИЯНЫҢ ҚАЙТА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ЕСЕБІНЕН  ТҰРАҚТЫ ӨСУІ

Стратегиялық міндеттер Жасалған жұмыс 2018 жылға арналған жоспарлар

Қолданысқа енгізілген инвестиция-
лық жобалардың жоспарланған опе-
рациялық тиімділігіне қол жеткізу.

18 тонна тазартылған алтын өндірілді. 20 тонна тазартылған алтын 
өндіру.

15, 7 мың тонна металлургиялық кремний 
өндірілді.

20,6 мың тонна металлургиялық 
кремний өндіру.

Жеткілікті дәрежеде барланған 
қорлары/ресурстары бар басым ҚПҚ 
бойынша перспективалық кен орын-
дарын іздеу, жаңа кен орындарын 
анықтау үшін геологиялық барлау 
жұмыстарын өткізуге арналған 
алаңдарды іздеу.

Перспективалық кен орындарын таңдау 
критерийлері жаңартылды, бекітілген кри-
терийлерге сәйкес перспективалық кен 
орындарының тізімі жасалды.

Перспективалық кен орындарын 
анықтау мақсатында әзірленген 
тізімге жан-жақты талдау өткізу.

Инвестиция жасау үшін қажетті 
қаржы ресурстарының болуы.

 «Шалқия» жобасын іске асыру үшін қары-
зға қаражат алынды. 

Қаржы ресурстарын тиімді 
үлестіру. Инвесторларды тарту.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ:  
КОМПАНИЯНЫҢ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЖАҢА ЖОБАЛАР ІЗДЕУ БОЙЫНША ҚҰЗЫРЕТІН 
АРТТЫРУ

Стратегиялық міндеттер Жасалған жұмыс 2018 жылға арналған жоспарлар

Жаңа бизнес-үлгіні енгізу.
Бизнес-үлгіге сәйкес операциялық 
үлгіні ендіру.

Таңдалған бизнес-үлгіге сәйкес ұйымдық 
құрылым бекітілді.

Жобалық басқару үшін әдіснама-
лық және регламенттеуші норма-
тивтік құжаттар әзірлеу.

 «Stage-gate» тәсілі қолданылатын 
жобаларды іске асыру.

Жобалар бойынша негізгі кезеңдер 
белгіленді.

Жобалар бойынша негізгі кезең-
дерді бақылау.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ:  
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТМК ДАМУЫН ҚОЛДАУ

Стратегиялық міндеттер Жасалған жұмыс 2018 жылға арналған жоспарлар

Қазақстандағы ТМК саласын да-
мыту үшін осы салаға халықаралық 
серіктестер мен сарапшыларды 
тарту.

Маркетингтік материалдар, оның ішінде 
тизерлер, инвестициялық меморандумдар 
әзірленіп, жоба дерекқорлары жаңартылды. 
Жобаларды талдау үшін барлық қажетті 
ақпаратпен инвесторлар үшін бұлттағы 
Деректер бөлмесін жасады. Стратегиялық 
инвесторлардың тізімі жасалды. Мүдделі 
инвесторлармен тікелей келіссөздер жүр-
гізілді. Сондай-ақ, инвесторларды тарту 
бойынша жұмыс аясында Компанияның 
жобалары Лондон, Хельсинки және Гон-
конг қалаларында Инвестор күндерінде 
ұсынылды.

Жобаларды бірлесіп іске асыру 
аясында келіссөздерді аяқтап, 
кейінгі жұмыстарды орындау.
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Даму және құрылыс 

ЖЫЛДЫҢ
НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ

Pb
82 Қорғасын

207,19

Au
79 Алтын

196,967

Fe
26 Темір

55,847

Энергетикалық объектілердің құрылысы аяқталып, Алай-
ғыр кен орнында қорғасын кеніне зертханалық сынақтар 
өткізілді.

2017 жылғы 12 маусымда «Шалқия» жобасы бойынша 
бірлестірілген кредит беру туралы ЕДҚБ-мен кредиттік 
келісімге қол қойылды.

Si
14 Кремний

28,086

«Масал» жобасы бойынша жартылай өнеркәсіптік сынақтар 
аяқталды, оның нәтижесі бойынша технологиялық регла-
менттер әзірленіп, ТЭН бекітілді.  

Бизнес-үлгі
Бекітілген Даму стратегиясына сәйкес, Компания «Сала катали-
заторы» үлгісін таңдап, келесі бизнес-үлгіні ендірді: объектілердің 
құрылысын жүргізу, оларды іске қосу, кейін инвесторларды қатыс-
тыру арқылы сату және жаңа объектілердің құрылысын одан әрі 
қайта инвестициялау.

Қызметтің негізгі көрсеткіштері млрд теңге

№ Атауы Нақты
2016 ж.

Жоспарлы
2017ж.

Нақты
2017 ж. Ауытқу себептері

1. Экономикалық қосымша құн (EVA)  –15,4 –15,6 1,658 Компания бастапқы даму сатысында 
тұр және есепті кезеңде ауқымды 
инвестициялық жобаларға жоспарланған 
инвестицияларды жүзеге асырды. Осыған 
байланысты 2017 жылы негізгі көрсеткіштер 
бойынша теріс нәтижелер көрсетілген

2. Дамуға және дивидендтерге арналған 
бос ақшалай қаражаттар (ДДБҚ)

 –6,4 0,5 0,5

3. Таза активтердің құны (NAV) 523 557,6 579,4

2017 жылғы 29 наурызда Компанияның Даму стратегиясы 
бекітілді.

2017 жылдың нәтижелері бойынша «Тау-Кен Алтын» 
ЖШС тазартылған алтын өндіру бойынша жоспарлы 
көрсеткіштерден асыра орындаған, шығарылым 18 тонна 
құраған. 

ДАМУ ЖӘНЕ 
ҚҰРЫЛЫС 

ЖАҢА 
ОБЪЕКТІЛЕР 

ІЗДЕУ/САТЫП АЛУ

ҮЛЕСТІ/АКТИВТІ 
САТУ

ҚАЙТА 
ИНВЕСТИЦИЯЛАУ

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ

7 жоба Масал
Шалқия

Алайғыр
Ақтас

Аффинаж зауыты
Кремний зауыты

Іздеу-бағалау 
жұмыстары ТЭН сатысында ТБК құрылысын 

жүргізу және өндіру Металлургия
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Zn
30 Мырыш

65,370



масал 

Fe

W

 
ҚЫЗМЕТ  
ГЕОГРАФИЯСЫ

Геологиялық барлау

Құрылыс 
кезеңінде 

Жобалау 
кезеңінде

СОЛТҮСТІК ҚАТПАР 
ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ ҚАЙРАҚТЫ 

МАСАЛ 

Zn Pb ШАЛҚИЯ
2014–2020

Pb Ag АЛАЙҒЫР 
2013–2019

2015–2025

2014–2025

Пайдалану 
кезеңінде

Au АФФИНАЖ ЗАУЫТЫ
2012–2013

Si КРЕМНИЙ ЗАУЫТЫ
2015 жылы сатып алынды

Si АҚТАС 
2016 жылы сатып алынды

Cu СПАССК МЫС КЕНДІ АЙМАҒЫ 
2012–2023

Au ШОҚПАР ЖӘНЕ ГАГАРИНСКОЕ 
2012–2019

Au ОҢТҮСТІК МОЙЫНТЫ АЛАҢЫ 
2013–2024

Au ПРОГРЕСС
2015–2021

Cu Pb Ba ТҰЙЫҚ ТЕМІРЛІК 
2013–2019

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017

10 11

ОРАЛ

АҚТӨБЕ

АҚТАУ

ҚЫЗЫЛОРДА

ҚОСТАНАЙ

ҚАРАҒАНДЫ

КӨКШЕТАУ

ӨСКЕМЕН

ТАЛДЫҚОРҒАН



аКтивтерДің

АКТИВТЕРДІҢ
ҚҰРЫЛЫМЫ

Өндіріс 
кезеңінде 

Жобалау 
кезеңінде 

«Казцинк» ЖШС-нің 
29,8221% қатысу 
үлесіне ие активтер

«Дана» 
Инвестициялық үйі» 
ЖШС

«Tau-Ken Temir» 
ЖШС

«Солтүстік Қатпар» 
ЖШС

 «Logic Invest 
Capital» ЖШС

«Тау-Кен Алтын» 
ЖШС

«ШалқияЦинк ЛТД» 
АҚ

«Тау-Кен Жоба» 
ЖШС

«Kazzinc Holdings» 
ЖШС (29,9687%)

«Tau-Ken Mining» 
ЖШС

«Алайғыр» БК» 
ЖШС

«Шоқпар-
Гагаринское» ЖШС

«Тау-Кен Прогресс» 
ЖШС

«Logic Business» 
ЖШС

«Silicon Mining» 
ЖШС

«Масал КБК» 
ЖШС

Құрылыс 
кезеңінде 

Геологиялық 
барлау 

3

Қауымдасқан 
ұйым 

4

2

2

3

1
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операциялық қызметКе шолу 

Өндіріс

Аффинаж зауыты
Жоғары дәрежеде қайта өңделетін тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің 
өндірісі Қазақстанның мемлекеттік индустриялық-инновациялық саясатының басым 
бағыттарының бірі болып табылады. Мұндай жағдайда тау-кен-металлургия саласы-
ның дамуына ерекше көңіл бөлінеді.

Түсті металлургия саласының дамуына жаңа түрткі беру үшін Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасында жоғары 
дәрежеде қайта өңделетін ақырғы өнім өндірісі мен таза металл өндірісін ұйымдасты-
ру қарастырылған. Бұл бағыт негізгі металдардың, атап айтқанда, олардың стратегия-
лық элементі – алтын өндірісіне сапалық тұрғыдан жаңа тәсілдеме қолдану негізінде 
саланы технологиялық дамытудың әлеуетті мүмкіндігі болып есептеледі.

Аффинаж зауыты 2013 жылғы 19 желтоқсанда мемлекет басшысының қатысуымен 
қолданысқа енгізілді. Ол саланың даму жөніндегі заманауи талаптарына да, еліміздің 
тұтастай индустриялық-инновациялық даму жөніндегі стратегиялық міндеттеріне де 
жауап береді. Жобалық қуаты – жылына 25 тонна алтын және 50 тонна күміс.

Зауыт жобасы дүниежүзіндегі асыл металл аффинажы саласындағы үздік зауыт-
тардың жобаларына сәйкес әзірленген. Аффинаж зауыты Астана қаласындағы АЭА 
аумағын да орналасқан. Осыны ескере отырып, аффинаж технологиясын таңдаған 
кезде негізгі іріктеу критерийлерінің бірі ретінде қолданбалы үдерістердің экологи-
ялылығы болған еді. Осыған сәйкес асыл металл аффинажының электрохимиялық 
әдісі технологиясы таңдалды. Ол технологиялық үдерісте қолданылатын жабдықпен 
бірге нағыз экологиялық қауіпсіздікке қол жеткізуге, қоспалар мөлшері жоғары шикі-
заттардың сапасы төмен түрлерін қайта өңдеу мүмкіндігіне, тауар өнімін жоғары дәре-
жеде тазалауға, дайын өнімнің үлкен мөлшерде шығарылуына және кемінде 99,99 % 
тазалықпен алынуына жағдай жасайды.

Алтын ядролық зерттеулерде алыс 
инфрақызыл диапазонда жұмыс 
істейтін айна жабыны ретінде 
пайдаланылады.
Алтын легерлер әртүрлі металл 
беттерін өте жақсы ылғалдандырады 
және металдарды кәдеге жарату 
үшін қолданылады. Жұмсақ алтын 
қорытпаларынан жасалған жұқа 
таблеткалар өте жоғары вакуумдық 
техникада қолданылады.

Алтын  — өте ауыр металл: таза алтынның тығыз-
дығы - 19,32 г / см3 (диаметрі 46,237 мм шар тәрізді 
таза алтынның салмағы 1 кг болады). Алтынның 
жоғары тығыздығы оны өңдірілуін жеңілдетеді, сол 
үшін тіпті қарапайым технологиялық үдерістер – мы-
салы, құлыптарды жуу – тау жыныстарынан ағатын 
судан алтынды алу мүмкін.Au

02

79 Алтын

196,966

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ 
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Өндіріс қорытындылары

2017 жылдың нәтижелері бойынша «Тау-Кен Алтын» ЖШС тазартылған алтын түрінде 
дайын өнім өндірісі мен өткізілуі бойынша көрсеткіштерді жоспардан асып орындады. 
Тазартылған алтын шығарылымы, соның ішінде толлинг негізінде өндірілген алтын 
көлемі жоспарлы 15 тоннаның орнына 18 тоннаны құрады. Өндіріс көлемінің артылуы 
2017 жылы аффинаж зауытына нақты жеткізілген алтынды шикізаттағы химиялық 
таза металл көлемінің ұлғаюына байланысты мүмкін болды. 

Зауыт жұмысының операциялық мерзімі ішінде – 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін – ҚР резиденттері ғана емес, Кеден одағы елдерінен және алыс шетелден келетін 
шикізат жеткізушілерін тарту бойынша үздіксіз жұмыс жүргізіліп жатыр. Осылай, 2017 
жылдың ішінде Ресей Федерациясынан келетін шикізаттан 0,7 тонна химиялық таза 
алтын жеткізілді. Серіктестік шетел жеткізушілерін тарту жұмысының аясында 2017 
жылдың басынан 2017 жылғы 25 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республи-
касының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы жаңа 
кодексінің жобасына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізуге арналған 
тазартылған алтын өндірісі кезінде ғана қолданылатын импортталатын өңделмеген 
асыл металдарды, асыл металдардың және құрамында асыл металдар бар шикізат 
тауарларының сынықтары мен қалдықтарын ҚҚС төлеуден босатуға қатысты норма-
ның қосылуына бастама танытты. 

Бұл норманың бүкіл мемлекет үшін әлеуметтік-экономикалық нәтижелері болады, 
атап айтқанда, қосымша шикізат:
1) мемлекеттің алтынды қаржылық актив ерекшеліктері бар құнды стратегиялық 

тау ар ретінде жинақтауға және осының арқасында елдің алтын-валюта сақтық 
қорларын толтыруға;

2) отандық қайта өңдеу (аффинаж) өндірісінің дамуына және толықтай жүктелуіне;
3) елде алтынды қайта өңдеу өнеркәсібінің жоғарылауы мен дамуы арқасында қо-

сымша жұмыс орындарының пайда болуына; 
4) бюджетке төленетін салықтың өсуіне жағдай жасайды.  

Серіктестік қазіргі уақытта 30–35 алтын өндіретін компаниямен және ломбардтар-
мен қызметтеседі, соның ішінде «Алтай Кен-Байыту» ЖШС (2014 жылдан бастап), «АК      
Алтыналмас» АҚ (2014 жылдан бастап), «Варваринское» АҚ (2014 жылдан бастап), 
«Қазақалтын» ТКМК» АҚ (2014 жылдан бастап), «Алел» қаржы-инвестициялық корпо-
рациясы» АҚ (2014 жылдан бастап) аса ірі жеткізушілер болып табылады. Жеткізілетін 
шикізаттың сапасына қарай алтынды шикізат пен толлинг қызметтерін сатып алу 

үшін бәсекеге қабілетті әрі бейілді шарттар ұсыну жеткізуші компаниялармен ұзақ 
уақытқа қызметтестік орнатуға септігін тигізеді. 

2017 жылдың ақпан айында «Тау-Кен Алтын» ЖШС-ның алтынды гидрометаллургия-
лық тұндыру жөніндегі технологиялық жабдық желісін сатып алу» жобасы іске асы-
рылып бітті. Бұл жабдық алтынды қайта өңдеуге арналған шикізат тізімін кеңейтуге, 
сондай-ақ өндірілетін өнімнің бір бөлігінің өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік берді. 
Жабдық катодтық алтын, дайындалған радиоэлектрондық сынық, баланстан тыс қал-
дықтар, сондай-ақ қатты өндірістік ығынды (қоқыс) секілді қосымша шикізат түрлерін 
қайта өңдеуге мүмкіндік берді. Жабдық жеткізушісі В.В.Т.  ITALIA s.r.l. итальян компани-
ясы болып табылады. 

Шығындардың төмендеуі қайта өңдеуге болатын шикізаттың сапасы мен түріне сәйкес 
химиялық реагенттердің, материалдардың және электр энергиясының шығындарын 
азайтуға әкелетін технологиялық операцияларды таңдау арқылы жүзеге асырылады.

2017 жылғы қазан айында «Тау-Кен Алтын» ЖШС-ның бірнеше қызметкері IKOI ита-
льян компаниясының басшылығымен бірге әріптестік аясында Лондондық асыл 
металдар нарығы қатысушыларының қауымдастығына (London Bullion Market 
Association, (LBMA) барып қайтты. Бұл қауымдастық асыл металдардан жасалған құй-
малар нарығына негізгі қатысушылар мен олардың клиенттерін ұсынады.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС қызметкерлерінің қауымдастыққа баруының негізгі мақсаты 
«адал жеткізушілер тізіміне» (Good Delivery List) енгізуге өтінім беру еді. Кездесу бары-
сында «Тау-Кен Алтын» ЖШС-ның London Good Delivery сертификатын алу мүмкіндігі 
жөнінде әр түрлі мәселелер талқыға салынды. Келіссөз жүргізудің нәтижесінде LBMA 
«Тау-Кен Алтын» ЖШС-дан бұл сертификатты алу және «Тау-Кен Алтын» ЖШС-ны 
«адал жеткізушілер тізіміне» енгізу жөнінде өтінімді қабылдауға ресми келісімін берді. 
Бұл сертификатты алудың нәтижесінде «Тау-Кен Алтын» ЖШС LBMA стандарттарына 
сәйкес келетін аффинаж зауыты ретінде халықаралық ортада сөзсіз танылады.

Даму перспективалары  

Зауыттың бұдан әрі дамуы 20 тонна көлемінде бағдарлама орындау үшін жеткілікті 
көлемде шикізаттың тартылуын көздейді. Сонымен бірге «Тау-Кен Алтын» ЖШС «Good 
Delivery» мәртебесін алу бойынша жұмысын жалғастыруда және барлық қажетті жұ-
мыстарды 2018 жылдың соңына дейін жүргізіп бітіруді жоспарлайды.  

Жыл сайын таза алтын 
өндіріс көлемін ұлғайту18     тонна

алтын шығарылды, 
жоспарланған                 
15 тоннаның орнына.

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017

16 17

Аффинаж зауыты



операциялық қызметКе шолу 

Кремний өндірісі
Бұл актив 2014 жылдан бері Компанияның меншігінде. Негізгі өнім металлургиялық 
кремний болып табылады. Зауыт өндіретін бүкіл өнім таяу және қиырдағы шетел мем-
лекеттеріне экспортталады. 

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

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

Дайын өнімнің жоғары химиялық қасиеттері, сондай-ақ келіп түсетін шикізат пен дай-
ын өнімді әрбір кезеңде бақылауға қабілетті заманауи аналитикалық жабдықпен жаб-
дықталған жекеменшік зертханасының болуы өндірілетін премиум-классты кремний 
секторында лайық орын алуға мүмкіндік берді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 
сату нарығының: 60%-ын – Еуропа елдері, 40%-ын – Ресей мен ТМД құрады. Бүгінде 
«Tau-Ken Temir» өндірген кремнийді сатып алуға Жапония қызығушылық білдірді. 
АҚШ-та демпингке қарсы тергеудің нәтижелері бойынша өндірілетін кремнийдің Аме-
рикаға жеткізілімдерін қайтадан бастау жоспарланып отыр. 

«Сарыарқа» АЭА қатысушысының мәртебесі Компания қызметінің экономикалық 
көрсеткіштеріне жағымды әсер береді. «Сарыарқа» АЭА аумағында қалыптасқан 
инфрақұрылым экспорттық өнімнің сапалы және дер кезінде тиелуін, сондай-ақ өн-
дірісте қолданылатын кейбір материалдардың импортталуын қамтамасыз етеді.

Қолда бар жабдықты, химиялық зертхананы жетілдіру, қажетті арнайы техника, спек-
трометр сатып алу үшін 2017 жылы салынған инвестициялардың көлемі 144 204 мың 
теңгені құрады.

2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айлары аралығында «Tau-Ken Temir» ЖШС кремний за-
уытында 15 772,24 тонны кремний (фр.0–300 мм) өндірілді. 

Металлургиялық кремнийді өндірудің кен термиялық үдерісінің негізгі және қосалқы 
жабдығын жетілдіру және паркін жаңарту жұмыстары өткізілді. Орталық зауыттық зерт-
хананы орналастыру және қажетті жабдықтарды сатып алу мақсатында, бұрыннан бар 
әкімшілік-тұрмыстық кешен ғимараты қайта құрылды.

Даму перспективалары

2018–2019 жылдары пештердің бүкіл қуатын пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету 
үшін, газ салқындату жүйелерін, циклон-ұшқын сөндіргіштерді орнату және газарна-
ларды қызуға берік аналогтарына ауыстыру тұрғысынан шаң-газ тазарту жабдығын 
жетілдіру жоспарлануда (қызуға берік құрыш немесе тіреуші конструкцияны күшейту 
арқылы отқа төзімді материалдармен ішкі футерлеу).

2020 жылдан бастап өндірістік қуаттылыққа шығу өндірістік қызметті кеңейтуге мүм-
кіндік береді, бұл еліміз үшін стратегиялық маңызы бар кәсіпорын қызметінің барлық 
негізгі көрсеткіштерінің өсу қарқынына оң әсер етеді.

Қарағанды облысындағы Ақтас кен орнында 
желілік кварцты өндіру

Кремний зауытының шикізаты – желілік кварцты өндіру мен қайта өңдеуді ұйымда-
стыру үшін, «Silicon Mining» ЖШС сатып алынды. Бүгінгі таңда «Silicon Mining» ЖШС 
мердігерлік ұйымдардың күшімен Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Ақтас кен 
орнында желілік кварцты өндіріп өңдейді. 

Ағымдағы жылдың тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары Техникалық жоба мен 
кремний зауытының шикізатына тапсырыс негізінде Жезқазған өңірі бойынша Төтен-
ше жағдайлар департаментімен жыл сайын келісіледі. 

Кен орнының қорлары келесі көлемдерде бағаланады:

Пайдалы қазба Өлш.
бірл.

Санаттар бойынша баланстық 
қорлардың жағдайы

В С1 В+С1 С2
Кристалл шикізаты тонна – 791,1 791,1 396,0

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

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

Желілік кварц мың 
тонна 1 168,9 2 791,4 3 960,3 304,0

Есепті кезеңде кен орнын эксплуатациялық барлау бойынша жұмыстар аяқталды. 

2017 жылы өндіру көлемі 32 937 тонна құрады, 41 393 м3 көлемінде аршу жұмыстары 
өткізілді. 

2017 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша өнімді кремний зауытына тиеп жө-
нелту 20 680 тоннаны құрады. 

Даму перспективалары

«Silicon Mining» ЖШС жұмыстарды шаруашылық тәсілмен жүргізуге көшуді жоспар-
лап отыр, бұл үшін бүгінгі таңда фракциялық және химиялық құрамы бойынша әртүр-
лі талапқа сай кварц шикізатын әлеуетті сатып алушы кәсіпорындар мен ұйымдарға 
өткізіледі.

Әлеуетті сатып алушылардың талаптары негізінде Техникалық жоба аясында желілік 
кварцты өндіру және өңдеудің, 0–20 мм фракциялар қалдығын қайта өңдеудің орта-
ша жылдық көлемдерін арттыру есебінен өндірісті кеңейту жоспарланып отыр. Сон-
дай-ақ, Ресей мен басқа елдердің осындай кәсіпорындарында жұмыс жүргізу тәжіри-
бесі негізінде шикізатты одан әрі өңдеу жоспарлануда.

144,2 млн. теңге  

2017 жылы 
өндірісті жаңартуға 
инвестицияланды

15,9 мың тонна 

2017 жылы кремний 
өндірілді
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2018 жылға 
арналған 
жоспарлар

   «Ақтас» байыту фабри-
касын қалпына келтіру.

   Тау-кен жұмыстарын 
дамыту жоспарына сәй-
кес, Ақтас кен орнында 
желілік кварцты өндіру, 
өңдеу және сату. 

   Тұтынушыларды іздеу 
және қалдықтарды 
бөгде ұйымдарға сату.

32,9 мың тонна

2017 жылы өнім 
өндірілді

20,7 мың тонна

кремний зауытына 
жөнелтілді



операциялық қызметКе шолу 

Өндіру

Қызылорда облысындағы Шалқия 
кен орнында полиметалл кендерін 
өнеркәсіптік өндіру және байыту 
фабрикасының құрылысын жүргізу  

Жобаның операторы: «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ
Жобаның кезеңі: iске асыру
Жобалық қуаттылығы: жылына 4 млн тонна кен 
Дайын өнім: мырыш концентратында 100 мың 

тонна мырыш және қорғасын 
концентратында 20 мың тонна 
қорғасын

Нақты саны: 709 адам
Кенішті пайдалану мерзімі: 32 жыл

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

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

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

Іске асырудағы ілгерілеу

Есепті кезеңде «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ кеніштің жер асты шыға-
рылымы мен стратегиялық жер асты объектілерін жөндеу жұмыс-
тарын өткізді. Сонымен қатар тау-кен-шахталық жабдықтарға ре-
визия және жөндеу өткізілді, техника паркіне жаңа бірліктер сатып 
алынды; автокөлік еңісі қалпына келтірілді, 160 және 28 орындық 
жатақханалар, кәсіпорынның инженерлік-техникалық қызметкер-
леріне арналған тұрғын үйлер қолданысқа енгізілді.

Шалқия кен орнының өнеркәсіптік алаңында 300 орындық асхана-
сы бар АБК ғимаратына, алаң ішіндегі жолдарға, желдету құрылыс 
ғимаратына, «Ұнтақтағыш кешен», «Компрессорлық», № 1 маши-
налық зал (клеттік көтерім) және № 2 машиналық зал (скиптік кө-
терім), «Копер» ҚКӨ құрылыстары және басқа да қажетті объектілер 
сияқты «Выдачная» шахтасының ғимараттар кешеніне жөндеу жұ-
мыстары жүргізілді 

JORC (2012) кодексінің нормативтеріне сәйкес кен орнының мине-
ралдық қорларына бағалау өткізілді. 

Сонымен қатар 2017 жылы Ресей, таяу және қиыр шетелдегі түрлі ұйымдармен өт-
кізілген көптеген зерттеулер негізінде технологиялық регламент әзірленді; құрылыс 
объектілерін жан-жақты зерттеу және банктің техникалық-экономикалық негіздемесі 
аясында олардың құнын алдын ала есептеу үшін, фабриканың базалық инжинирингі 
деңгейінің бірқатар сызбалары әзірленді.

Қазіргі сәтте «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ «Құттықожа–Шалқия», «Жаңақорған» су жи-
нау құрылғыларын және Жаңақорған кентінен Шалқия кенішіне дейін су құбырын, 
КБК кәсіпорындарының шаруашылық-тұрмыстық суағарларының тазарту құрылғы-
ларын, Шалқия кенішінің сыртқы электр жабдықтау жүйесін  қайта құру бойынша 
құрылыс-монтаждық жұмыстар жүргізуде.

Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында 
полиметалл кендерін өндіру және өңдеу
Жобаның операторы: «Алайғыр» БК» ЖШС
Жобаның кезеңі: iске асыру
Жобалық қуаттылығы: жылына 900 мың тонна кен
Дайын өнім: жылына концентрат түрінде 34 мың тонна қорғасын 

және 15 мың тонна күміс
Нақты саны: 47 адам
Пайдалану мерзімі: 25 жыл

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

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

Іске асырудағы ілгерілеу

Есепті жылы «Алайғыр» жобасы бойынша технологиялық сызба және байыту фаб-
рикасының кен әзірлейтін негізгі жабдығы, сондай-ақ жоба бойынша екі кезеңге ар-
налған ресурстық жоспар мен ашық тау-кен жұмыстарына арналған тау-кен жоспары 
бекітілді. 

Wardell Armstrong компаниясы қорғасын кеніне өткізілген зертханалық сынақтардың 
есебін алды, соның нәтижесі бойынша технологиялық сызбалар анықталды. 

Серіктестік негізгі технологиялық жабдық сұлбасының тұжырымдамалық дизайнын 
әзірлеуді аяқтады, сондай-ақ ведомстводан тыс сараптамадан өткен «Теміржол тұйы-
ғы бар флотоконцентрат қоймасы» жобасын әзірледі.

Жылдың қорытындысы бойынша құрылыс жұмыстары аяқталып, «Алайғыр» қо-
салқы станциясының кернеуі ЖВЖ 110 кВ және «Ақшатау» қосалқы станциясының 
кернеуі астында кешенді сынақтар өткізілді. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

2017 жылы кәсіпорын БФ бас корпусының қаңқасын құру шарты бойынша  жұмыстар-
ды бастады.

2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында аршу жұмыстарының көлемі 1 963 мың м3 
құрады. 2013 жылдан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде барлық 
аршу жұмыстарының көлемі 4 300 мың м3 құраған. 
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65,370
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82 Қорғасын
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Ag
47 Күміс

107,868

2018 жылға 
арналған 
жоспарлар

   ЕРС-келісімшартына 
қол қою.

   Кенішті кеңейту келісім-
шартына қол қою.

   Шаруашылық-тұрмыс-
тық суағарлардың та-
зарту құрылғыларының 
құрылысын аяқтау.

   КБК сыртқы электр 
жабдықтау жүйесінің 
құрылысын аяқтау.

   Су жинау құрылғы-
ларын қайта құруды 
аяқтау.

   ЖЖМ қоймасы мен 
келтіру газ құбырының 
құрылысын бастау.

2018 жылға 
арналған 
жоспарлар 

   Базалық инжинирингті 
әзірлеу. 

  Негізгі технологиялық 
жабдықты жеткізу 
келісімшартына қол 
қою.

   Вахталық кент объек-
тілері мен өнеркәсіптік 
алаңды жобалауды 
аяқтау.

   Кен байыту фабрика-
сының бас корпусының 
қаңқасын құрастыруды 
аяқтау.

   Тау-кен жабдығын жет-
кізу келісімшартына қол 
қою.



операциялық қызметКе шолу 

Ақмола облысындағы Масал темір кен орны 
негізіндегі тау-кен-металлургия кешенінің 
құрылысы 

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

Жобаның кезеңі: анықтау

Жобалық қуаттылығы: жылына 11 млн тонна кен

Дайын өнім: сұрыптық және ыстық илемденген болат бұйым

Нақты саны: 15 адам

Кенішті пайдалану мерзімі: 67 жыл

ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 4 қарашадағы № 1137 қаулысына сәйкес,  кеніш стратегия-
лық санатына жатқызылды, ал оны игеру бойынша жоба 2014–2018 жылдарға ар-
налған тау-кен-металлургия өнеркәсібін дамыту бойынша кешенді жоспарға енгізілді. 

Кен орындарының қорлары JORC жіктемесі бойынша да, ҚР ҚМК жіктемесі бойынша 
бағаланды. Кендердің С1 және С2 санаттары бойынша жиынтық пайдалану қорлары 
(мемлекеттік балансқа қойылған) темірдің 15,82% орташа құрамымен 729 155 727 тон-
на құрайды.

Іске асырудағы ілгерілеу

Мердігерлік шарт жасасу мен құрылыс жүргізу мақсатында «Масал КБК» ЖШС China 
National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) Қытай компаниясымен келісім-
шарт жасасты. Келісімшарттың аясында құрылыс және мердігерлік жөнінде жалпы 
мәселелер ескерілді. CNTIC компаниясымен бірге жартылай өнеркәсіптік сынақтар тә-
мамдалып, олардың қорытындылары бойынша технологиялық регламенттер әзірлен-
ді. Инфрақұрылымды жобалау үшін қажет барлық техникалық шарттар мен келісім-
дер алынды.

Сонымен қатар Серіктестік Қытай экспорттық-импорттық банкімен Масал тау-кен 
байыту комбинатының құрылысы жобасын қаржыландыру туралы шектелмелі 
келісім жасалды.

Жылдың қорытындылары бойынша жер бөлініп, 440 га жерді тау-кен иелігіне және        
3 740 га жерді тау-кен металлургиялық кешен құрылысына жалгерлік шарты жасалды. 

«Масал КБК» ЖШС әзірленген ТЭН-ға «Мемлекеттік сараптама» РМК-дан оң қоры-
тынды алды. Қорытындыда: бас жоспар, қорғаныс аймақтары, инфрақұрылымдық 

шешімдер, сыртқы электрмен және сумен жабдықтау, автомобиль-
дік және темір жолдар, су пайдалану жөнінде келісулер, геодезия-
лық жұмыстар, топырақ зерттеулері бар. 

Қарағанды облысындағы Солтүстік 
Қатпар және Жоғарғы Қайрақты 
вольфрам-молибден кен орындарын 
бірлесіп өңдеу  

Жобаның операторы: «Солтүстік Қатпар» ЖШС
Жобаның кезеңі: іске асыру
Жобалық қуаттылық: Солтүстік Қатпар кен орны: жылы-

на 2,6 млн тонна кен өндіріледі 
Жоғарғы Қайрақты кен орны: 
жылына 6 млн тонна кен өндіріледі

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

Нақты саны: 12 адам
Кенішті пайдалану мерзімі: Солтүстік Қатпар кен орны – 

28 жыл
Жоғарғы Қайрақты кен орны – 
30 жыл

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

Жоғарғы Қайрақты кен орнында вольфрам үш тотығы – 0,132%, 
(1  213 мың тонна), молибден – 0,004% (39,2 мың тонна) және 
висмут – 0,023% (208 мың тонна ) орташа құрамымен 920 млн тонна 
кен қамтылған.

Іске асырудағы ілгерілеу 

Солтүстік Қатпар кен орнында вольфрам-молибден-мыс-висмут 
кендерін өңдеу бойынша гидрометаллургиялық қайта бөліністі және 
байыту фабрикасын жобалаудың технологиялық регламенті әзір-
леніп, тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар өткізілді.

Жоғарғы Қайрақты кен орны бойынша блоктық үлгі құрылды, қазір-
гі кезде блоктық үлгіге сараптамалық бағалау өткізілуде.
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42 Молибден

95,94

W
74 Вольфрам

183,85

Fe
26 Темір  

55,847

2018 жылғы 
жоспарлар

  2018–2019 жылдары 
ЕРС-контракт, сон-
дай-ақ Стратегиялық 
инвес тормен несие лік 
келі сім жасасу жоспар-
лануда. 

  Серіктестік инженер-
лік және геологиялық 
іздестірулер жүргізуді, 
жер телімдерін ин-
фрақұрылымдық ны-
сандарға кесіп беруді 
жоспарлайды. Кәсіпо-
рынның бұдан кейінгі 
мақсаттары ТКМК-ның 
және инфрақұрылым-
ның, соның ішінде 
уақытша ғимараттар 
мен жоба имаратта-
рының жобалық-сме-
талық құжаттамасын 
әзірлеуді көздейді.

Шалқия

Солтүстік Қатпар

2018 жылға 
арналған 
жоспарлар

   Солтүстік Қатпар кен 
орнында JORC 2012 
кодексіне сәйкес, ми-
нералдық қорлар және 
QAQC бойынша есептің 
әзірленуімен растау 
жұмыстарын орын-
дау (гидрогеология, 
геотехника).

   Солтүстік Қатпар кен 
орнында инженерлік- 
геологиялық зерттеулер 
орындау.

   Жоғарғы Қайрақты 
кен орнындағы карь-
ерді кептіру жобасын 
әзірлеу.

   Жоғарғы Қайрақты кен 
орнында сынамаларды 
іріктеу және оны тех-
нологиялық сынақтар 
өткізу үшін жолдау.

   Жоғарғы Қайрақты кен 
орнынан кенді алдын 
ала байыту бо йы н-
ша технологиялық 
сынақтар өткізу.



операциялық қызметКе шолу 

Геологиялық барлау

Қарағанды облысының Спасск мыс 
кені аймағында мыс, алтын және ілеспе 
құрауыштарды барлау

Пайдалы қазба түрі: мыс, алтын және ілеспе құрауыштар

Келісімшарт нөмірі: 2013 жылғы 20 ақпандағы № 4188-ТПИ

Келісімшарттың 
қолданылу мерзімі: 6 жыл

Келісімшарттық 
аймақтың ауданы: 6 271,4 км2

Орналасқан жері: Спасск МКА Орталық Қазақстанның 
солтүстік жартысында орналасқан

Жобаның мақсаты: 
мыс және алтын нысандарды іздеу, 
бағалау және қорларды ҚР ҚМК-ның 
теңгеріміне қою

Жобаларды жүз пайыз еншілес кәсіпорын болып табылатын  
«Тау- Кен Жоба» БК» ЖШС жүзеге асырады. 

ГБЖ бүкіл келісімшарттық аумақта мердігерлік ұйымдарды тарта 
отырып жүргізіледі. Спасск мыс кені аймағы (Спасск МКА) шарт-
ты түрде екі: батыс және шығыс бөлікке бөлінген.

2017 жылы Спасск МКА шығыс бөлігінде мынадай учаскелер-
де жұмыс жүргізілді: Көктас-Жартас, Ақылбек кенашылымдар 
тобы, Оңтүстік және Шығыс Қоянды, Алыс, Кемер, Берекен, 
Атау сыз, Шайтанды, Жосалы, Жүнбай, Қызылқысмет. Спасск 
МКА-ның батыс жағындағы учаскелерінде: Липаритті, Ұзынмұрт, 
Кеңесбай, Ұртынжал, Солтүстік, Жаманжол, Дацитті, Шахталық, 
Құлжамұра құрылымы, Теректі, Егізқара, Шоқай, Тасшоқы және 
т.б. Учаскелерде іздеу маршруттары, литохимиялық түсірілім, ау-
дандық және бейінді геофизикалық жұмыстар, ор қазу, ұңғыма-
ларды бұрғылау, зертханалық-талдама зерттеулер орындалды. 
Қажықонған кен орнында үймелік сілтісіздендіру әдісімен кенді 
қайта өңдеу бойынша технологиялық зерттеулер орындалды.

Жоба бойынша жұмысқа Ресей Федерациясындағы Малмыж 
және Песчанка алтын-мыс-порфир кен орындарын ашуда тәжіри-
бесі бар біліктілігі жоғары мамандар тартылды. Бүкіл келісім-
шарттық аймақтың геологиялық-геофизикалық зерттелгенді-
гі талданды, геофизикалық және геохимиялық аномалиялар 
жаңадан түсіндірілді, Спасск МКА үшін мыс пен алтынның бес 
геология лық-іздеу үлгілері анықталды және әлеуетті учаскелер 
бөлініп, әлеуеттілік дәрежесі бойынша жіктелді. Учаскелер бойын-
ша дала жағдайында сараптамалық бағалау жүргізілді. 

Бөліп берілген кен орындары мен учаскелерді бағалауға шығару 
үшін келісімшарттық аймақтың 50%-ын қайтаруға арналған алаң 
анықталды. Ағымдағы жылдың далалық мезгілі ішінде ГБЖ жүр-
гізуге әлеуеттің жоқтығын растау үшін қайтарылатын аймақтар 
тексерілді, қайтарылатын аймақтың шекаралары нақтыланып, 
тиісті есеп әзірленді. 

Орындалған жұмыс

№ 
п/п Жұмыс түрлері Өлш. бірл. Көлемі

1. Іздеу маршруттары қума км 197

2. Литохимиялық сынамалар сынама 3 124

3. Тау-кен жұмыстары текше м 19 890

4. Бұрғылау жұмыстары қума м 17 377,03

5. Алаңдағы геофизикалық 
жұмыстар қума км 889,15

6. Зертханалық-талдама зерттеулер сынама 14 944

2018 жылғы жоспарда бөліп берілген әлеуетті учаскелердегі геологиялық барлау жұ-
мыстарын жалғастыру және Спасск мыс-кен аймағында мыс, алтын және ілеспе құра-
уыштарға бағалау жұмыстары жобасын әзірлеу бар.

Жамбыл облысындағы Шоқпар және Гагаринское 
кен орындарында алтынды барлау
Жоба: Жамбыл облысындағы Гагаринское алтын кен орнын-

да бағалау жұмыстарын жүргізу 
Пайдалы қазба түрі: қатты күйдегі алтын
Келісімшарт нөмірі: 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 4323-ТПИ
Келісімшарттың қолда-
нылу мерзімі: 4 жыл

Келісімшарттық аймақтың 
ауданы: 5 км2 

Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Кордай ауданы, Алға ауылы

Жоба: Жамбыл облысындағы Шоқпар алтын кен орнында 
бағалау жұмыстарын жүргізу

Пайдалы қазба түрі: қатты күйдегі алтын
Келісімшарт нөмірі: 2014 жылғы 14 қаңтардағы № 4333-ТПИ 
Келісімшарттың қолда-
нылу мерзімі 4 жыл

Келісімшарттық аймақтың 
ауданы: 4,2 км2

Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Ноғайбай ауылдық 
округы

Жобаларды жүз пайыз еншілес кәсіпорын болып табылатын «Шоқпар-Гага-
ринское» ЖШС жүзеге асырады.

Шоқпар кен орнында кен орынды толық барлау үшін 2017 жылы жалпы 
көлемі 2 178,4 қума м 18 ұңғыма бұрғыланды, құжатталды және сыналды. 
Шоқпар кен орнының гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу аясында 3 
гидрогеологиялық ұңғыма бұрғыланды. Зертханалық зерттеулер ICP-AES 
әдісімен 35 элементке 831 сынама көлемінде азот пен тұз қышқылының 
қоспасымен ыдырата отырып және 740 сынама көлемінде атомдық-абсорбци-
ялық тынумен сынамалық әдіспен жүргізілді.

. 

Au
79 Алтын

196,967

Cu
29 Мыс

63,546
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Қарағанды облысындағы Оңтүстік Мойынты 
алаңында алтынды кендерді барлау

Пайдалы қазба түрі: қатты күйдегі алтын

Келісімшарт нөмірі: 2015 жылғы 4 ақпандағы № 4535-ТПИ

Келісімшарттың қолданылу мерзімі: 6 жыл

Келісімшарттық аймақтың ауданы: 234 км2

Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы

Жоба мақсаты: өнеркәсіптік маңызы бар нысанды анықтау 
және бұдан әрі қолданысқа тарту 

2017 жылы келісімшарт жасалған сәттен бастап 2 жылдың ішінде (2015–2016) жүр-
гізілген геологиялық-барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша ғылыми өңдеу жұ-
мыстары атқарылып, тиісті есеп әзірленді.  

Есепте іздеу жұмыстарының нәтижелері көрсетіліп, Оңтүстік Мойынты алаңының 
әлеуеттілігі бағаланды. Сонымен қатар есепте № 3, № 4 және Қызылқабырға учаске-
лерінде C2, P1,P2,P3 санаттары бойынша алтынды литохимиялық зерттеудің негізінде 
алаңдық экстраполяция әдісімен Р3 санаты бойынша мыс, мырыш, қорғасын, барий-
дің болжамды ресурстарының есептеулері көрсетілді. Нәтижесінде бұдан әрі зерттеу 
және алтын, мыс, полиметалдар бойынша тереңдікте әлеуеттілікті бағалау бойынша 
учаскелер анықталды.

Геологиялық барлау жұмыстарының бұдан кейінгі кезеңін қаржыландыру мақсатын-
да инвестицияларды тарту жоспарланып, әлеуетті инвесторлар іздестіріліп жатыр.

Қарағанды облысындағы Прогресс кен орнында 
алтынды кендерді барлау

Пайдалы қазба түрі: алтын

Келісімшарт нөмірі: 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 4504-ТПИ

Келісімшарттың қолданылу мерзімі: 5 жыл

Келісімшарттық аймақтың ауданы: 6,41 км2

Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы

Жоба мақсаты: прогресс кен орнында келісімшарттық ай-
мақтың шегінде кен денелерін зерттеу және 
табу, сондай-ақ қорларды бекіту үшін баға-
лау жұмыстарын жүргізу

Жобаларды жүз пайыз еншілес кәсіпорын болып табылатын «Тау-Кен Прогресс» ЖШС 
жүзеге асырады. 

2015–2016 жылдары атқарылған геологиялық-барлау жұмыстарының нәтижелері 
бойынша, сондай-ақ тарихи ақпаратты ескере отырып, 2017 жылы белгілі бір барлау 
кезеңіне жауап беретін болжамды ресурстарды бағалай отырып, кен орнында кен 
жайылудың үш өлшемді блокты үлгісі құрылды. Кендерге жасалған технологиялық 
зерттеулердің жоқтығын ескере отырып, барлама желінің қалыңдығы ресурстардың 
40%-ын С2 санаты бойынша қорлар деп сипаттауға мүмкіндік береді 

Осылайша, қазірге кезеңде 200 м тереңдікке дейін С2 + Р1 санаты бойынша көлемі 
2,4  млн тонна кен, алтынның орташа мөлшері 3,45 г/т, металдыкі – 8,3 тонна бол-
жамды ресурстар бағаланды. Бұдан басқа, алынған нәтижелерді талдау нәтижелері 
бойын ша кен орнының геологиялық құрылымына деген көзқарас айтарлықтай өзге-
реді – тереңдікте және ернемектерде қорлар артылады.

Au
79 Алтын

196,967
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196,967

2017 жылдың ішінде атқарылған жұмыстың физикалық көлемі

№  
п/п Жұмыстар мен шығынның атауы Өлш. бірл. Көлемі

1. Бұрғылау жұмыстары қума м 2 178,4

2. Гидрогеологиялық ұңғымаларды 
бұрғылау қума м 800

3. Сынамаларды іріктеу сынама 1 244

4. Зертханалық жұмыстар  сынама  1 571

Гагаринское кен орнында 2017 жылғы толық барлау аясында жалпы көлемі 1 994,9 
қума м тоғыз ұңғыма бұрғыланды. Зертханалық зерттеулер ICP-AES әдісімен 35 эле-
ментке 4 336 сынама көлемінде азот пен тұз қышқылының қоспасымен ыдырата 
отырып және 2 018 сынама көлемінде атомдық-абсорбциялық тынумен сынамалық 
әдіспен жүргізілді.

2017 жылдың ішінде атқарылған жұмыстың физикалық көлемі

№ 
п/п Жұмыстар мен шығынның атауы Өлш. бірл. Көлемі

1. Бұрғылау жұмыстары қума м 1 994,9

2. Гидрогеологиялық ұңғымаларды 
бұрғылау қума м 1 050

3. Сынамаларды іріктеу сынама 2 409

4. Зертханалық жұмыстар  сынама 6 354

2017 жылдың төртінші тоқсанында құнды құрауыштарды барынша үлкен көлемде 
шығара отырып, оңтайлы байыту технологиясын әзірлеу мақсатында әр кен орны 
бойынша көлемі 500 кг технологиялық сынамалар іріктеліп алынды. Кен орындары-
ның технологиялық зерттеулерін «Казмеханобр» МӨЭҒӨБ» АҚ-да өткізеді. Зерттеу-
лердің болжалды аяқталу мерзімі – 2018 жылдың мамыр айында.

2017 жылы Шоқпар және Гагаринское кен орындарында атқарылған жұмыстардың 
қорытындылары бойынша далалық материалдар ғылыми өңдеуден өтіп жатыр. 
Алынған нәтижелердің негізінде өнеркәсіптік кондициялардың ТЭН-дары мен қорлар-
дың есептемесі келтірілген есептер дайындалатын болады. 

Қазіргі уақытта келісімшарттардың қолданылу мерзімін ұзарту шаралары жүргізіліп 
жатыр.
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Компанияның ірі мәмілелері туралы 
ақпарат
Компания есепті мерзімде ірі мәмілелер туралы мынадай шешімдер қабылдады.

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 10 ақпандағы 
шешімімен (№ 01/17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» және «Қазцинк» ЖШС, 
«ДАНА» инвестициялық үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» 
ЖШС арасында жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі мәміле ретінде 
2016 жылғы 21 қыркүйектегі қарыз келісіміне 180 000 000 (жүз сексен миллион) 
АҚШ доллары сомаға қосымша келісім жасасуды келісті. 2017 жылғы 25 сәуірде 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Қазцинк» ЖШС, «ДАНА» инвестициялық үйі» 
ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШС арасында № 1 қосымша 
келісім жасалды.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 26 маусымдағы 
шешімімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның демеушілік қолдау туралы келісім жа-
сасуы мақұлданды: 
(i) Бұл келісім сомасы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ активтерінің жалпы сомасы-

ның 10%-на тең немесе одан асатын ірі мәміле болып табылады; 
(ii) әрі оның жасалуы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ міндеттемелерінің өз меншікті 

капиталының 10%-ын құрайтын немесе одан асатын шамаға ұлғаюына әке-
леді; және 

(iii) әрі оның жасалуында мүддесі бар мәміле болып табылады. 
Мәміле шарттарына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ 
жүзеге асыратын жобаға қатысты демеушілік қолдау көрсетеді. Жобаны 2017 
жылғы 12 маусымдағы қарыз шарты бойынша Еуропалық қайта құру және 
даму банкі қаржыландырады. Демеушілік қолдау бүкіл жоба мезгіліне беріледі.

Тұйық Темірлік

Геологиялық-барлау жұмыстарының бұдан кейінгі кезеңін қаржыландыру мақсатын-
да инвестицияларды тарту жоспарланады және әлеуетті инвесторлар іздестіріледі.

Алматы облысының Тұйық Темірлік кен 
ауданында мыс, қорғасын, барит барлау

Пайдалы қазба түрі: мыс, қорғасын, барит және ілеспе 
құрауыштар

Келісімшарт нөмірі: 2013 жылғы 27 наурыздағы № 4196-ТПИ

Келісімшарттың қолданылу мерзімі: 6 жыл

Келісімшарттық аймақтың ауданы: 161,61 км2

Орналасқан жері: Алматы облысы, Алматы қаласынан 186 км 
жерде

Жоба мақсаты: Кен аймағының шекарасында мыс пен іле-
спе құрауыштардың ірі және орташа кен 
орындарын анықтау мақсатында геоло-
гиялық-барлау жұмыстарының кешенін 
жүргізу

Жобаны жүз пайыз «Tau-Ken Mining» ЖШС еншілес кәсіпорны жүзеге асырады. Геоло-
гиялық-барлау жұмыстарын жүргізуге мердігер ұйымдар тартылды.

2017 жылы жоба бойынша бірінші кезеңдегі геологиялық-барлау жұмыстары аяқтал-
ды. Тұйық кен аймағында ғылыми өңдеу жұмыстарын жүргізудің әлеуетін бағалау 
мақсатында 2013–2017 жж. жүргізілген геологиялық-барлау жұмыстарының қоры-
тындылары бойынша электрондық деректер қоры жасалып, Темірлік кен орнының 
қорлары есептелді де, ресурстары бағаланды. 

Геологиялық-барлау жұмыстарының бұдан кейінгі кезеңін қаржыландыру мақса-
тында инвестицияларды тарту жоспарланады және әлеуетті инвесторлар іздестіріліп 
жатыр.

Сu
29 Мыс
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Негізгі қызмет көрсеткіштері
Есепті мерзімде Астанадағы аффинаж зауытында тазартылған алтын 
өндірісі 579 мың унцияны (18 тонна) құрады, соның ішінде 113 мың ун-
ция (3,5 тонна) өңделме негізде алынған шикізаттан (толлинг) қайта 
өңделген. 2017 жылғы тазартылған алтын өндірісінің жоспары 120%-ға 
орындалды. 

Есепті мерзімде Қарағанды қаласындағы зауытта металлургиялық 
кремний өндірісінің 2017 жылғы жоспары 66%-ға орындалды. 

2017 жылғы EBITDA margin нақты көрсеткіші –0,8% құрады. Өткен жыл-
дағы сәйкес мезгілмен салыстырғанда EBITDA margin көрсеткішінің 
төмендеуі есепті мезгілде жалпы пайданың 1,5 млрд теңгеге қысқаруы-
на және операциялық шығындардың өсуіне байланысты болды.

Жалпы пайданың төмендеуі, негізінен, есепті мезгілде алтын бағасы-
ның ауытқып тұрғанынан дайын өнімдегі және аяқталмаған өндірістегі 
алтын құнының төмендеуіне байланысты болды.

Операциялық шығындардың өсуі «Шалқия» және «Алайғыр» жобала-
рын белсенді іске асыра бастаумен түсіндіріледі.

Мамандандырылған кедергісі төмен 
болғандықтан мыс электр энергиясы 
мен басқа да кабельдер, сымдар 
және басқа өткізгіштер өндірісі 
үшін кеңінен қолданылады, мысалы 
басылған кезде. Мыс сымдар, өз 
кезегінде, электр жетектері мен қуат 
трансформаторларының орамаларында 
қолданылады. Мыстың тағы бір 
пайдалы қасиеті жоғары жылу 
өткізгіштігі болып табылады. Бұл 
оны әртүрлі жылу сорғыларында, 
жылу алмастырғыштарда, соның 
ішінде салқындату, кондиционерлеу 
және жылытуға арналған 
радиаторлар, сондай-ақ компьютерлік 
салқындатқыштар мен жылу 
құбырларында пайдалануға мүмкіндік 
береді.

Мыс — кенішті алудың қол жетімділігі мен 
төмен балқу нүктесі болғандықтан адамның 
жақсы меңгерген алғашқы металдардың бірі. 
Бұл металл табиғи түрде алтыннан, күмістен 
және темірден жиі кездеседі.Cu
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ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЕСЕП
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Есепті мезгілде таза табыстың 2016 жылмен салыстырғанда 19,1 млрд теңгеге өсуі, 
негізінен, «Қазцинк» ЖШС-ның үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін таза пайда-
сының 20,6 млрд теңгеге өсуімен байланысты.

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлш. бірл.
2016 ж. 2017 ж. 2018 ж.

Дерек Жоспар Дерек Болжам
Тазартылған алтын 
өндірісі 

мың унция/
тонна 386 / 12 482 / 15 579 / 18 643 / 20

Металлургиялық кремний 
өндірісі тонна 19 513 23 904 15 772 21 052

Финансовые показатели 

Атауы Өлш. бірл.
2016 ж. 2017 ж.

Дерек Дерек
EBITDA margin* % –0,08 –0,8

Таза табыс (шығын) млрд теңге 37,4 56,6
* Көрсеткіштер Жалғыз акционер бекіткен әдістеме бойынша есептелген.
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56,6 млрд. теңге 

2017 жылдың 
қорытындысы бойынша 
компанияның таза 
пайдасы

Меншікті капитал көлемі, млрд теңге

Капиталдың жеткіліктігі 
көрсеткіштері туралы мәлімет
Компанияның 2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша меншікті капиталы 590,8 млрд 
теңгені құрайды. Меншікті капиталдың 40,7 млрд 
теңгеге өсуі, негізінен, мына факторларға байла-
нысты болды:

   негізінен есепті мезгілде «Қазцинк» ЖШС-да 
үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін 
пайданы алу себебінен бөлінбеген пайданың 
51 млрд теңгеге өсуі;

   «Қазцинк» ЖШС-ның есептілік валютасын қай-
та есептеуден өзге капитал құрауыштарының 
10,3 млрд теңге сомаға төмендеуі.

Өтімділік көрсеткіштері 
туралы мәлімет

2017 жылдың қорытындылары бойынша қаржылық тәуелділік көрсеткіші 0,04 құрай-
ды, меншікті капиталдың концентрациясы 0,96 құрайды. Бұл Компанияның ағымдағы 
қаржылық жағдайын тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз деп сипаттайды.

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің көрсеткіші 7,78 құрайды. Бұл ағымдағы міндет-
темелердің алдында бос ресурстардың жеткілікті көлемі салдарынан Компанияның 
ағымдағы қаржылық жағдайын оң деп сипаттайды.
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210,3 млрд теңге

2017 жылы 
компанияның                
жалпы кірісі 
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Жалпы шығын, млрд теңге    Жалпы табыс, млрд теңге

Табыс пен шығынның толық болжамы
2017 жылы 210,3 млрд теңге көлеміндегі жалпы табыс, негізінен, Қа-
зақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 196,4 млрд теңге сомаға 
тазартылған алтын өткізуден, сондай-ақ 9,9 млрд теңге сомаға 
металлургиялық кремний өткізуден, уақытша бос ақшалай қа-
ражатты екінші деңгейдегі банктерде орналастыру нәтижесінде 
3,6 млрд теңге көлемінде қаржылай табыс алудан, сондай-ақ 
0,4 млрд теңге көлемінде өзге табыс алудан құралды.

Компанияның 2017 жылғы жиынтық шығыны 211,8 млрд тең-
гені құрады және, негізінен, алтынды шикізат алудан, алтын аффи-
нажында ескерілетін шығындардан, металлургиялық кремний өндіруге 
жұмсалған шығындардан, жалпы және әкімшілік шығындардан, тасымалға, өнім өткізу-
ге жұмсалған шығындардан және өзге операциялық емес шығындардан тұрады. 

2018 жылы Компания Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 224,05 млрд теңге 
сомаға тазартылған алтын өткізу, 13,1 млрд теңгеге металлургиялық кремний өткізу, 
0,7 млрд теңгеге тазартылған күміс өткізу, сондай-ақ 1,1 млрд теңге көлемінде қаржылай 
табыс алу арқылы 239 млрд теңге көлемінде жалпы табыс алуды жоспарлайды. 

Компания 2019 жылы «Алайғыр» және «Шалқия» инвестициялық жобаларын қолда-
нысқа енгізуді аяқтаудың нәтижесінде қорғасын-мырыш және қорғасын-күміс концен-
тратын өткізе бастау арқылы 2019 жылдан бастап табысын ұлғайтуды жоспарлап отыр. 

2018 жылы 244,7 млрд теңге жалпы шығын жоспарланады. Ол барлығы 236,4 млрд теңге 
құрайтын алтынды шикізатты сатып алуға жұмсалатын шығындарды және тазартылған 
алтын мен металлургиялық кремний өндірісінде есептелетін шығындарды, 4,9 млрд тең-
ге көлемінде Компанияның корпоративтік орталығы мен оның еншілес ұйымдарының 
жалпы және әкімшілік шығындарын, 0,4 млрд теңге көлемінде өнімді өткізу шығында-
рын, және 3 млрд теңге көлемінде өзге де шығындарды қамтиды.

Жалпы табыс пен шығын, 
млрд теңге

Қаржылық тұрақтылық
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 25 мамырдағы шешімімен          
(№ 14/17 хаттама) бекітілген Акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы меншік 
құқығы мен сенімгерлікпен басқару құқығы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиісті 
заңды тұлғаларға арналған қаржылық тұрақты коэффициенттерінің шекті және мақ-
сатты мәндеріне сәйкес, Компания үшін 2017–2019 жылдары қаржылық тұрақтылық 
коэффициенттерінің мынадай шекті мәндері белгіленген:

№ Коэффициент Шекті 
мәндер Факт 2017 ж.

1. Қарыз/EBITDA 3,7 дейін 0,1

2. Қарыз / Меншікті капитал 1 дейін 0,01

3. EBITDA / Пайыздық сыйақы бойынша 
шығындар кемінде 3,2 70

2017 жылы қаржылық тұрақтылық коэффициеттерінің шекті мәндері шамадан ас-
паған және белгіленген шектерде жатыр. 
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сыртқы ортаны талДау

Темір – әлемдегі металлургиялық 
өндірістің 95%-ына дейінгі ең көп 
пайдаланылатын материалдардың 
бірі.

  Темір болат пен шойынның негізгі 
құрамдас бөлігі – ең маңызды құрылым-
дық материалдар.

  Темір басқа металдарға негізделген қо-
рытпалардың бір бөлігі болуы мүмкін, 
мысалы, никель.

Темір. Қарапайым зат - жоғары химиялық реакцияға 
ие күміс-ақ түсті темірдің мыжылмайтын металы: 
темір жоғары температура кезінде немесе ауадағы 
жоғары ылғалдылық жағдайында тез бұзылады. 
Таза оттегіде темір жанып кетеді және жұқа шашы-
ратылған күйде ауада күйеді.Fe
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26 Темір

55,845

СЫРТҚЫ 
ОРТАНЫ ТАЛДАУ

Заңнамалық орта
Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласын-
дағы заңнамасына сәйкес Компания құзыретті орган болып та-
былатын Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму 
министрлігіне және басқа мемлекеттік органдарға, соның ішінде 
жергілікті атқарушы органдарға жер қойнауын пайдалану құқығын 
алу, құжаттаманы келісу (сараптау), жер телімдерін ресімдеу және 
пайдалы қазбаларды барлау мен өндіру жөніндегі басқа да мәсе-
лелер бойынша бас ұрады. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
келісімшарттарды еншілес (тәуелді) ұйымға табыстау, сондай-ақ 
жер қойнауын пайдалану құқығын және жер қойнауын пайдалану 
құқығымен байланысты нысандарды сату-сатып алу кезінде Ком-
пания құзыретті органдардың келісімін алады.

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

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес Компа-
ния монополияға қарсы органға стратегилық әріптестермен бірлес-
кен қызмет туралы келісімдерді жүзеге асыру мақсатында еншілес 
ұйымдар құру жөнінде келісім алу үшін, сондай-ақ тау-кен актив-
терін (қатысу үлестерін, акциялар дестелерін) сатып алу бойынша 
мәмілелер жасасқан кезде экономикалық концентрацияға келісім 
алу үшін өтінішхат жолдайды.

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының заңында Компанияның жер қойнауын пайда-
лану бойынша ұлттық компания ретіндегі қызметі реттеліп, жер 
қойнауын пайдалану құқығын алу жөнінде тікелей келіссөз жүргі-
зу құқығы және жер қойнауын пайдалану жөніндегі айырылатын 

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017

36 37



сыртқы ортаны талДау

құқықты (жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты нысандарды) сатып алу 
бойынша артықшылықты құқық беріледі. 

Өткен жылдың басты нәтижелерінің бірі сала үшін негізгі құжаттар болып табылатын 
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекстің және жаңа Салық ко-
дексінің қабылдануы болып табылады.

Компания Республикалық тау-кен өндіретін және тау-кен металлургиялық кәсіпорын-
дар қауымдастығының мүшесі бола отырып, «Жер қойнауы және жер қойнауын пай-
далану туралы» кодекс жобасын әзірлеуге белсене қатысты. Кодекстің мақсаты Елба-
сының тапсырмаларын және Ұлт жоспарының 74-ші және 75-ші қадамдарын орындау 
аясында елдің тұрақты экономикалық дамуы үшін жер қойнауын пайдалану саласын-
дағы заңнаманы жетілдіру, инвестициялық ахуалды жақсарту, минералдық-шикізат 
қорының орнын толтыруды қамтамасыз ету болып табылады.

Елбасы 2017 жылғы 27 желтоқсанда қол қойып, 2018 жылғы 29 маусымнан бастап 
қолданысқа енгізілетін Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекстің 
қабылдануы салада маңызды реформалаудың басын бастап, жер қойнауын пайда-
лануды реттеу жүйесін жетілдіруге бағытталған. Қабылданған заңның негізгі жаңа-
лықтары жер қойнауын пайдалану құқығын берудің «бірінші келген – бірінші алады» 
қағидаты бойынша Австралиялық үлгісін енгізу, пайдалы қазбалар қорын есептеудің 
халықаралық жүйесіне өту, геологиялық ақпараттың қолжетімдігін қамтамасыз ету, 
жер қойнауының мемлекеттік қорын басқару бағдарламасын әзірлеу, уран, метан, 
көмір қабаттарын өндіруді реттеу, пайдалы қазбаларды ыждаһатты өндіруді енгізу 
болып табылады. Қабылданған кодексте қатты пайдалы қазбалардың кен орындары 
бойынша артықшылықты құқық жоқ және тікелей келіссөз жүргізу құқығы 2 жылға 
ұзартылған. 

Металлдар нарығына қысқаша шолу

Алтын нарығының конъюктурасы
2017 жылы алтын нарығының динамикасы оң болды. Биржалық инвестициялық қор-
ларға алтынмен қамтамасыз етілген қаражат түсімі 8,2 млрд долларды құрады.

Алтын қоры бар үздік 10 ел, 
тонна

24%

1,81%

612,5

9,98%

8,33%

7,21% 7,26%
5,45%

5,44%

3,08%

2,26%

25,10%

33 790,8

Нидерланды

Жалпы көлемі 

8 482,87Басқа елдер
8 133

3 373,6
2 814

2 435,9
2 451,8

1 842,6
1 838,8

1 040
765,2Жапония

Швейцария
Ресей
Қытай
Франция
Италия
ХВҚ
Германия
АҚШ

18 

Қазақстанның алтын 
қорларындағы орны

Бір жылдың ішінде алтын бағасы барлық валюталарда өсті. Үнді рупийі мен қытай 
юанімен алтын бағасы сәйкесінше 5,1%-ға және 3,5%-ға, доллармен – 13,5%-ға өсіп, 
2010 жылдан бастап жылдық өсімнің ең үлкен көрсеткіші болды. Алтын бағасының 
өсімі, акциялардан басқа, активтердің негізгі санаттарының көпшілігінен асып түсті.

World Gold Council пікірінше алтынға 2017 жылы мына төрт фактор қолдау берді:

   АҚШ долларының әлсіздігі;
   қор индекстерін қоса, активтердің көбісі жаңа биіктерге жетіп, инвесторлар, баға 

белгіленімдерінде кейін шегінуден сақтанып, тәуекелді азайту үшін алтынға бәс 
тіккен;

   активтердің негізгі санаттары арасындағы төмен құбылмалылыққа қарамастан, 
геосаяси тұрақсыздық инвесторлардың тұрақсыздығын арттырып, алтынға деген 
қаражат түсіміне әкелді;

   алтын өсімінің траекториясы металл жақсы қолдау алатынына инвесторларды 
сендірді.

Жалпы 2017 жылдың ішінде алтынның ең үлкен қорына (8 133,5 тонна) АҚШ ие болды, 
ал Қазақстан асыл металл қорлары бойынша 18-ші орынды ұстап тұр.

2017 жылы алтынға деген дүниежүзілік сұраныс, төртінші тоқсандағы қызығушы лық-
қа қарамастан, жылдың қорытындысы бойынша 4 071,7 тоннаға дейін 7%-ға түсті. 
Осылайша, Есепке сәйкес, биржалық инвестициялық қорларға алтын түсімі оң болып 
қалса да, 2016 жылмен салыстырғанда, айтарлықтай (63%-ға) қысқарып, 202,8 тонна 
құрады. Әрі түсімнің шамамен 73%-ын еуропалық қорлар (148,9 тонна) қамтамасыз 
етті. Бұл ретте 2017 жылы зергерлік бұйымдарға деген сұраныс жанданып, 2 135,5 
тоннаға дейін 4%-ға өскенін көрсетті. WGC хабарлағандай, бұған Үндістан мен Қытай-
да сәйкесінше 12%-ға (562,7 тоннаға дейін) және 3%-ға (646,9 тоннаға дейін) өскен са-
уда-саттық себеп болды. Бұл ретте бұл көрсеткіштер бәрібір тарихи орта шамалардан 
төмен болып қала беретіні есепте айтылып өткен.

№ Қор атауы Көлем (тонна)
1. Reliance ETF Gold BeES 2 571,89

2. SBI – ETF Gold 780,46

3. R*Shares Gold ETF 491,56

4. HDFC Gold Exchange Traded Fund 484,16

5. Kotak Gold ETF 418,05

6. UTI Gold Exchange Traded Fund 381,86

7. ICICI Pru Gold iWIN ETF 104,04

8. Axis Gold ETF 90,91

9. IDBI Gold Exchange Traded Fund 73,14

10. Birla Sun Life Gold ETF (G) 69,87

Барлығы 5 610

Дерекнама: World Gold Council

Бір жылдың ішіндегі баға динамикасы, АҚШ доллары

«Биыл АҚШ-тағы пайыздық мөлшерлемелердің өсуі мен акциялардың 
тұрақты бұқа нарығына қарамастан, алтын бағасы өсті. Алдағы уақыт-
ты болжамдасақ, алтын жоғары көтерілу траекториясын сақтап қалады 
деп ойлауға бірнеше себеп бар», – деп түсіндіреді Алтын бойынша дүни-
ежүзілік кеңестің бас стратег-аналитигі Джон Райд.

Биыл инвесторлар АҚШ-ның қор нарықтарына, технологиялар қорына және 
криптовалюталарға бар назарын аудара алушы еді, бірақ алтын бұрынғыдай 
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2017 жыл бойынша елеулі көрсеткішке ие болды 
да, бұл жағдай алғаш 11 айдың өзінде-ақ екі мәнді 
өсуін қамтамасыз етті. Күшті көрсеткіштер АҚШ 
мөлшерлемелерді көтергенде, ал акциялар күшін-
де қалған кезде жыл бойы әсіресе айқын көрінеді. 
Алтын ауқымы айтарлықтай тар болды, және қы-
ркүйекте бір унция үшін $1 350 жоғары геосаяси 
қозғалыстан басқа, бұл қадамдар айрықша ретке 
келтірілген еді. (World Gold Council).

Болашақ үміт

Citi талдаушылары алдағы үш жылдың ішінде ал-
тынға деген сұраныс оң болып, 2020 жылға таман 
бір унция үшін $1 400 дейін жетеді деп ойлайды.

2018 жылғы алтын бағасының болжамы туралы 
ресми есепте былай делінеді: «Алтынға арналған 
оқиғалармен байланысты үрдістер бәрінен жиі 
орын алады және жаңа реалиялар бола алады. 

Мөлшерлемелер мен валюталық дәліз алтын бағасының әлемдік болжамында басым 
болған кезде де, сары түсті металл инвесторлар тарапынан аз ықтималды оқиғаға 
деген тәуекелді херджерлеу саясаты ретінде бұдан да жиі қолданылады».

Бұдан басқа, америкалық банк қазіргі уақытта алтын бағасы 2018 жылдың соңында 
бір унция үшін $1 270 дейін жетейін деп жатыр деп мәлімдеді. Сонымен қатар талдау-
шылар 2018 және 2019 жылдары асыл металл бағасының бір унция үшін $1 350 және 
бір унция үшін $1 370 дейін өсетінін болжамдап отыр. Осылайша, әлеуетті саяси және 
экономикалық анықсыздық – бұл инвесторларға қатысты алтынға деген тәбеттің 
пайда болуына жағдай жасайтын негізгі факторлар ретінде пайда болатын құбылыс. 
(Citi).

Әлемдегі алтын өндірісі

Әлемдік алтын нарығы ең «бұлыңғыр» болып табылатындықтан, USGS (United States 
Geological Survey) тәуелсіз сарапшыларының статистикасына назар аударған жөн:

Ел Алтын өндірісі

2016 ж. 2017 ж.
АҚШ 222 245
Австралия 290 300
Бразилия 85 85
Канада 165 180
Қытай 453 440
Гана 79 80
Индонезия 80 80
Қазақстан 69 70
Мексика 111 110
Папуа–Жаңа Гвинея 62 60
Перу 153 155
Ресей 253 255
Оңтүстік Африка 145 145
Өзбекстан 102 100
Басқа елдер 840 845
Жалпы көлемі 3 110 3 150

Австралия мен Канада кеніштеріндегі жаңа өндіріс экологиялық нормаларды қатал-
дастырумен байланысты Қытайдағы алтын өндірісінің қысқаруын теңелтті. Алтын 

2017 жылғы алтын бағасы

2012–2017 жж. Қазақстандағы алтын 
өндірісі, тонна

құймамен жабылған негізгі металдар алтынды үнемдеу үшін электр 
және электрондық бұйымдарда, сондай-ақ зерлерлік бұйымдарда 
барынша кеңінен қолданылады. Бұл өнімдердің көбісі алтын мөл-
шерін қысқарта отырып, жоғары сапа стандарттарын сақтау үшін 
әрдайым жаңадан құрастырылады.

Консенсус-болжамға сәйкес 2018 жылы алтынның орташа бағасы 
2017 жылғы бір унция үшін $1 257 салыстырғанда, бір унция үшін   
$1 3180 дейін өспек. Негізгі ықпал ететін фактор АҚШ-дағы нақты 
пайыздық мөлшерлемелер ме, геосаяси факторлар ма, әлде ға-
ламдық экономикалық өсу қарқыны ма болатыны жөнінде талда-
ушылардың пікірі қосылмады. – Сондықтан біз алтын бойынша ең 
жоғары болжал – бір унция үшін $1 510, ал ең төменгі болжал – бір 
унция үшін $1 120 деп көрсетілген болжамдарды алдық. $390 дейінгі 
айырмашылық аса динамикалық жылдың болатынын көрсетеді. 

Қазақстандағы алтын өндірісі 

2017 жылы Қазақстан аумағында «Полиметалл», «Қазақалтын», 
«Алтынтау», «Қазақмыс», «Алтыналмас» және басқа компаниялар 
19,7 млн тонна алтынды кен шығарды. Өңделмеген алтын өн-
дірісінің көлемі 85 029 кг құрады, бұл 2016 жылдағы сәйкес мезгіл-
ден 13,8%-ға артық болды. 

Қазақстанда өндірілген бүкіл алтынды қазіргі уақытта мемлекет 
сатып алып, елдің алтын-валюта сақтық қорларын тазартылған ал-
тын құймаларымен толықтырып жатыр.

World Gold Council деректеріне сәйкес, 2017 жылдың қорытынды-
лары бойынша Қазақстан 286 тонна таза алтынға ие бола отырып, 
әлемдегі алтын қоры бойынша үздік 20 елдің қатарына кірді. 

Reuters деректеріне сәйкес 2017 жылдың ішінде Қазақстан респуб-
лика аймағында өндірілетін металдардың басым көпшілігінің өн-
дірісін ұлғайта алды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда, алтын өн-
дірісі 44,2 тонна асыл металл көрсеткішіне дейін жетіп, 16,8%-ға өсті. 

 «Тау-Кен Алтын» ЖШС  – 18 тонна
 «Казцинк» ЖШС – 18,2 тонна
 «Kazakhmys Smelting» ЖШС – 8 тонна
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2017 жылы тонна есебімен шығарылған 
көлем бойынша Қазақстанның алтын         

нарығындағы «Тау-Кен Алтын» ЖШС үлесі
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сыртқы ортаны талДау
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«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің тазартылған 
алтын өндірісі

Металлургиялық кремний қолданылатын негізгі салалар алюминий қорытпалары-
ның өндірісі және кремний органикалық қосылыстар өндірісі болып табылады.

Scotia Banka болжамы бойынша алюминийге (және, сәйкесінше металлургиялық 
кремнийге) деген сұраныстың тағы бір маңызды индикаторы болып табылатын авто-
мобильдік салада 2018 жылы автомобильдер саудасы елеусіз дәрежеде өседі (2017 
жылмен салыстырғанда, 1,13%-ға өсу). Әлемде кремний өндірісі бойынша жаңа өн-
дірістік қуаттар іске қосылмауы шартымен, бұл өсім қысқа мерзімді келешекте крем-
ний бойынша оптимистік болжам беруге мүмкіндік береді.

Кремний бағасының динамикасы

Желтоқсан айының басынан бастап ортасы-
на дейін кремний бағасы негізінен қарашаның 
соңындағы деңгейде сақталды, және Қытайда 
кремнийдің өзіндік құнының өсуіне байланы-
сты (негізінен ҚХР компартиясының съезінде 
ратификацияланған экология туралы заңдар 
себебінен) баға жоғары көтеріліп, өсу динами-
касын жалғастыруда.

Сонымен бірге Еуропа нарығында Бразилияға 
қатысты демпингке қарсы тергеуге байланыс-
ты кремний бағасы өседі деп жатыр.

Ferroglobe PLC компаниясы АҚШ және Канада 
аумағына импортталатын кремнийге қатыс-
ты тергеудің жүргізілуіне бастама танытты. 
Канадада істі қарау барысында ішкі кремний 
өнеркәсібіне елеулі залалдың келтірілмегені та-
нылып, 2017 жылғы 02 қарашада бұдан бұрын қойылған демпингке қарсы және өте-
мақылық баждар жойылды. Істі қарау нәтижелері бойынша Ferroglobe компаниясы 
апелляция жасады. 120% көлемінде алдын-ала өтемақылық баж белгіленді. Іс қолай-
лы нәтиже берген жағдайда кремний АҚШ және Канада нарығында бір тоннаға 3 000 
АҚШ доллары премиалық бағамен қайта өткізілетін болады.

Қазақстандық кремний нарығы

«Tau-Ken Temir» ЖШС металл кремний өндіретін зауыты Қазақстан Республикасында 
ғана емес, Орталық Азия елдерінің аумағында да жалғыз кәсіпорын болып табылады. 
Негізгі жабдық – кен қыздыратын пештер – және қосымша жабдық бірегей болып 
табылады, жабдық өндірушісі әлемдік нарықта электр қыздырғыш пештер өндірісінің 
көшбасшысы – SMS Diemag неміс компаниясы болып табылады. Өндірістік қуаты – 
жылына 22 000 тонна дайын өнім.

Экспорттық қызмет

2017 жылғы қаржы есептілігіне сәйкес, орташа өткізу бағасы      
1 789 АҚШ долларын құрады. Негізгі бағыттар – АҚШ, Еуро-
палық одақ елдері (Нидерланды корольдігі, Ұлыбритания, 
Италия, Германия), Кеден одағы елдері. 

2018 жылы ТМД, Еуроодақ және Солтүстік Америка ел-
дерінің нарықтарында қатысу үлесін ұлғайту жоспарланып 
жатыр.

2012 жылдың сәйкес көрсеткішімен салыстырған-
да, Қазақстан 2017 жылы тазартылған алтын өн-
дірісін 2 есе жоғарылатты. 

Гидрометаллургиялық тұндыру желісі жабдығы-
ның көмегімен 2 550,3 кг тазартылған алтын 
өндірілді.

2017 жылдың ішінде жалпы қосылған құн арқылы 
шикізатқа келіп түскен 2 579,5 кг алтын, сондай-ақ 
аффинаж өндірісінің айналмалы материлдарында 
653,3 кг алтын қайта өңделді.

2017 жылдың нәтижелері бойынша «Тау-Кен       
Алтын» ЖШС өндірісі іс жүзіндегі шығарылымы 
18 тонна құраған тазартылған алтын түріндегі 
дайын өнім өндірісі мен өткізілуі бойынша бастап-
қы жоспарлы көрсеткіштерді жоспардан тыс 
орындады.

ҚР Ұлттық Банкі өткен жылдың соңында ал-
тын-валюта сақтық қорларының көлемі $30,7 
құрағанын көрсетті. Банктің сақтық қорлары тағы 
3%-ға өсті де, $3,71 құрады. Ұлттық Банктінің ше-
тел валютасындағы активтері $58,3 млрд.

Кремний нарығының конъюнктурасы
Кремнийдің өндіріс көлемі

U.S. Geological Survey деректері бойынша 2017 жылы әлемде шамамен 2 544 000 тонн 
кремний өндірілді.    

Кремнийге деген қажіттілік көлемі

Өндіріс Тұтыныс

Ел
Көлем, 

жылына 
мың тонна

Ел
Сала, жылына мың тонна

Металлургия Химия Барлығы

Солтүстік 
Америка 192 АҚШ 91 221 312

Оңтүстік 
Америка 105 Еуропа 178 369 547

Еуропа 150 Жапония 96 90 186

Азия/Африка
150

Оңтүстік 
Корея 58 103 161

ТМД 72 Өзге индустр. 354 55 409

Қытай 1 640 ТМД 43 1 44

Қытай 287 548 835

Барлығы 2 544 Барлығы 1 107 1 387 2 494

Itochu Metals Corporation деректері бойынш кремнийге байланысты әлемдік қажеттілік 
2017 жылы 2 494 мың тоннаны құрады.

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

АҚШ-дағы кремний бағасы, 
1 тоннаға АҚШ долл
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инновациялық қызмет

ҒЗЖ шеңберінде келесі зерттеулер жүргізілді:

Қарағанды   облысында Алайғыр кенорнының технологиялық схемала-
рын анықталады, оның нәтижелері Компания Wardell Армстронг, қорға-
сын кенін зертханалық сынақтар есептерін қабылдады. Тотыққан және 
сульфидті кендерді өндіру нәтижелері тиісінше 88% және 90% құрады.

Massalskoe кен орнында, CNTIC бірге, жартылай өнеркәсіптік сынақтар 
аяқталды, бұл технологиялық регламенттерді әзірлеуге әкелді.

пилоттық сынақтарын жүргізді және концентратор және гидрометал-
лургиялық бөлудің өңдеу вольфрам-молибден-висмут-мыс кен Сол-
түстік Қатпар «компаниясын BGRIMM, Қытай жобалау технологиялық 
регламенті әзірленді.

SX-EW схема арқылы қайта өңдеу өнімі ерітіндісімен сілтілеу арқылы 
қайта өңдеу тотыққан сульфидті және аралас мыс кен Hadzhikongan 
мүмкіндігін бағалау үшін бөтелке үгіттеушілерге және перколяции 
бағандарда руда түрлі мөлшерде сілтілеу үшін тестілеу қамтитын ке-
шенді ғылыми-зерттеу институты «ВНИИцветмет» өткізілді.

Шелит - әдетте сұр, сары, қоңыр 
немесе қызыл түске боялған WO3, 
Mn, Sr, Nb, Ta, Cr, F, Cu қоспалары бар 
CaWO4 (кальций вольфрамы) тұратын 
минерал.
Өнеркәсіпте кең көлемде 
пайдаланылғандықтан, табиғи 
сиқырлы минералды шеделит 
жасайды. 

Вольфрам — бұл металдардың ең балқытуға 
қиын түрі. Жоғары балқу нүктесі тек металл 
емес элементке ие - көміртек, бірақ тек жоғары 
қысым кезінде сұйық күйде болады. Стандарт-
ты жағдайларда химиялық тұрақты.W
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ
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КорпоративтіК басқару

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі (бұдан әрі – КБ) Компания-
ның қызметін басқару және бақылауды қамтамасыз ететін үдерістер 
жиынтығы, сондай-ақ атқарушы орган, Директорлар кеңесі, акционер 
және мүдделі тараптар арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесі бо-
лып табылады.

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

   Үкімет акционер ретінде
   Қор мен ұйымдардың өзара қатынасуы
   Тұрақты даму
   Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарас 
   Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі 
   Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит
   Ашықтық

Компания Кодексті іске асыру жөніндегі  2016 жылғы 17 мамырдағы 
№ 05/16 хаттамаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен 
бекітілген, 2016–2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын әзір-
леді. КБ-ның тоқсан сайынғы мониторингі жүргізілуде.

Есепті кезеңде «Тау-Кен Самұрық ҰТК» АҚ КБ жүйесі мен тәжірибесін 
бағалау үшін Ішкі аудит қызметі КБ жүйесін тексерістен өткізді. Бұл тек-

Кремний негізіндегі электронды 
құрылғыны құру кезінде кристалды 
бетінің сапасы кремнийдің 
электрофизикалық қасиеттеріне 
және, тиісінше, жасалынған 
электронды құрылғының 
қасиеттеріне айтарлықтай әсер етуі 
мүмкін, негізінен, бір кристалдануы 
(ондаған мкм қалыңдығына 
дейін) пайдаланылады. Кейбір 
құрылғыларды құру кезінде, мысалы, 
кремний бетін әртүрлі химиялық 
реагенттермен өңдеу және оны 
сәулелендіру сияқты, бір кристаллдың 
бетін модификациялау технологиясы 
қолданылады.

Кремний — металл емес, жер қыртысында ең 
көп таралуы бойынша екінші (оттегіден кейінгі) 
химиялық элемент. Қазіргі заманғы электро-
ника үшін өте маңызды.Si
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КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ
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КорпоративтіК басқару

серіс «Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік басқару диагностика-
сының бекітілген әдістемесіне сәйкес жүргізілді. Талдау нәтижелері 
бойынша Компанияның КБ рейтингі B (81%) құрады. Бағалау негізін-
де Ішкі аудит қызметі Компанияның КБ жүйесін одан әрі жетілдіру 
бойынша ұсынымдар берді.

Бұдан басқа, «Самұрық-Қазына» АҚ 2018 жылы Компанияның КБ 
жүйесін тәуелсіз тексеруден өткізуге жоспарлап отыр.

Кодекс бөлімінің қағидаларына сәйкес келу / сақтамау туралы то-
лық ақпаратты Қоғамның корпоративтік веб-сайтынан алуға бола-
ды. Есепке 1-қосымшада Кодекстің қағидаларын сақтаудың негізгі 
өлшемдері туралы ақпарат келтірілген.

Корпоративтік басқару құрылымы
Жалғыз акционермен бекітілген Компания Жарғысына сәйкес, Ком-
панияның органдары болып табылады:

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

Компания меншігінің құрылымы 
   Шығарылған акциялар саны: 400 981 дана.
   Орналастырылған акциялар саны: 292 887 дана.
   Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялар саны: 108 094 дана.
   Акцияның атаулы құны: 1 000 теңге.

2017 жылдың қорытындысы бойынша Компанияның жарғылық капиталы 252 874 907 
мың теңге, жекеменшік капиталы – 550 096 363 мың теңге құраған.

Жалғыз акционер 
Компания тігінен ықпалдастырылған компания болып табылады және Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтардағы қаулысына сәйкес құрылған.

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

Директорлар кеңесінің қызметі
Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» заңмен және Компания Жарғы-
сымен Жалғыз акционердің және Компанияның атқарушы органының айрықша құ-
зыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Компанияның қызметіне жалпы бас-
шылықты жүзеге асырады.

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

Корпоративтік басқарудың озық тәжірибесіне сәйкес, Компания мүдделеріне барын-
ша сәйкес келетін объективті шешімдердің қабылдануына кепіл болатын, Жалғыз ак-
ционер мен Компания басшылығынан тәуелсіз директорлардың болуы қажет. 

Директорлар кеңесіне кандидаттар ұсыну рәсімі 

Компанияның Жарғысына сәйкес, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілет-
тілік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Жалғыз акционердің 
айрықша құзыретіне жасады. Директорлар кеңесі 3 жылға дейінгі мерзімге сайлана-
ды. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 жылдан астам мерзімге сайлану 
Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігінің ескерілуімен, ерекше 
қаралуы тиіс. Бір адам Директорлар кеңесіне қатарынан 9 жылдан астам сайлана ал-
майды. Ерекше жағдайларда 9 жылдан астам мерзімге сайлану рұқсат етіледі, бірақ 
бұл жағдайда аталған тұлғаны Директорлар кеңесіне жыл сайын қайтадан сайлап 
отыру керек. Компанияның Жарғысына сәйкес, Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 
кемінде 5 адамнан құралуы тиіс. Тәуелсіз директорлардың саны Директорлар кеңесі 
мүшелерінің үштен бірінен кем болмауы керек. Компания осы талапты орындайды, 
қазіргі кезде тәуелсіз директорлар үлесі 40% құрайды.

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

Директорлар кеңесінің мүшелерін іздеу барысы

1. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің төрағасымен, Директорлар кеңесінің 
Тағайындау және сыйақы комитетінің төрағасымен бірлесіп:
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«Тау-Кен Самұрық» 
ҰТҚ» АҚ корпоративтік                            
басқару рейтингі

Меншік                 
құқығын иелену    
тәртібі

  Компанияның Жалғыз 
акционері «Самұрық-Қа-
зына» АҚ болып табы-
лады, 100% акция оның 
тікелей меншігінде.

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ-ның еншілес және 
тәуелді ұйым да рын-
дағы акциялар (жар -
ғылық ка питалдағы 
үлестер) «Тау- Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Бас-
қарма мүшелері мен Ди-
ректорлар кеңесінің мү-
шелеріне тиесілі емес.

   Компанияның барлық 
акциялары жай акция 
болып табылады, акци-
онерлердің құқықтары 
2003 жылғы 13 мамыр-
дағы № 415-II «Акцио-
нерлік қоғамдар тура-
лы» ҚР заңының 14-ба-
бының талаптарына 
сәйкес. Акционерлер 
Ком панияның мүлкіне 
қатысты басым меншік 
құқығына ие.

   Басқарма және Дирек-
торлар кеңесінің мүше-
лері, сондай-ақ негіз гі 
басқарушы қыз мет-
кер лер Компанияның 
акцияларына иелік ет-
пейді.

Стратегиялық басқару органы

Жоғарғы орган

Директорлар кеңесінің комитеттері

Алқалық атқарушы 
орган
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 — дайындау және жоспарлау шараларын өткізеді: Компания міндеттерін ескере оты-
рып, Директорлар кеңесінде қажетті құзыреттер мен машықтардың жиынтығын 
анықтап, талдау өткізеді;

 — кандидаттарды іздеу тәсілін белгілейді – өз бетімен немесе рекрутингілік ұйымның 
қатысуымен;

 — кандидаттарды іздейді;
 — кандидаттарды іріктейді: кандидаттар бойынша ұсыныстарды бағалайды, сұхбат 

алады және дайындайды (Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттар Жалғыз 
акционердің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің кем дегенде бір мү-
шесімен талқыланады);

2.  Жалғыз акционер шешім қабылдайды.
3.  ақпарат Компанияның Интернет-ресурсында жарияланады, баспасөз хабарлама-

сы шығарылады.
Тәуелсіздік критерийлері ҚР заңнамасымен, Жарғымен және Директорлар кеңесі ту-
ралы ережемен белгіленеді.  

Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне ұсыныс енгізу рәсімі 

Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Компания Басқармасының  
бастамасымен немесе төмендегілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
2) Компанияға аудит өткізетін аудиторлық ұйым;

3) Жалғыз акционера;
4) Компанияның Ішкі аудит қызметі. 

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

Директорлар кеңесінің жиналыстарында осы жиналыстың күн тәртібіне енгізілген 
мәселелер бойынша шешім қабылданады. Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы 
құрамынан 2/3 (үштен екі) бөлігі қатысатын Директорлар кеңесінің кез келген мәжілісі 
барысында, күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізіліп, қаралуы мүмкін, бұл ретте 
олардың күн тәртібіне қосылуы үшін Директорлар кеңесінің қатысып отырған барлық 
мүшелері дауыс беруі шарт. Толығырақ ақпаратпен Директорлар кеңесі жиналысы-
ның күн тәртібіне ұсыныстар енгізу тәртібі туралы толығырақ ақпаратпен Компания-
ның www.tks.kz сайтында танысуға болады.
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Кремниевый завод

Директорлар кеңесі  мүшелеріне сыйақы тағайындау саясаты 

Компанияның Жарғысына сәйкес, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарт-
тары мен көлемдерін анықтау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

Компанияның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма-
сының шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияларының тәуелсіз директор-
ларының шығындарын өтеу және сыйақы төлеу ережелері негізінде жүзеге асырылады.

Тәуелсіз директорларға келесі сыйақылар төленеді:

1) бекітілген сыйақы;
2)  Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттердің күндізгі жиналыстарына қатысқа-

ны үшін қосымша сыйақы.

Тәуелсіз директорларға бекітілген және қосымша жылдық сыйақы сомалары Жалғыз ак-
ционердің жеке шешімімен белгіленеді. 

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

Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесінің есепті кезеңде өткізілген барлық күндізгі 
және сырттай жиналыстарының жартысынан кеміне қатысқан жағдайда, күндізгі жина-
лыстарға сырқаттану, демалыста не іссапарда болу себебінен қатыспаған жағдайларды 
есептемегенде, бекітілген сыйақы төленбейді. 

Сонымен қатар, коммерциялық ұйымдардан қандай да төлемдер алуға қатысты заңна-
мада шектеу қойылған немесе тыйым салынған Директорлар кеңесінің мүшелеріне және 
Компания Басқармасының Төрағасына сыйақы төленбейді.

Директорлар кеңесі, оның құрамы туралы мәліметтер  

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 29 қаңтардағы № 04/15 және 2016 
жылғы 26 қыркүйектегі № 35/16 шешімдерімен Директорлар кеңесінің келесі құрамы 
белгіленді:
1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар 

кеңесінің төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі;
2) Арсланова Зарина Фуатовна – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, тәуелсіз директор;
3) Аргингазин Арман Ануарбекович – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, тәуелсіз директор;
4) Туткушев Ержан Бексултанович – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
5)  Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Төрағасы.
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БЕКТЕМИРОВ                                                        
Куаныш Абдугалиевич
Жалғыз акционердің өкілі,                                              
Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Дирек-
торлар кеңесіне ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-      
Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 31 қаңтар-
дағы шешімі (№ 08/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2015 жылғы 29 қаңтардағы шешімі   
(№ 04/15 хаттама).
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1970 жылғы 24 мамыр.
Білімі: 1993 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемле-
кеттік университетін «Физика» мамандығы бойынша 
аяқтаған, 2004 жылы Қазақ ұлттық басқару акаде-
миясын «Инженер-электрик» мамандығы бойынша 
аяқтаған.
Жұмыс тәжірибесі: 2012 жылдың қаңтар айынан 2018 
жылдың қаңтар айына дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ 
басқарушы директоры, «Самұрық-Қазына» АҚ актив-
терді басқару жөніндегі бас директор;

 — 2011–2012 жылдары – «Астанаэнергоконтракт» бас 
директоры;

 — 2009–2010 жылдары – «Казгидромет» РМК бас 
директорының орынбасары, бірінші орынбасары;

 — 2008–2009 жылдары – «Оңтүстік Қазақстан Энер-
гетика және коммуналдық шаруашылық басқарма-
сы» ММ бастығы;

 — 2004–2008 жылдары – «Астанаэнергосбыт» ЖШС 
директоры, Астана қ.

Энергетика және минералды қорлар министрінің «ҚР 
электроэнергетикалық саласын дамытуға қосқан үлесі 
үшін» грамотасымен, «ҚР Құрметті энергетигі» төс 
белгісімен, «Астананың 10 жылдығы» мерейтойлық 
медалімен марапатталған.
2017 жылы басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне 
мүше болу және жұмыс істеу: «Самұрық-Қазына» АҚ 
басқарушы директоры, «Самұрық-Энерго» АҚ Директор-
лар кеңесінің Төрағасы, «Біріккен химиялық компания» 
ЖШС Бақылау кеңесінің төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК »АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің ак-
цияларына иелік ету, үлестес компаниялардағы тиесілі 
акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

ТУТКУШЕВ  
Ержан Бексултанович
Жалғыз акционердің өкілі

Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Директор-
лар кеңесіне ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-Қа-
зына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі 
шешімі, № 35/16.
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1981 жылғы 10 желтоқсан.
Білімі: 2004 жылы Санкт-Петербург мемлекеттік эконо-
мика және қаржы университетін «Қаржы талдауы және 
бухгалтерлік есеп» мамандығы бойынша аяқтаған, 2007 
жылы Урбана-Шампейнде, АҚШ, Иллинойс Универси-
тетінде магистратураны аяқтаған, қаржы магистрі.
Жұмыс тәжірибесі: 2018 жылдың қаңтар айынан 
бастап қазіргі кезге дейін – активтерді дамыту департа-
ментінің директоры – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма-
сының мүшесі;

 — 2007–2008 жылдары – «Астана-финанс» АҚ бірігу 
және сатып алулар басқармасының бастығы;

 — 2008–2011 жылдары – «Ernst and Young – консуль-
тациялық қызметтер» ЖШС аға кеңесшісі;

 — 2011–2012 жылдары – «Самұрық-Қазына Инвест» 
ЖШС-нің отын-энергетикалық секторындағы инве-
стициялық жобалар департаментінің директоры;

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

 — 2014 жылдан бастап – бизнесті дамыту жөніндегі 
бас директордың орныбасары.

2017 жылы басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне 
мүше болу және жұмыс істеу: «Самұрық-Қазына Ин-
вест» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Ин-
жиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бірік-
тірілген химиялық компания» ЖШС Бақылау кеңесінің 
мүшесі.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акция ларына иелік ету, үлестес компаниялардағы ти-
есілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

АРСЛАНОВА  
Зарина Фуатовна
Тәуелсіз аға директор

Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Дирек-
торлар кеңесіне ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-        
Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 7 тамыздағы 
шешімі (№ 33/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2015 жылғы 29 қаңтардағы шешімі    
(№ 04/15 хаттама).
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1960 жылғы 22 желтоқсан.
Білімі: 1983 жылы С. М. Киров атындағы Қазақ мемле-
кеттік университетін «Экономист» мамандығы бойынша 
аяқтаған, экономика ғылымдарының кандидаты.

 — 1992–1996 жылдары Дүниежүзілік банктің Эконо-
микалық білім институтында білім алған.

Жұмыс тәжірибесі: соңғы 18 жыл бойы жеке 
құрылымдарда әртүрлі басқарушы қызметтерді 
атқарған.

 — 2015 жылы – кеңесші, «Dala Mining» ЖШС Басқа-
рушы комитетінің мүшесі;

 — 2009 жылы – «RKF Астана» ЖШС басқарушы 
серіктесі;

 — 2007 жылы – «AXIS Corporation» ЖШС президенті.

Үлкен жұмыс тәжірибесіне ие, жеке және мемлекет-
тік секторларға корпоративтік қаржы, ҚЕХС, басқа-
рушылық есеп, жобаларды басқару, стратегиялық 
менеджмент, инвестициялық жобаларды талдау, ССП 
жүйесін ендіру, бюджеттеу, корпоративтік басқару, ERP 
жүйелер бойынша кеңес береді.
2017 жылы басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне 
мүше болу және жұмыс істеу: «Казатомпром» ҰАК» АҚ 
тәуелсіз директоры, «Халықаралық ақпараттық техно-
логиялар университеті» АҚ.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акция ларына иелік ету, үлестес компаниялардағы ти-
есілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдайы бойынша құрамы

АРГИНГАЗИН  
Арман Ануарбекович
Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Дирек-
торлар кеңесіне ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-        
Қазына» АҚ Басқармасының 2011 жылғы 18 сәуірде-
гі шешімі (№ 15/11 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2015 жылғы 29 қаңтардағы шешімі    
(№ 04/15 хаттама).
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1978 жылғы 1 желтоқсан.
Білімі: 2000 жылы Бостон университетін (АҚШ) «биз-
нес-әкімшілік ғылымдарының бакалавры» дәрежесімен 
аяқтаған. Қосымша білім ретінде 2002–2010 жылдары 
ABN AMRO Академиясында оқыған.
Жұмыс тәжірибесі:

 — 2012 жылы Қазақстандағы UBS басқарушы дирек-
торы қызметіне тағайындалған;

 — 2004 жылы «ABN AMRO Bank Kazakhstan» компания-
сында әртүрлі қызметтерде, соның ішінде тау-кен 
өнеркәсібі және металл департаментінің бастығы 
және Астанадағы филиалдың директоры ретінде 
жұмыс істеген.

2017 жылы басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне 
мүше болу және жұмыс істеу: жоқ.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акция ларына иелік ету, үлестес компаниялардағы ти-
есілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.
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КорпоративтіК басқару

Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

2017 жылы 2 сырттай және 11 күндізгі мәжіліс өткізілді, 
онда 149 мәселе қаралып, тиісті шешімдер қабылданды.

Директорлар кеңесінің негізгі шешімдері Компания қыз-
метінің бірқатар негізгі бағыты бойынша қабылданды.

Стратегиялық мәселелер, қаржы-экономикалық және 
инвестициялық қызмет:

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2016 жылға арналған 
жылдық қаржы есептілігі алдын ала бекітілді;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық жобалары 
бойынша есептер қаралды; 

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018–2022 жылдарға 
арналған Бизнес-жоспары бекітілді;

  Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ-ның күтулері 
туралы хат қаралды;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметінің 2018–
2022 жылдарға арналған стратегиялық негізгі 
көрсеткіштерінің тізімі бекітілді;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ даму жоспарының 
орындалуы туралы есептер қаралды;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Даму стратегиясының 
тұжырымдамасы мақұлданып, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ жаңа Даму стратегиясы бекітілді;

  «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның 
2017–2026 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске 
асыру бойынша жол картасы бекітілді.

Корпоративтік басқару, тәуекелдер мәселесі:

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жылдық есебі, Директорлар 
кеңесінің жұмыс жоспары бекітілді;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару 
кодексін ендіру бойынша 2016–2018 жылдарға ар-
налған іс-шаралар жоспарын орындау жөнінде есептер 
қаралды;

  комплаенс-офицер қызметінің сипаттамасы бекітілді;
  тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептер қарал-

ды, негізгі тәуекелдерді басқару, тәуекел-тілек бойынша 
іс-шаралар жоспары бекітілді.

Кадрлық саясат мәселелері:

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит 
жөніндегі комитетінің құрамына өзгерістер енгізілді;

  Job Matching жобасы аясында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Басқарма мүшелері қайта сайланды;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жаңа 
басшысы сайланды;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2017 жылға арналған 
ПӘК және оның мақсатты мәндері бекітілді.

Мәмілелер бойынша:

  жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер туралы есептер 
қаралды;

  «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ және Еуропалық қайта құру және даму банкі арасында ірі 
мәміле ретінде қарыз алу шартын жасасу мақұлданды.

ЕТҚ қызметінің мәселелері бойынша:  

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның еншілес компанияларының жарғыларына 
өзгеріс тер енгізілді;

  «Алайғыр» БК» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС Басқармасының жаңа құрамы 
сайланды;

  «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы және өкілеттілік 
мерзімі, сондай-ақ сыйақы және Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің 
шығындарын өтеу және төлем көлемі мен шарттары белгіленді;

  еншілес ұйымдардың жарғылық капиталдарына 100% қатысу үлестерін сату және 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын 100% 
сату ережелері бекітілді;

  Қарағанды облысында металл кремнийді өндіру бойынша мүліктік кешенді сатып 
алу жобасы аясында «Silicon mining» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесін 
100 % дейін арттыру жобасы мақұлданды;

  «Күшмұрын-3 көмір разрезін өңдеу және қуаттылығы 1 320 МВт Торғай ЖЭС 
құрылысын жүргізу» жобасын одан әрі жүзеге асырудан бас тарту мақұлданды.

Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясаты 
және Директорлар кеңесінің жұмысына өткізілген 
тәуелсіз бағалаулар туралы ақпарат 

Компанияны 2017 жылы корпоративтік басқаруды диагностикалау нәтижелері бой-
ынша Директорлар кеңесі тиімділігінің рейтингі «BB» болған – Компанияның корпо-
ративтік басқару жүйесі осы құрамдас қиығында жүйенің тиімді жұмыс істейтіні 
туралы жеткілікті растамадан басқа барлық маңызды тұстарында белгіленген крите-
рийлердің басым бөлігіне сәйкес келеді. 

Компанияның корпоративтік басқару жүйесін осы тұрғыдан озық стандарттар мен 
үздік халықаралық тәжірибеге сәйкестікке келтірілуін қамтамасыз ету мақсатында, 
және Ішкі аудит қызметінің нұсқауларына сәйкес, қолданыстағы ішкі құжаттарға өз-
гертулер енгізу және жаңаларын әзірлеу, сондай-ақ оқыту семинарларын қамтамасыз 
ету тұрғысынан нақты іс-шаралар әзірленген.

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

  Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Аудит жөніндегі 
комитет);

  Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті (бұдан әрі – 
Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет);

  Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөнінде-
гі комитеті (бұдан әрі – Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі 
комитет).

Аудит жөніндегі комитет 

Аудит жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне қаржы есептілігі, ішкі 
бақылау және тәуекелдерді басқару, ішкі және сыртқы аудит, заңнаманы орын-
дау мәселелері, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа 
да мәселелер бойынша көмек көрсетуге бағытталған. Аудит жөніндегі коми-
тет Директорлар кеңесіне есеп береді және өзіне Директорлар кеңесімен 
берілген өкілеттіктер аясында әрекет етеді.

ТУРМАГАМБЕТОВ  
Мажит Абдыкаликович
Басқарма Төрағасы,                                                           
Директорлар кеңесінің мүшесі

Компанияда жауап беретін мәселелерінің аясы: 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметіне жалпы бас-
шылықты жүзеге асырады.
Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Дирек-
торлар кеңесіне ағымдағы сайланған күні: «Самұрық-      
Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 31 қаңтар-
дағы шешімі (№ 08/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқармасының 2015 жылғы 29 қаңтардағы шешімі    
(№ 04/15 хаттама).
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1961 жылғы 1 ақпан.
Білімі: Н. Э. Бауман атындағы Мәскеу жоғары техника-
лық училищесін аяқтаған (1984), инженер-механик.
Жұмыс тәжірибесі:

 — 2012 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі кезге 
дейін – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма 
Төрағасы;

 — 2009 жыл – ҚР қоршаған ортаны қорғау 
вице-министрі;

 — 2008–2009 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің орынбасары;

 — 2008 жыл – «Региональный инвестиционный центр 
«Максимум» Өңірлік инвестициялық орталығы» 
ЖШС директоры.

 «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 жыл), 
«Астананың 10 жылдығы» (2008 жыл), «Қазақстан Рес-
публикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 жыл) медаль-
дерімен марапатталды.
2017 жылы басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне 
мүше болу және жұмыс істеу: «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ 
Басқарма Төрағасы, «Қазатомпром» ҰАК» АҚ, «Қаз-
цинк» ЖШС, «Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ» Коммер-
циялық емес АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің ак-
цияларына иелік ету, үлестес компаниялардағы тиесілі 
акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

«BB»
2017 жылы Қоғамның 
Директорлар 
кеңесінің тиімділігінің 
рейтингі
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Аудит жөніндегі комитеттің құрамы:

 —  Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің 
төрағасы;

 —  Аргингазин Арман Ануарбекович – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің 
мүшесі;

 —  Сагиев Еркебулан Газизович – Аудит жөніндегі комитеттің сарапшысы.

2017 жылы Аудит жөніндегі комитет 8 күндізгі мәжіліс өткізген. Онда 44 мәселе қарас-
тырылып, Директорлар кеңесіне тиісті нұсқаулар берілген.

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің 2017 жылы өткізілген мәжілістерге жеке қаты-
суы төмендегідей болған: 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 наурыздағы № 03/17 шешіміне сәйкес, са-
рапшы А.Б. Сагадибековтың өкілеттіктері тоқтатылған, Директорлар кеңесінің 2017 
жылғы 8 қарашадағы № 11/17 шешімінің негізінде Аудит жөніндегі комитеттің құра-
мына сарапшы ретінде Е.Г. Сагиев сайланған.

Аудит жөніндегі комитет 2017 жылы Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар жасаған, 
соның ішінде: 

1) қаржы есептілігінің мәселелері бойынша:
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2016 жылға арналған жеке және шоғырландырылған 

қаржы есептілігін мақұлдау;
  «Самұрық-Қазына» АҚ тобында қаржы есептілігін дайындау барысындағы 

кемшіліктерді жою шараларының бірыңғай жоспары бойынша есептерді қарау;

2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы шоғырландырылған негізгі тәуекелдік 

көрсеткіштерін мақұлдау;
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2016 жылдың қорытындысы бойынша тәуекелдерді 

корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша 2015–2017 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті мақұлдау;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тәуекелдер жөніндегі тоқсан сайынғы және жылдық 
есептерін қарау;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018 жылға арналған шоғырландырылған тәуе-
кел-тілегін мақұлдау;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018 жылға арналған Тәуекелдер тізілімі мен 
Тәуе келдер картасын мақұлдау;

3) сыртқы аудит мәселелері бойынша:
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған 2017 жыл-

дың алты айына арналған қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржы 
есептілігін, сыртқы аудиторлармен кездесу аясында аудиторлық тексеруді жоспар-
лау есебін шолып тексеру нәтижелері бойынша есепті қарау;

  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ басшылығына сыртқы аудиторлармен кездесу аясын-
да 2016 жылға арналған шоғырландырылған қаржы есептілігіне өткізілген аудит 
нәтижелері туралы хатты қарау;

4)   ішкі аудит мәселелері бойынша:
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы тоқсан сайынғы және жыл-

дық есептерді қарау;
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы және аға аудиторы 

бос орнына кандидатураларды қарау;
  Job Matching жобасы аясында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 

басшысы және аға аудиторының қызметақыларының көлемдерін белгілеу;

5)   қызметі туралы есептілік:
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 

2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 

қызметі туралы 2016 жылға арналған есебін қарау.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет 

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

Комитет «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-на, соның ішінде Директорлар кеңесіне, Басқар-
маға және Компанияда тағайындалуы Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын 
басқа қызметтерге білікті менеджментті тарту мәселелерін, сондай-ақ Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне және Компанияда тағайындалуы Дирек-
торлар кеңесімен жүзеге асырылатын басқа қызметкерлерге сыйақы тағайындау 
мәселелерін қарау және олар бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін құрылған. 

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеттің құрамы:

 — Аргингазин Арман Ануарбекович – тәуелсіз директор, Тағайындау және сыйақы 
комитетінің төрағасы;

 — Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директор, Тағайындау және сыйақы коми-
тетінің мүшесі.

№ Мәжіліс өткізілген күн Аргингазин А.А. Арсланова З.Ф. Сагадибеков А.Б.

1. 26 қаңтар   –

2. 10 ақпан   –

3. 29 наурыз   –

4. 17 мамыр  

Комитет мүшесі болып 
табылмайды

5. 21 маусым  

6. 8 тамыз  

7. 8 қыркүйек  

8. 27 қараша  

9. 21 желтоқсан  

 100% 100% 0%

№ Мәжіліс күні Аргингазин А.А. Арсланова З.Ф. Сагадибеков А.Б. Сагиев Е.Г.
1.  26 қаңтар   –

Комитет мүшесі 
болып табылмаған

2. 29 наурыз   –

3. 17 мамыр  

Комитет мүшесі 
болып табылмайды

4. 21 маусым  

5. 8 тамыз  

6 8 қыркүйек  

7. 27 қараша   

8. 21 желтоқсан   

100% 100% 0% 25%
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Есепті кезеңде Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет толық құрамда 9 күндізгі 
мәжіліс өткізген, онда 38 мәселе қарастырылып, Директорлар кеңесіне тиісті нұсқау-
лар берілген.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет мүшелерінің 2017 жылы өткізілген 
мәжілістерге жеке қатысуы төмендегідей болған.

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 наурыздағы № 03/17 шешіміне сәйкес, са-
рапшы А.Б.Сагадибековтың өкілеттіктері тоқтатылған.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет 38 мәселені қарастырған, соның ішінде: 
1. «Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС Бас директоры туралы.
2. «Тау-Кен Прогресс» ЖШС директоры туралы.
3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы бос орнына канди-

датураларды қарау.
4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық 

қызметақыларын қайта қарау туралы.
5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының мүшелері үшін ПӘК және олардың 

мақсатты мәндерін қарау.
6. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорына 

өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттары 
мен көлемін белгілеу туралы.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің қы-
зметі туралы 2016 жылға арналған есебін қарау.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының сандық құрамы және Job Matching 
жобасы аясында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелерін қайта сай-
лау туралы.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелерінің 2016 жылғы қызметін 
олардың ПӘК орындауы негізінде бағалау.

10. «Tau-Ken Temir» ЖШС Басқармасы туралы.  
11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне тағайындалатын 

сыйақының құрылымы мен мөлшері туралы.
12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік хатшысының қызметі туралы тоқсан 

сайынғы есепті қарау.
13. «Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің Бас директоры туралы.  
14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тәуелсіз директоры қызметіне кандидатты алдын 

ала қарау туралы.
15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы 

жөніндегі комитетінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет 

Комитет Директорлар кеңесіне Компанияның стратегиялық даму мәселелері, соның 
ішінде Компанияның стратегиялық мақсаттары мен міндеттері бойынша, сондай-ақ ин-
вестициялық қызметті іске асыру және Стратегиялық жоспарлау және инвестиция лар 
жөніндегі комитеттің құзыретіне жататын басқа мәселелер бойынша ұсыныстар әзір-
леу және ұсыну мақсатында құрылған. Сонымен қатар Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитеттің құзыретіне Компанияның ұзақ мерзімді тұрақты 
дамуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңестер әзірлеу және ұсыну жатады.

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы:

 — Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар комитетінің төрағасы;

 — Аргингазин Арман Ануарбекович – тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар комитетінің мүшесі;

 — Отыншиев Елжас Муратович – Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар ко-
митетінің сарапшысы, «Самұрық-Қазына» АҚ жобаларын дамыту департаментінің 
директоры;

 — Дукенова Маржан Бектургановна – Стратегиялық жоспарлау және инвестиция-
лар комитетінің сарапшысы, «Самұрық-Қазына» АҚ жаңа жобаларын дамыту де-
партаментінің аға менеджері.

Есепті кезеңде Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет 8 
күндізгі мәжіліс өткізген, онда 16 мәселе қарастырылып, Директорлар кеңесіне тиісті 
нұсқаулар берілген.

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет мүшелерінің есепті 
кезеңде өткізілген мәжілістерге жеке қатысуы төмендегідей болған.

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 наурыздағы № 03/17 шешіміне сәйкес, са-
рапшы А.Ю. Репиннің өкілеттіктері тоқтатылған.

2017 жылы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет Дирек-
торлар кеңесіне тиісті ұсыныстар жасаған, соның ішінде келесі мәселелер бойынша: 

1. Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында «Восточный» учаскесінде жеке-
меншік қаражаттары есебінен жер асты суларын өндіру үшін жер қойнауын пайда-
лану құқығын алуды мақұлдау туралы.

2. «Қызылорда облысындағы Шалқия кен орнында кен байыту фабрикасының 
құрылысымен қатар, полиметалл кендерін өнеркәсіптік өңдеу» жобасын жүзеге 
асырудың жоспар-кестесін қарау.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Даму стратегиясын көкейкестендіру туралы. 
4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және 

инвестициялар жөніндегі комитетінің қызметі туралы 2016 жылға арналған есебін 
қарау.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компаниялар тобының 2017–2026 жылдарға ар-
налған ақпараттық технологияларды дамыту стратегиясын қарау.

6.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметінің 2018–2022 жылдарға арналған негізгі 
стратегиялық көрсеткіштерінің тізімін бекіту туралы.

7.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның инвестициялық жобаларының іске асырылуын 
мониторингілеу бойынша 2017 жылға арналған жиынтық есебін қарау.

8. «Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесіп өң-
деу» инвестициялық жобасының іске асырылуын мақұлдау.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның инвестициялық жобаларының іске асырылуын 
мониторингілеу бойынша жиынтық есебін қарау.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Даму стратегиясын іске асыру бойынша жол кар-
тасын мақұлдау туралы.

11. Қарағанды облысында металл кремнийді өндіру бойынша мүліктік кешенді са-
тып алу жобасының аясында «Silicon mining» ЖШС жарғылық капиталына қатысу 
үлесін 100%-ға дейін арттыру жобасын мақұлдау туралы.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитетінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын 
бекіту туралы.

13. «Алматы облысындағы Тұйық-Темірлік кен ауданында мыс, қорғасын, барит кен-
дерін барлау», «Алматы облысындағы Тұйық кен орнында барит-полиметалл кен-
дері мен күміс өндіру» жобаларынын одан әрі іске асырудан бас тартуды мақұлдау 
туралы.

№ Мәжіліс күні Аргингазин А.А. Арсланова З.Ф. Репин А.Ю. Дукенова М.Б. Отыншиев Е.М.
1. 10 ақпан   –  

2. 29 наурыз   –  –

3. 17 мамыр     –

4. 21 маусым  

Комитет 
мүшесі болып 
табылмайды

 

5. 8 тамыз    

6. 8 қыркүйек    

7. 27 қараша    

8. 21 желтоқсан    

100% 100% 0% 100% 75%

Жоғарыда көр-
сетілген Дирек-
торлар кеңесі 
жанындағы 
комитеттермен 
қаралған мәсе-
лелер туралы 
толығырақ ақпа-
рат www.tks.kz 
корпоративтік      
веб-сайтын-
да «Есептер 
және нәтиже-
лер» бөлімінде 
берілген.

« ! »
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КорпоративтіК басқару

Есеп беру кезеңінен кейінгі Директорлар                                      
кеңесінің құрамындағы өзгерістер

Мерзімнің аяқталуына байланысты Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілет-
тігі тоқтатылды:

1)  Бектемиров Куаныш Абдугалиевич;
2)  Туткушев Ержан Бексултанович;
3)  Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 13/18 хаттама-
сымен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК »АҚ  Директорлар кеңесінің жаңа құрамы анықталды:

1) Айдарбаев Алик Серикович — Директорлар кеңесінің төрағасы, Жалғыз акцио-
нердің өкілі;

2) Қасымбек Ардақ Махмудұлы —  Представитель Единственного акционера;
3) Арсланова Зарина Фуатовна — Жалғыз акционердің өкілі;
4) Аргингазин Арман Ануарбекович — тәуелсіз директор;
5) Каландадзе Димитрий Нугзарович — тәуелсіз директор;
6) Құдайберген Қанат Жақыпұлы — «Тау-Кен Самұрық» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы-

ның м.а.

Басқарма қызметі
Басқарма Компания қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Ком-
панияның жарғысымен Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқы-
зылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы Компанияның 
алқалық атқарушы органы болып табылады және өзіне жүктелген міндеттердің орын-
далмағаны үшін Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдында жауап береді.

Басқарма жұмысы туралы ақпарат 
Басқарма мәжілістерінің саны

2016 ж. 2017 ж.
Мәжілістер саны 87 78

Қаралған мәселелер саны 398 368

Басқарма мүшелеріне сыйақы тағайындау 
саясаты

Басқарма мүшелеріне сыйақы тағайындау саясаты Қазақстан Республикасының заңна-
масына, «Самұрық-Қазына» АҚ компанияларының басқарушы және басқарма қызмет-
керлерінің қызметін бағалау және оларға сыйақы тағайындау саясатына сәйкес әзірлен-
ген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ басқарушы және басқарма қызметкерлерінің қызметін 
бағалау және оларға сыйақы тағайындау ережелеріне сәйкес іске асырылады.

Аталған Ереже Компанияның басқарушы және басқарма қызметкерлерінің қызметін 
бағалау және оларға сыйақы тағайындау шарттары мен тәртібін белгілейді.

Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің 
тиімділігін және Басқарма мүшесінің өз қызметінде жоғары нәтижелерге жету дәрежесін 
сипаттайтын негізгі мотивациялық көрсеткіштер негізінде жүзеге асырылады.

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

Басқарманың 2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдайы бойынша құрамы

ТУРМАГАМБЕТОВ  
Мажит Абдыкаликович

Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
Компанияда жауап беретін мәселелерінің аясы: 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметіне жалпы бас-
шылықты жүзеге асырады.
Директорлар кеңесіне алғаш сайланған күні, Ди-
ректорлар кеңесіне ағымдағы сайланған күні: 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 
жылғы 31 қаңтардағы шешімі (№ 08/12 хаттама), 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 
29 қаңтардағы шешімі (№ 04/15 хаттама).
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1961 жылғы 1 ақпан.
Білімі: Н. Э. Бауман атындағы Мәскеу жоғары техни-
калық училищесін аяқтаған (1984), инженер-механик.
Еңбек жолы:

 — 2012 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі кез-
ге дейін – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма 
Төрағасы.

«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 жыл), 
«Астананың 10 жылдығы» (2008 жыл), «Қазақстан 
Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 жыл) ме-
дальдерімен марапатталды.
Басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне мүше болу 
және жұмыс істеу: «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Басқар-
ма Төрағасы, «Қазатомпром» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі, «Қазцинк» ЖШС.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акцияларына иелік ету, үлестес компаниялардағы 
тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

КАРИМ  
Дамир Амангельдыулы

Трансформация және стратегия жөніндегі бас 
директор 
Компанияда жауап беретін мәселелерінің аясы: Ком-
паниялар Тобында трансформациялау бағдарламасын 
әзірлеу және іске асыру, жүйелендіру, бизнес-проце-
стерді дамыту, әзірлеу, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да 
стратегиялық жоспарлау, корпоративтік басқару жүйе-
сін жетілдіру, тұрақты даму мәселелері, қызметкерлерді 
басқару саласында кадрлық саясат пен стратегияны 
қалыптастыру және іске асыру, қызметкерлерді уәждеу 
және ынталандыру жүйелерін жетілдіру.
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1972 жылғы 20 қараша.
Білімі: Қарағанды мемлекеттік техникалық универси-
тетін «Экономика және тау-кен өнеркәсібі мен геоло-
гиялық барлау салаларындағы басқару» мамандығы 
бойынша аяқтаған, біліктілігі «тау-кен инженері-эконо-
мист» (1997 жыл), Қазақ мемлекеттік заң академиясын 
«Құқықтану» мамандығы бойынша аяқтаған, біліктілігі 
«заңгер» (2001 жыл), Қарағанды мемлекеттік техника-
лық университетін «Геология және пайдалы қазбалар 
кен орындарын барлау» мамандығы бойынша «техника 
және технологиялар бакалавры» академиялық дәреже-
сімен аяқтаған (2015 жыл).
Еңбек жолы:

 — 2013–2014 жылдары – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
қаржы жөніндегі басқарушы директоры;

 — 2014 жылдың қараша айынан бастап – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы құрамында, «Тау 
-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қаржы жөніндегі басқарушы 
директоры – Басқарма мүшесі;

 — 2015 жылдың мамыр айынан бастап – стратегия 
және бизнесті трансформациялау жөніндегі бас ди-
ректор – Басқарма мүшесі.

Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталған (2014 жыл).
Басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне мүше болу 
және жұмыс істеу: «Kazzinc Holdings» ЖШС Директорлар 
кеңесінің мүшесі.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акция ларына иелік ету, үлестес компаниялардағы ти-
есілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

БИГОЖИН  
Талгат Жанболатович

Қаржы жөніндегі бас директор
Компанияда жауап беретін мәселелерінің аясы: Ком-
панияның активтерін басқару бойынша қызметті 
ұйымдастыру, бюджеттік саясатты және қазына-
шылық, бухгалтерлік есеп пен есептілік саласындағы 
саясатты қалыптастыру және іске асыру, сатып алу 
қызметін басқаруды қамтамасыз етеді.
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1974 жылғы 16 тамыз.
Білімі: Қарағанды мемлекеттік университетін (1996 
жыл) «Қаржы және кредит» мамандығы бойынша 
аяқтаған.
Еңбек жолы:

 — 2012–2014 жылдары – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Басқармасы Төрағасының қаржы және мони-
торинг бойынша орынбасары;

 — 2014–2016 жылдары – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Басқармасы Төрағасының экономика және 
қаржы бойынша орынбасары;

 — 2016 жылдың маусым айынан бастап – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ экономика жөніндегі басқа-
рушы директоры;

 — 2012 жылдың ақпан айынан бастап – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы құрамында.

«Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған (2012 
жыл).
Басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне мүше болу 
және жұмыс істеу: жоқ.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акцияларына иелік ету, үлестес компаниялардағы 
тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.

АРШАБЕКОВ  
Алибек Нургалиевич

Бизнесті дамыту жөніндегі бас директор
Компанияда жауап беретін мәселелерінің аясы: «Тау-
Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық саясатын іске 
асыру, қаржы нарықтарын талдау және Компанияның 
инвестициялық қызметінің қаржыландырылуын 
құрылымдау, кредиттік рейтингтер алу, Компанияның 
инвестициялық жобалары мен жер қойнауын 
пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру үшін 
қарыз қаражаттарын тарту.
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.
Туылған күні: 1987 жылғы 9 мамыр.
Білімі: University of Warwick, Warwick business school, 
Ұлыбритания – қаржы және экономика магистрі 
(MSc Finance and economics) (2008–2009 жылдар).
М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік уни-
верситеті, экономика факультеті – «Экономика бака-
лавры» (2004–2008 жылдар).
Еңбек жолы:

 — 2013 жылдың маусым-қазан айлары – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Стратегиялық даму жөніндегі 
басқарушы директоры;

 — 2013 жылдың қазан айы – 2014 жылдың сәуір 
айы – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бизнесті да-
мыту жөніндегі басқарушы директоры;

 — 2014 жылдың сәуір айынан бастап – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялар жөніндегі 
басқарушы директоры;

 — 2016 жылдың маусым айынан бастап – «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы құрамында.

Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет гра-
мотасымен марапатталған (2015 жыл).
Басқа ұйымдардың директорлар кеңесіне мүше болу 
және жұмыс істеу: жоқ.
Компанияның акцияларына иелік ету: иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің 
акцияларына иелік ету, үлестес компаниялардағы 
тиесілі акцияларының саны мен үлесі: иелік етпейді.
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ұйымДық  құрылым

ҰЙЫМДЫҚ  
ҚҰРЫЛЫМ

Корпоративтік хатшы 
қызметі

Бизнесті дамыту 
жөніндегі бас 

директор

Геолгия және жер 
қойнауын пайдалану 
жөніндегі басқарушы 

директор

Геологиялық 
сүйемелдеу 

қызметі

Жер қойнауын 
пайдалану және 
жер пайдалану 
департаменті

Инвестициялық 
департамент

Жобалық 
басқару жөніндегі 

басқарушы 
директор

Операциялық активтерді 
басқару жөніндегі 

директор
Қаржы жөніндегі 

бас директор

Трансформация және 
стратегия жөніндегі бас 

директор

Стратегия, 
трансформация және 

корпоративтік басқару 
департаменті

Адам ресурстарын 
басқару 

департаменті
Бухгалтерлік есеп 

департаменті

Бюджеттік жоспарлау, 
қазынашылық 
департаменті

Өндірістік 
департамент

Маркетинг қызметі

Ақпараттық 
технологиялар 

қызметі

Жергілікті құрамды 
дамыту және сатып 

алуларды ұйымдастыру 
қызметі

Кеңесшілер

Инновациялық 
жобалар дирекциясы

Ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару 

қызметі

Басқарма 
Төрағасының 

аппараты

Заң департаменті

Басқарма Төрағасы Ішкі 
аудит қызметі

Комплаенс-офицер

Компанияның корпоративтік орталығының ұйымдық құрылымы. Жалпы штат  
саны – 105 бірлік.

Директорлар кеңесі

Тау-кен ісі және 
өңдеу департаменті

Инвестиция 
мониторингі 
департаменті

Күрделі 
құрылыс 

департаменті
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тәуеКелДерДі басқару

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметін жүзеге асыру барысында 
Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге және 
оның нәтижелігіне әртүрлі деңгейде әсер ететін түрлі тәуекел-
дерге кезігеді. Тәуекелдердің мақсатқа қол жеткізуге әсерінің 
екіұштылығын азайтып, тәуекелдерді іске асырудың мүмкін салда-
рын барынша азайту үшін, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да тәуекел-
дерді корпоративтік басқару жүйесі (бұдан әрі – ТКБЖ) жұмыс 
істейді.

ТКБЖ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметінің барлық 
маңызды тәуекелдерді сәйкестендіруге, бағалауға және 
мониторингілеуге, сондай-ақ Компания мен оның ен-
шілес ұйымдарының құны мен беделіне жағымсыз әсер 
етуі мүмкін тәуекелдер деңгейін төмендету бойынша ша-
ралар қолдануға бағытталған ажырамас құрамдас бөлігі 
болып табылады. 

Тәуекелдерді басқару 
жүйесі
ТКБЖ экономикалық, экологиялық және әлеуметтік аспек-
тілерді ескере отырып, Компания қызметінің барлық кезең-
дерінде тәуекелдерді басқару бойынша тұрақты әрі үздіксіз 
үдерісті қамтамасыз етеді.

ТКБЖ-нің негізгі мақсаты Жалғыз акционер мен Компаниялар 
тобының мүдделерін қорғау, сондай-ақ Компанияның капитал-
дандыруын ұлғайту үшін, пайда көру және шығындардың алдын 
алу мақсатында теңгерімге қол жеткізу болып табылады. 

Теллурид, селенид, мырыш 
фосфиді және сульфиді 
кеңінен қолданылады 
жартылай өткізгіштер. 
Цинк сульфиді көптеген 
люминофорлардың ажырамас 
бөлігі болып табылады.
Цинк селениді орта 
инфрақызыл диапазонда өте 
төмен сіңіру коэффициенті бар 
оптикалық көзілдіріктерді, 
мысалы, көміртегі диоксиді 
лазерлерінде жасау үшін 
қолданылады.

Мырыш — Қалыпты жағдайларда қарапайым мы-
рыш материалы көгілдір-ақ түсті сынғыш өтпелі ме-
талы болып табылады. Ең көп таралған мырыш ми-
нералы – сфалерит немесе алдамшы мырыш.
Сфальерит (грек тілінен σφαλερός – алдамшы), 
мырыш сульфидінің минералы. Атауы минералды 
анықтаудағы қиындыққа байланысты.Zn

07

30 Мырыш

65,37

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ

Флуоресцентті лампа - бұл 
сынапты будың электр разря-
ды ультракүлгін сәулеленуін 
тудыратын, газды шығаратын 
жарық көзі, ол ерекше зат - фос-
фор арқылы көрінетін жарыққа 
айналады. Шамның ішкі қабы-
рғаларын жабу кезінде, фосфор 
ультракүлгін сәулесін жұтып, 
көрінетін жарық шығарады. 
Фосфор ретінде негізінен каль-
ций немесе цинк ортофосфаты 
немесе кальций халофосфаты 
қолданылады. Флуоресцентті 
лампаның жарық шығаруы ұқ-
сас қуат көзі шамдарынан бір-
неше есе көп.
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тәуеКелДерДі басқару

 «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар Кеңесі тәуекел-менеджмент 
жүйесінің негізгі құрамдастары мен оның құрылымын белгілейтін, 
Компания мен оның еншілес ұйымдарында тәуекелдерді басқару 
процесін жүзеге асыру барысында жүйелі және бірізді тәсілді қамта-
масыз ететін Тәуекелдерді басқару саясатын бекітті.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің 
құрылымы  

Компанияның Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы Директор-
лар кеңесі, Аудит жөніндегі комитет, Басқарма, Тәуекелдер 

жөніндегі комитет, тәуекел иелері болып табылатын 
құрылымдық бөлімшелер, тәуекелді басқару және 
ішкі аудитті өткізу үшін жауапты құрылымдық бөлім-

шелердің қатыстырылуымен бірнеше деңгейде тәуекел-
ді басқару түрінде көрсетілген.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің маңызды деңгейлерінің бірі 
Компанияның әрбір қызметкері – тәуекел иесі атынан Ком-
панияның құрылымдық бөлімшелері мен еншілес ұйымдары 
болып табылады. 

Тәуекел иелері тәуекелдерді басқару іс-шаралары жоспарының орындалуы, өз қыз-
меті/ функционалдық міндеттері аясындағы елеулі тәуекелдердің дер кезінде анықта-
луы және бұл туралы хабарлануы, сондай-ақ тәуе келдерді басқару бойынша ұсыны-
стардың жасалуы үшін жауап береді.

Компанияның тәуекелдер картасы
Компания жыл сайын Директорлар кеңесімен бекітілетін келесі жылға 

арналған Тәуекелдер тізілімі мен Тәуекелдер картасын құрастырады.  
Тәуекелдер картасы Тәуекелдер тізілімі өзгерген кезде көкейкесте-

неді, оның аясында тәуекел иелері Компания қызметіне тән барлық 
тәуекелдерді анықтап, бағалайды. 

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

Сындарлы тәуекелдерді басқарудың тиісті іске асырылуы үшін 
және осы процестің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында, 
Компания Директорлар кеңесімен жыл сайын бекітіліп, тәуекел 
иелерімен орындалуы міндетті болып табылатын іс-шаралар 

жоспарын әзірлейді.

Тәуекелдерді корпоративтік 
басқару жүйесі 

М
он

ит
ор

ин
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Тәуекелдерді 
сәйкестендіру

Ақпарат және 
коммуникация

Тәуекелдерді 
басқару

Тәуекелдерді 
бағалау

Тәуекелдерді бақылау

Мақсаттарды белгілеу

Тәуекелдерді басқару      
жүйесінің құрылымы

Аудит жөніндегі комитет
Директорлар кеңесіне ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару жүйесі бой-
ынша сенімділік пен тиімділікті бақы-
лау жөнінде ұсыныстар әзірлеу арқылы 
көмек көрсетеді.

Ішкі аудит бөлімшесі
Тәуекелдерді басқару процестерінің 
тиімділігін бағалайды, Директор кеңесі-
не ТКБЖ маңызды кемшіліктері туралы 
хабарлайды, сондай-ақ Қоғам тәуекел-
дерін басқару процестерін жетілдіру 
бойынша ұсыныстар әзірлейді.

Қоғамдағы тәуекелдерді тиісті басқару жүйе-
сінің ұйымдастырылуы және болуы, оның 
іске асырылуын қадағалау үшін жауапты, оны 
жетілдіру бойынша шараларды қолданып, 
ТКБЖ тиімділігіне тұрақты бағалау өткізеді.

Тәуекелдерді тиімді 
басқару жүйесін 
құру және жұмысын 
қолдау, корпоративтік 
саясаттардың орын-
далуы мен сақталуын 
қамтамасыз ету үшін 
тәуекелдерді бақылау 
құрылымын құру.

Тәуекелдер жөніндегі комитет
Басқармаға тәуекелдерді 
басқару жүйесін жетілдіруде 
және нығайтуда, Қоғамның 
сындарлы тәуекелдеріне дереу 
жауап қайтарылуын қамтама-
сыз етуде, сондай-ақ сарапта-
малық көмек көрсету.

Тәуекел иелері тәуекелді сәйкестендіру, бағалау және оған 
жауап қайтару, сондай-ақ өзінің функционалдық міндеттері 
аясында тәуекелдерді басқару процесін жетілдіру үшін 
жауап береді.

Қоғамда ТКБЖ енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 
және оның жұмысын қамтамасыз ету, соның ішінде мето-
дологиялық қамсыздандыру, тәуекелдерін басқару процесі 
бойынша функциялар, ТКБЖ жетілдіру.
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тәуеКелДерДі басқару

Компанияның қызметіне тән тәуекелдердің негізгі факторлары 

Тәуекел факторлары Ескерту іс-шаралары
Стратегиялық тәуекелдер

Шикізат бағасының өсу тәуекелі

   нарық тұрақсыздығы; 
   саяси тұрақсыздық;
   сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі;
   жаңа технологиялар; 
   хеджерлеу механизмдерінің болмауы.

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

   КТК-ын уақытылы мониторингілеу.

Дайын өнім бағасының төмендеу тәуекелі

  дайын өнімге сұраныстың азаюы, экономикалық өсудің азаюы;
   нарық тұрақсыздығы; 
   саяси тұрақсыздық;
   сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі;
   жаңа технологиялар; 
   хеджерлеу механизмдерінің болмауы.

   металл нарығындағы бағалар мен үрдістер туралы 
ақпаратты ай сайын ұсыну;

   әлеуетті сатып алушыларды тұрақты іздеу;
   КТК-ын уақытылы мониторингілеу.

Жобалардың жете қаржыландырылмау тәуекелі

  жобалаушы тәжірибесінің жеткіліксіздігі;
  Компания мен Жалғыз акционердің қаржы ресурстарының 

шектеулігі; 
  инфляция; 
  жаңа кен орындары бойынша ГБЖ қаржыландырудың нақты 

және бекітілген ұзақ мерзімді бағдарламасының болмауы;
  объектілерді жобалау және құрылысын жүргізу кезіндегі қателер.

   сыртқы және жекеменшік қаржыландыру көзі есебінен 
жобаны қаржыландыру үшін қажетті көлемді бағалау;

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

   КТК-ын уақытылы мониторингілеу.
Инвестициялық тәуекелдер

Болжамды ресурстардың, қорлардың және кендегі металл құрамы деңгейінің расталмау қаупі 

   мемлекеттік органдардың жер қойнауын пайдалану объектісі 
туралы бүкіл геологиялық ақпаратты ұсынбауы; 

  ізашарлардың кен орнын нашар немесе толық емес зерттеуі; 
   ГБЖ-ның төмен сапасы;
   ГБЖ нәтижелеріне дұрыс талдау жасалмауы.

   басқарушылық шешім қабылданғанға дейін тарихи гео-
логиялық ақпаратқа мұқият жан-жақты талдау;

   ГБЖ аралық нәтижелерінің болжамдық ресурстардың 
расталу деңгейі тұрғысынан талдау;

   КТК-ын әзірлеу, орындау және бақылау.
Жоспарланған жобалық өндірістік қуаттылыққа шыға алмау тәуекелі 

   шикізат тапшылығы; 
   уақыт факторы; 
   шикізат жеткізілімдерінің орындалмауы; 
   ел ішіндегі шикізат қорларының нашар немесе толық емес 

зерттелуі; 
  жобаның жоспар-кестесі бойынша іс-шаралардың орындалмауы; 
  жабдықтың жоспардан тыс бос тұруы (бұзылу, тозу және т.б.); 
   өнімді өткізу нарығын дұрыс таңдамау; 
   нарықтағы операциялардың стратегиясын дұрыс белгілемеу, 

нарық сыйымдылығын дәл есептемеу;
   өндіріс қуаттылығын дұрыс анықтамау; 
   білікті жұмыс күшінің жетіспеуі; 
   жергілікті қызметкерлерде импорттық жабдықпен жұмыс істеу 

тәжірибесінің болмауы.

   КТК-ын уақытылы мониторингілеу.

Шикізат қорының немесе жұмыс көлемінің жеткіліксіз болу тәуекелі 

  шикізат/көрсетілетін қызмет, орындалатын жұмыс тапшылығы;
  қажетті шикізаттың ҚР аумағынан тыс жерлерге шығарылуы; 
  саяси факторлар; 
  шектеу шараларының болмауы немесе заңнамалық жолмен 

толық көлемде ендірілмеуі;
  шектеулі бақылау;
  даму жоспарын/стратегиясын құру барысында шикізат на-

рығының дұрыс талданбауы; 
  шикізат жеткізушілерді қызықтырмайтын шарттар; 
  басқа елдердің ұқсас компанияларымен салыстырғанда бәсе-

кеге қабілеттіліктің төмендігі;
  келісімшарттық талаптар бұзылған жағдайда айыппұл санкци-

яларының болмауы.

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

Тәуекел факторлары Ескерту іс-шаралары
Жобаның қолданысқа дер кезінде енгізілмеу немесе қорлардың мемлекеттік балансқа дер кезінде қойылмау тәуекелі 

   мердігерлік ұйым қызметкерлерінің тиісті біліктілігінің болмауы; 
   бағаның, салықтардың өсуі және т.б. салдарынан жобаның 

қымбаттауы; 
  табиғи катаклизмдер (ұзаққа созылған жауындар, дауыл 

және т.б.); 
   жобалардың сапасыз сараптамасы; жобаның жоспар-кестесі 

бойынша іс-шаралардың орындалмауы; 
   жобалау қателері.

   инвестициялық жобаларды іске асыру жоспар-ке-
стесінің орындалуын бақылау;

   КТК-ын уақытылы мониторингілеу және орындау.

Операциялық тәуекелдер
Экологиялық тәуекел

   дүлей апат; 
   қауіпсіздік шаралары мен технологиялардың сақталмауы; 
   квотадан асыру; 
   бақылаудың болмауы; 
   табиғат қорғау заңнамасының бұзылуы; 
   қоршаған ортаға зиян келтіру, атмосфераға тасталындылар-

дың нормадан тыс шығарылуы салдарынан қызметтің уақыт-
ша тоқтатылуы;

   қоршаған ортаға экологиялық залал әкелетін өндірістік 
апаттар.

   жаңа жобаның дер кезінде әзірленіп, бекітілуі;
   эмиссия көлемдеріне бақылау;
   еншілес ұйымдардың КТК-ын орындауын дер кезінде 

мониторингілеу және әзірлеу барысында көмектесу.

Жабдықтың бұзылу тәуекелі

   жабдықтың ақаулығы; 
   жабдықты дұрыс пайдаланбау; 
   жабдықты мақсатына сай емес пайдалану; 
   жабдықты таңдаған кезде, географиялық орналасқан 

жерінің ерекшелігі ескерілмеген (яғни, технологиялар дұрыс 
таңдалмаған).

   ЕТҚ негізгі жабдығын күрделі жөндеу және жоспар-
лы-ескерту жөндеу кестесінің орындалуын уақытылы 
мониторингілеу;

   білікті мамандарды және мамандандырылған сер-
вистік компанияларды қатыстыру;

   КТК-ын орындалуын дер кезінде мониторингілеу және 
әзірлеу барысында көмектесу.

Қаржылық тәуекелдер
Кредиттік тәуекел

   ЕДБ қаржылық тұрақтылығы;
   халықаралық рейтингтің төмендеуі немесе рейтингтік агенттік-

тің бұрын меншіктеген рейтингінің қайтарып алынуы;
   ЕДБ анықталған тәуекелдерін елемеу;
   мүдделерді лоббилендіру.

   ЕДБ қаржылық жағдайын, с.і. есептік шектеулерді 
мониторингілеу;

   ЕДБ бойынша игеруді мониторингілеу;
   Компаниялар Тобының банк-контрагенттерінде шектеу-

лердің орындалуын бақылау.

Өтімділік тәуекелі

   нарықтың сыртқы конъюнктурасының нашарлауы, осы-
ның салдарынан – табыстың азаюы;

   еліміздің банк секторындағы дағдарыс (ЕДБ қаржыланды-
ру көздерінің болмауы);

   ұлттық валюта бағамының құлдырауы;
   тиімсіз операциялық қызмет, бұл қаржылық көрсет-

кіштердің төмендеуіне және ковенанттың орындалмау ына, 
қарыз қаражаттарының мерзімінен бұрын сұратылуына 
алып келуі мүмкін.

   төлем күнтізбесін жедел жоспарлау;
   өтімділік мониторингі.
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тәуеКелДерДі басқару

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

Ішкі бақылау негізгі үш сала бой-
ынша қойылған міндеттерге жету 
мақсатында, ішкі бақылау жүйе-
сінің қатысушыларымен жүзе-
ге асырылатын процесс ретінде 
анықталады:

   операциялық қызмет;
   қаржы есептілігін дайындау;
   нормативтік және заңнамалық 

талаптарды орындау. 

Ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру 
тәуекелдерге жылдам жауап қай-
тара алатын, Компанияның негізгі 
және қосалқы бизнес-процестері 
мен күнделікті операциялары-
на бақылау жүргізуге, сондай-ақ 
маңыз ды кемшіліктер мен жақсар-
туды талап ететін аймақтар туралы 
менеджментке дереу хабарлауға 
мүмкіндігі бар басқару жүйесін 
құруды көздейді. Ішкі бақылау жүй-
есінің сенімді әрі тиімді жұмысы 
ішкі бақылау аясында Компания-
ның барлық деңгейлеріндегі лау-
азымды тұлғалары мен қызмет-
керлерін қатыстырып, үнемі өзара 
әрекеттесуін талап етеді. 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-дағы 
ішкі бақылау осындай ішкі бақылау 
жүйесінің ұғымын, мақсаты мен 
міндеттерін, оның жұмыс істеу қағи-
даларын, процедураларын, негізгі 
салалары мен негізгі құрамдаста-
рын, сондай-ақ ішкі бақылау субъ-
ектілерінің процедураларды орын-
дау және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ-дағы ішкі бақылау жүйесін 
бағалау бойынша құзыреті мен 
жауапкершілігін белгілейтін Ішкі 
бақылау жүйесі туралы ережемен 
регламенттеледі.
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тұрақты Даму туралы есеп

Есеп туралы
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық 
есебі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компаниялар тобының 2017 
жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі қызмет нәтижелерінің 
кешенді шолуы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Есептілік бойынша ғаламдық баста-
ма» (GRI) және «Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарының 
қағидаларына сәйкес тұрақты даму саласындағы есебін екінші 
жыл қатарынан дайындап келеді. 2016 жылдың нәтижелері бой-
ынша есеп 2017 жылдың шілде айында жарияланды. 2017 жыл-
дың қорытындысы бойынша есеп GRI Standards: «Негізгі сәйкестік 
нұсқасы» стандартына сәйкес әзірленді; сонымен қатар GRIG 4 
Нұсқаулығына арналған салалық хаттама ескерілді. Есептегі стан-
дартты элементтердің орналасуын көрсететін кесте 3-қосымшада 
беріледі: GRI элементтері мазмұнының көрсеткіші.

Тұрақты даму туралы есеп сыртқы тәуелсіз сарапшылар-
мен куәландырылған жоқ. Компания басшылығы деректердің 
растылығын және олардың халықаралық стандарттарға сәйкесті-
гін растайды.  

Қорғасын көптеген 
мыңжылдықтарда қолданылады, 
себебі ол кеңінен таралған, оңай 
шығарылады және өңделеді. Бұл 
өте оңай және тез еріп кетеді. 
Қорғасын балқыту ер адамға 
белгілі алғашқы металлургиялық 
процесс болды.
Өнеркәсіптік революция қорғасын 
қажеттілігінің жаңа өсуіне әкелді.
1990 жылға дейін, қорғасын 
үлкен сомасы мөлшерлеу 
тетраэтилсвинца түрінде, сондай-
ақ, типографиялық қаріптер 
құю үшін (сурьма және қалайы 
бірге) пайдаланылатын – мотор 
отынының октан санын арттыру.

Қорғасын — соғылмалы, салыстырмалы түрде жеңіл 
балқытуға ұшырмалы, күміс-ақ тусті, көкшіл реңкті 
металл.

Pb

08

82 Қорғасын

207,19

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

Механикалық соққы электр 
қуаты кабелі қорғауды, қысым, 
ылғал, жарық, және химиялық 
заттардың әсеріне жақсарту 
үшін, ол арнайы мембраналар 
жабылған. Ең танымал және 
осындай қорғаныс Сымның 
үшін материалдардың сапасы-
на бірі жылу төзімділігін жоғары 
сипаттамалары бар қорғасын, 
суға төзімділігі, тұтастығы мен 
икемділігі болып табылады.
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ 
ЖОЛДАУЫ 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компанияның тұрақты дамуының барлық факторларына өте үлкен мән беріп, әлеуметтік 
жауапкершілікті қызметінің негізгі қағидаларының бірі ретінде қарастырады. Өзінің тұрақты дамуға салатын үлесі 
үшін жауапкершілігін ұғына келе, Компания өзінің қызметі мүдделеріне қатысты тараптардың кең аясы алдында әлеу-
меттік жауапты мінез-құлқы бойынша ерікті міндеттемелерді өзіне қабылдайды, сондай-ақ тұрақты нарықты дамы-
туға өз үлесін қосуға тырысады. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатына сәйкес, «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ компаниясы белгіленген тәртіпте Біріккен Ұлттар Ұйымының Ғаламдық шартының ерікті баста-
масы бойынша қабылдаған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді және осы шарттың барлық тұстарын-
дағы қағидаларын орындауға тырысады. БҰҰ Ғаламдық шарты тұрақты даму идеясы мен бизнес-ортада жауапты 
қарым-қатынас тәжірибесін ұстанатын компаниялардың қызметі үшін бірдей уақытта саяси платформа және практи-
калық негіз болып табылады. 
Компания өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға ықпалының маңыздылығын ұғынады және өзінің тұрақты 
дамуын ұзақ мерзім бойына қамтамасыз етіп, мүдделі тараптардың мүдделерін сақтауға тырысады. 
Құнның ұзақ мерзімді өсуі Компанияның басты бағдары болып табылады және пайдалы инвестициялық жобаларды 
іске асыру осы мақсатқа жетуде өз септігін тигізеді. 

 «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
Басқарма төрағасының м.а.

Құдайберген
Қанат Жақыпұлы

Компания GRI халықаралық стандарттары бойынша мүдделі тарап-
тар үшін өз қызметінің айқындылығы мен ашықтығын қамтамасыз 
ету мақсатында, тұрақты даму саласындағы есептілігін жыл сайын 
жариялауды жоспарлап отыр.  

Есеп мазмұнын анықтау қағидалары
Есепке жатқызылатын деректерді анықтау үшін, Компания қыз-
метін, оның әсерін, сондай-ақ мүдделі тұлғалардың негізгі күтіліп 
отырған мүдделерін есепке ала отырып, Компания мына қағида-
ларға сүйенеді: 

Құнның ұзақ мерзімді 
өсуі Компанияның 
басты бағдары 
болып табылады 
және пайдалы 
инвестициялық 
жобаларды іске асыру 
осы мақсатқа жетуде өз 
септігін тигізеді. 

Мүдделі тараптармен 
өзара әрекеттесу  
Есепті әзірлеу және оның мазмұ-
нын анықтау барысында Компа-
ния ақпарат шынайылығы мен 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында мүдделі тұлғалардың 
негізгі күтулері мен мүдделерін 
назарға алып отырды. 

Маңыздылық

Компания ішкі және сыртқы стейк-
холдерлер үшін маңызды және 
көкейтесті болып табылатын тақы-
рыптарды қамти отырып, өз қыз-
метінің нәтижелерін ашып көрсетті, 
сондай-ақ оларға айтарлықтай 
маңызды экономикалық, эколо-
гиялық және әлеуметтік ықпалын 
ашып көрсетеді. 

Тұрақты даму 
мәнмәтіні
Есеп аясында экономика, эколо-
гия және әлеуметтік сала аясын-
дағы үш құрамдасты қамти оты-
рып, тұрақты даму мәнмәтінінде 
ақпарат келтірілді. 

 Толықтылық

Мүдделі тұлғаларға өз қызметін 
бағалау мүмкіндігін ұсыну үшін 
Компания есептілік кезеңінде өзінің 
еншілес ұйымдары үшін қаржылық 
және қаржылық емес қызметінің 
қорытындыларын бағалау мүмкін-
дігін беру үшін шоғырландырылған 
есептілікті әзірледі. 

Толық ақпарат бұдан әрі Есептің тиісті бөлімдерінде ашып 
көрсетіледі. 
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Маңызды аспектілер және Есеп шектері 
GRI ұсынған маңыздылық қағидатын басшылыққа ала отырып, Компания өзінің өзек-
ті мүдделі талаптарын есепке алып, Есепте көрсетілуі тиіс маңызды тақырыптарды 
анықтады. Жауапты тұлғалар ұйымның ішінде және оның шегінен тыс сауалнамалар 
мен жеке сұхбаттарды пайдалана отырып, сұрау жүргізді. Жинақталған деректерді 
талдау қорытындылары бойынша Компанияның операциялық қызметі барысында 
экономикаға, экологияға және әлеуметтік салаға ықпал ету процесінің шеңберінде-
гі тақырыптың маңыздылығынан шығара келе, маңыздылыққа баға берілді. Сөйтіп, 
маңыздылықты бағалау иллюстрациясы үшін қолданылған басымдылық матрицасы-
на сүйене отырып, аса жоғары маңыздылыққа ие тақырыптар ашып көрсетілді. 

Компания қызметінің маңызды аспектілерін анықтау қорытындысы бойынша ал-
дыңғы кезеңдермен салыстырғанда, Компания экология бойынша көбірек тақырып-
тарды ашып көрсетіп отыр. Компанияның ішкі қызметіндегі және одан тыс мүдделі 
тұлғалардың анықтаған аса маңызды аспектілерінің тізімі төменде келтірілген: 

 «Экономикалық» санат  «Экологиялық» санат  «Әлеуметтік» санат

  Экономикалық 
нәтижелілік

  Нарықтарда болуы

  Материалдар 
  Қуат
  Су
  Тасталындылар
  Тасталындылар және 

қалдықтар
  Талаптарға сәйкестігі

  Жұмыспен қамтылу
  Қызметкерлер 

мен басшылықтың 
арақатынасы

  Жұмыс орнындағы 
денсаулық

  Даярлық және білім 
  Сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы әрекет 
ету

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

Өндірістік қызметінің барысында компания өз өндірісінің ерекшелігі негізінде, эколо-
гияға ықпал етеді, атап айтқанда, өндірістік қажеттілік мақсатында суды пайдалану, 
өндіріс қалдықтарының болу-болмауы және электр қуатын пайдалану. Ірі жұмыс бе-
руші болып табыла отырып, Компания орналасқан аймақтарға әлеуметтік экономи-
калық әсерін тигізеді. Ұйым ішінде, атап айтқанда, кадрлық саясат аспектілері аса 
маңыз ды болып табылады. Компания қызметкерлерге әлеуметтік кепілдіктерді, олар-
дың кәсіптік деңгейінің дамуын, денсаулықты сақтауды және лайықты еңбек талапта-
рын қамтамасыз етеді. 

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу 
Стейкхолдерлермен өзара әрекеттестік ету Компанияның дамуының және оның стра-
тегиялық мақсаттарына қол жеткізудің қажетті шарты болып табылады. Бірегей ак-
ционердің мүдделері мен барлық стейкхолдерлердің мүдделерін есепке алу мүдделі 
тұлғалармен өзара әрекеттестік принципі болып табылады. 

Компания өзінің мүдделі тұлғаларын оның қызметіне әсер ететін немесе Компания-
ның тарапынан ықпалы тиюі мүмкін тұлғалар немесе ұйымдар тобы ретінде қарасты-
рады. Бұл мақсатта «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі тараптар арасында олардың Ком-
пания қызметіне әсер ету дәрежесіне қарай саралау өткізді.
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Энергия
Су

Тасталындылар

Қашыртқы 
мен қалдықтар

Талаптарға 
сәйкестік

Нарықтарға шығу

Оқыту және білім беру

Дискриминацияға 
жол бермеу

Көлік

Адам құқығы 
бұзылуына шағым 
беру мехаизмі

Еңбек қатынатары 
тәжірибесіне шағым 
беру мехаизмі

Ерлер мен әйелдерге 
бірдей сыйақы

Қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету тәжірибесі

Өнім және қызмет 
таңбалауы

Жанама 
экономикалық әсер

Жергілік қауымдастықтар

Мемлекеттік 
саясат

Бәсекелестікке 
кедергі

Талаптарға 
сәйкестік

Жеткізушілерді 
экологиялық бағалау

Сатып алу тәжірибесі

Өнім 
және қызмет

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы тұру

Экономикалық 
нәтижелілік

Денсаулық 
жұмыс орнында 

Қызметкерлер мен 
басшылықтың арақатынасы

Компанияның сыртқы стейкхолдерлері үшін мәселенің маңыздылығы
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Жұмыспен қамтылу

МАҢЫЗДЫЛЫҚ 
КАРТАСЫ
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Компания мүдделі тараптармен әрекеттесудің жүйелі тәсілін, қағидалары мен түр-
лерін пайдаланады, бұлар кері байланысты қамтамасыз етіп, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Компаниялар тобының тиімді қызметінің жаңа мүмкіндіктері мен әлеуетті тәуекел-
дерін дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді. 

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

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

Мүдделі тараптар Әрекеттесу деңгейі Әрекеттесу әдістері
Жауапкершіліктер/өкілеттіктер аясы

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

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

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

Тікелей әрекеттесу аймағы

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

Ұлттық компаниялар Ынтымақтастық • бірлескен жобалар
• бірлескен бастамалар
• қатынасхаттар мен сауалдар
• интернет-сайт

Аудиторлар,
консалтингілік 
компаниялар

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

Еншілес ұйымдар, 
бірлескен кәсіпорындар

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

Стратегиялық 
серіктестер-инвесторлар

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

Тауар, жұмыс 
және қызмет 
жеткізушілер

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

Клиенттер, 
тұтынушылар

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

Еншідес ұйымдар, бірлескен кәсіпорындар

ҒЗИ, Ж
ОО-лар

М
емлекеттік органдар

Қоғамдық ұйымдар

Клиенттер, 
тұты
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Бұқаралы
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қызмет 
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«Самұрық-Қазына» АҚ
Қаржы 

институттары
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Стратегиялық серіктестер - инвесторлар

Көлік-логистикалық 

компниялар

Аудиторлар

Консалтингтік 

компаниялар

Сауда-сату 
компаниялары 

(шикізат биржалары)

М
енедж

мент

Жанама әсер аймағы
Тәкелей әсер аймағы

Өкілеттік/жауапкершілік аймағы

СТЕЙКХОЛДЕРЛЕР 
КАРТАСЫ  
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Мүдделі тараптар Әрекеттесу деңгейі Әрекеттесу әдістері
Қаржы институттары Ынтымақтастық • жасалған шарттар

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

Жанама әсер аймағы

Жергілікті 
қоғамдастықтар

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

Бұқаралық ақпарат 
құралдары

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

Көлік-логистикалық 
компаниялар

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

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

Сауда-сату 
компаниялары (шикізат 
биржалары)

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

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

Қазақстан 
Республикасының 
халқы

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

Бәсекелестер Келіссөздер • салалық ұйымдар арқылы әрекеттесу

Стейкхолдерлермен тиімді әрекеттесу келесі мүмкіндіктер береді:
 — мәселелерді шешіп, мақсатқа қол жеткізу үшін, ресурстарды (білім, кадр, ақша және технологиялар) біріктіру;
 — сыртқы ортаны, соның ішінде нарықтардың дамуын бағалау, сондай-ақ жаңа стратегиялық мүмкіндіктерді белгілеу; 
 — бизнес-процестерді жетілдіру;
 — қызметінің ашықтылық саясатын жүргізу.

Тұрақты дамудың экономикалық 
аспектілері
GRI ашылу талаптарына сәйкес құрылған және үлестірілген тікелей              
экономикалық құн, мың теңге

Көрсеткіш 2016 ж. 2017 ж. Өзгеріс
Құрылған экономикалық құн

Табыстар  168 925 540 210 335 326 25% 

Үлестірілген экономикалық құн

Операциялық шығындар 7 926 565 2 447 890   –69%

Еңбекақы және басқа төлемдер және 
қызметкерлерге арналған жеңілдіктер

2 559 054 3 167 060 24% 

Салықтар 31 871   35 319 11% 

КТС 197 808   55 353 –72% 

Капитал жеткізушілерге төлемдер 191 843 6 185 650 3 124% 

Жергілікті қоғамдастықтарға 
инвестициялар 

– – –

Үлестірілмеген экономикалық құны

158 018 399 198 444 054   26% 

* Ақпарат Компанияның 2017 жылға арналған аудиттелген шоғырландырылған 
қаржы есептілігінен алынған.

2017 жылғы қызметінің қаржы-экономикалық нәтижелері туралы толығырақ ақпарат 
аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігінің 2-қосымшасында, сондай-ақ Ком-
панияның корпоративтік сайтындағы «Инвесторларға» бөлімінде орналастырылған.
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Экологиялық жауапкершілік
Қоршаған орта қорғанысын қорғау және ресурстарды ұтымды пайдалану «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының қызметінде маңызды рөл атқа-
рады. Жобаларды іске асыру барысында Компания неғұрлым экологиялық, энергия 
және материал үнемдеуші технологияларды қолдануға тырысады. 

Мақсатқа жетудің негізгі көрсеткіштері: 
   өндірісте электр энергиясын пайдалану мен тұтынудың қысқаруы / өнім өндіру не-

месе қызмет көрсету барысында энергия қажеттілігінің азаюы;
   тасталындылардың азаюы. 

2017 жылы қадағалау органдары тарапынан Компания мен оның еншілес ұйымдары-
на қатысты экологиялық заңнама мен нормативтік талаптарды орындамағаны үшін 
тексерулер мен айыппұл салу санкциялары болмаған. 

Материалдар
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдары 2017 жылы негізінен жобалық, геоло-
гиялық барлау, жөндеу-қалпына келтіру, құрылыс және тау-кен-әзірлеу жұмыстарын 
жүргізеді. 

Қазіргі кезде Компанияның тек үш өндірістік объектісі бар –  «Тау-Кен Алтын» ЖШС 
аффинаж зауыты, «Tau-Ken Temir» ЖШС кремний зауыты және «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ 
полиметалл кендерінің кен орындары. Осыған байланысты пайдаланылған материал-
дар бойынша деректер тек осы көрсетілген үш өндірістік объекті бойынша көрсетілген.

2017 жылы пайдаланылған материалдар

Материалдар Өлшеу бірлігі Көлем
Доре қоспасы тонна 31,4 

Катодтық алтын тонна 3,7

Тазартылған алтын тонна 0,7

Түйіршіктелген күміс тонна 0,06

Шайма алтын тонна 0,013

Зергерлік сынық тонна 0,5

Кварц тонна 52 708

Ағаш көмір тонна 11 984

Тас көмір тонна 20 578

Ағаш жоңқасы тонна 14 792

Мұнай коксы тонна 67

Арнайы кокс тонна 967

Көміртек электроды тонна 1 884

Дайын өнім қаптамасы 
(биг-беги) дана 15 917

Кварц (Silicon Mining 
өндіру) тонна 27 441

Көрсетілген өндірістік процестерде өңделетін немесе қайта қолданылатын қалдықтар 
пайдаланылмайды.

Энергияны тікелей пайдалану
Пайдаланылған энергия туралы ақпарат келесі үш объект бойынша ұсынылған – 
«Тау- Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС және «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ.

Барлық объектілердегі өндірістік процестерде негізінен электр энергиясы мен сұйыл-
тылған газ шағын көлемде қолданылады. Дизельдік отын мен бензин негізінен жылы-
ту мақсатында, сондай-ақ көлік құралдары үшін қолданылады. 

Компания ішінде энергия тұтыну

Жалпы тұтыну Көлем ГДж
Жаңартылмайтын көздерден алынатын отын 
(дизельдік отын, бензин, газ) 81 882

Жаңартылатын көздерден алынатын отын –

Электр энергиясы 1 058 883

Жылытуға арналған энергия 11 382

Су
Қазіргі кезде Компанияның объектілері өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық қа-
жеттіліктерін қанағаттандыру үшін жер асты сулары мен муниципалдық сумен жаб-
дықтау жүйелерінен алынатын суды пайдаланады. 2017 жылы көздерден алынатын 
су көлемі төменде көрсетілген.

2017 жылы алынған су көлемдері

Су көздері Көлем, м3

Жер асты көздерінен 336 300

Муниципалдық және басқа да сумен жабдықтау жүйелерінен 4 063

Барлығы: 340 363

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ арнайы су пайдалану рұқсатына сәйкес, шаруашылық-тұрмыс-
тық қажеттіліктеріне 329 767 м3 су пайдаланған.

«Tau-Ken Temir» ЖШС суды пайдалану шектеулері негізінде, өндірістік және шаруа-
шылық-тұрмыстық қажеттіліктерге 6 533 м3 су пайдаланды.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж зауыты 2017 жылы 4 063 м3 ауызсу тұтынған. Тех-
нологиялық процестің талаптарына сәйкес, өндірістік қажеттіліктер үшін ауызсуға 
қатыс ты МЕМСТ талаптарына жауап беретін химиялық құрамы бар су талап етіледі. 
Зауыт қалалық ауызсумен жабдықтау жүйесіне қосылған. Зауытта көп мәрте немесе 
қайта пайдаланылатын су көлемі 2017 жылы 32 м3 құраған.

Жылыжайлық газ шығарындылары
Бүгінгі таңда «Tau-Ken Temir» ЖШС кремний зауыты жылыжайлық газ шығарындылары-
ның негізгі көзі болып табылады. Аффинаж зауыты мен «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ жылы-
жайлық газ шығарындылары жекеменшік қазандығының жұмысымен байланысты, 
маңызды болып табылмайды және сәйкесінше шамамен 600 және 1 180 тоннаны құрай-
ды. Кремний зауытының жылыжайлық газ шығарындыларының көлемі 2017 жылы ша-
мамен 98 526 тонна құраған. Есептеу жылу электр станциялары мен қазандықтардан 
бөлінетін жылыжайлық газ шығарындыларын есептеу бойынша Әдістемелік нұсқаулар-
дың, Климаттың өзгеруі бойынша Үкіметаралық сарапшылар тобының әдіснамасы не-
гізінде жасалды.  

81 882 ГДж

Жаңартылмайтын 
отын 

11 382 ГДж

жылытуға арналған 
энергия

1 058 883 ГДж

электр энергиясы

Компания ішін-
де энергияны 
тұтыну
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Қашыртқылар және қалдықтар
Ағынды суларды қашыртқылау 2017 жылы тек «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Tau-KenTemir» 
ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС өндірістік кәсіпорындарымен ғана жүзеге асырылды.

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ қоршаған ортаға эмиссиялауға қатысты рұқсатқа сәйкес, шах-
талық суларды жинақтағыш-тоғанға қашыртқылайды. Шахталық сулардың жалпы 
көлемі 2017 жылы 1 249 298 м3 құраған. Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды 
қашыртқылау көлемі 65 874 м3 құраған. Қазіргі кезде шаруашылық-тұрмыстық су-
ларды тазарту ғимаратының құрылысы аяқталып келеді. Сонымен қатар, кен байыту 
фаб рикасының құрылысын аяқтағаннан кейін, шахталық су мен жинақтағыш-тоған-
дағы суды фабриканың кері жүйесінде пайдалану жоспарланып отыр. 

«Tau-Ken Temir» ЖШС-нің ағынды суларды жалпы қашыртқылау көлемі 2017 жылы      
6 530 м3 құраған, ол алдымен уақытша септикке ағызылып, кейін ұйым аумағынан 
автомобиль көлігімен шығарылған. 

«Тау-Кен Алтын» ЖШС ағынды суларды зауыттың тазарту құрылғыларына қашырт-
қылайды да, кейін тазартылған су айналмалы сумен қамтамасыз етуге жұмсалады. 
Ағынды сулардың негізгі көлемі қалалық кәріз жүйесіне тасталады.

Жоспарлы және жоспардан тыс су қашыртқылаудың бөліп көрсетілген   
жалпы көлемі 

Шахта суларын жинақтағыш-тоғанға қашыртқылау, м3 1 249 298

Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды жинақтағыш-тоғанға 
қашыртқылау, м3 65 874

Шахта суларының құрамындағы ластаушы заттарды қашыртқылау, 
тонна 2 064

Шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулар құрамындағы ластаушы 
заттарды қашыртқылау, тонна 13

 «Тазартылған» санаты бойынша ағынды суларды қашыртқылау, м3 1 253 361

«Тазартылған» санаты бойынша ағынды суларды қашыртқылау, м3 72 404

Қалыптасқан қалдық көлемі кварц өндіру және аршу жұмыстарын жүргізетін 
«Шалқия Цинк ЛТД» АҚ, «Тау-Кен Алтын» ЖШС және «Tau-Ken Temir» ЖШС, сондай-ақ 
«Silicon Mining» ЖШС және «Алайгыр» БК» ЖШС қызметінен құралады.

«ШалқияЦинк Лтд» АҚ, «Silicon Mining» ЖШС және «Алайғыр» БК» ЖШС-дегі жұмыстар-
да қалыптасатын бос жыныс негізгі көлемді құрайды, және жекеменшік жыныс үйін-
ділерінде орналасады. 

Орналасу түрі мен тәсілі бойынша қалдықтардың жалпы салмағы  

Қауіпті және қауіпсіз қалдықтардың 
жалпы салмағы, тонна

6 118 843

– қайта пайдалану 1 429 421 Бос жыныстар жеке 
қажеттіліктерге қолданылады 
(жол құрылысы, бөгеттерді 
нығайту және т.б.)

– полигонда орналастыру 2 506 Бөгде ұйыммен шарт жасалды

– кәсіпорын алаңында сақтау 4 686 853 Жекеменшік жыныс үйіндісінде 
орналасады

– жоюдың басқа әдісі 63 Келісімшарттық негізде 
мамандандырылған ұйымдарға 
жоюға жолданады

Әлеуметтік жауапкершілік
Компанияның кадрлық ресурсы қойылған міндеттерді тиімді шешуге және мақсат-
тарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін кадрлық ресурс Компанияның стратегиялық 
капиталы және басты құндылығы болып табылады. 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еңбекті қорғау және қызметкерлердің денсаулығын 
сақтау қызметінің сөзсіз басым тұсы болып табылатынын ұғынады. Қауіпсіз жұмыс 
ортасын қамтамасыз ету мақсатында, Компания қауіпсіздік және еңбекті қорғау сала-
сында өзіне мынадай міндеттемелерді жүктеді:

   еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау қауіпсіздігін басқару әдістері мен 
құралдарын үздіксіз жақсарту;

   адамдар мен жабдықтарға теріс әсер етуі мүмкін технологиялық бұзушылықтар-
дың апатсыздығына және мүлдем болмауына талпыну; 

   Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Компанияның еңбек 
қауіпсіздігі мен денсаулық қорғау саласындағы талаптарын сақтау.

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

Кадрлық саясаттың мақсаты – Компанияның сұранысына, қолданыстағы заңнама 
талаптарына және қолданыстағы заңнама мен еңбек нарығы жағдайының талапта-
рына сәйкес жаңғырту процестерінің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз ету және Компа-
нияның дамуындағы қызметкерлердің сандық және сапалық құрамын сақтау. 

Кадрлық саясаттың қолжетімділігі көбінесе Компанияның стратегиялық әлеуетінің 
маңызды құрамдасы ретінде адам ресурстарының жоғарғы экономикалық маңыз-
дылығын басқарудың барлық сатыларында танылуына байланысты.

 Кадрлық саясаттың негізгі бағыттары

Қызметкерлердің 
іспен тиімді 
қамтылуы 

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

Корпоративтік 
мәдениетті 
жетілдіру

2017 жылы «Корпоративтік мәдениетті диагностикалау және 
дамыту» жобасының аясында Компанияның стратегиялық 
мақсаттарына сәйкес келетін корпоративтік мәдениет пен 
құндылықтарды анықтауға арналған бірқатар іс-шаралар 
өткізілді. 

Қызметкерлерді 
оқыту және 
дамыту

Компанияның 2017 жылға арналған қызметкерлерді кәсіптік 
оқыту және кәсіптік дамыту күнтізбелік жоспарына сәйкес 36 
оқыту шарасы ұйымдастырылды, соның ішінде: 6 – корпора-
тивтік форматта оқыту, 1 – қызметкерлерді, соның ішінде HR, 
IT қызметі қызметкерлерін және Компанияның Корпоративтік 
хатшысының қызметкерлерін ағылшын тіліне оқытылған қыз-
меткерлердің саны 8 адамды құрады, соның ішінде 5 қызмет-
керлер сертификат алды. 
2017 жылы жұмыс берушінің есебінен оқытылған қызметкер-
лер саны 103 адамды құрады. Сертификатталған қызметкер-
лердің салыстырмалы бөлігі 62,5% (2 / 8*100=62,5%) болды.

1,429 млн тонна

Қайта пайдалану үшін  
көлемі

1,253 млн м3

«Тазартылған» 
санатындағы сарқынды су

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017

88 89



тұрақты Даму туралы есеп

Қызметкерлерді 
бағалау

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

Қызметкерлерді 
ынталандыру

Компания қызметкерлерін ынталандыру мақсатында 
атқарылған жұмыс қорытындысы бойынша материалдық және 
бейматериалдық ынталандыру жүйесін қарастырып отыр. 
Сондай-ақ Компания қызметкерлерді әртүрлі оқу, тренинг, 
семинарлардан тұратын жеке даму жоспарларымен қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, Компания қызметкерлерді әртүрлі 
мемлекеттік наградалармен, мерейтойлық медальдермен, 
құрмет грамоталарымен ынталандырады. Осылайша, есеп беру 
кезеңінде Металлургтер күні құрметіне 47 қызметкер «Самұрық 
Қазына» АҚ құрмет грамоталарымен және алғыс хаттармен 
марапатталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 
25-жылдығына орай жұмыста қол жеткізген нәтижелері үшін 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 
қызметкерлері «Қазақстанның тау-кен кеңесі» ЗТБ («Тау-кен 
үздігі» құрмет белгісі сияқты, «Құрметті тау-кенші» құрмет 
белгісі, «ІІІ дәрежелі Еңбегі сіңген тау-кенші» құрмет белгісі) 
сияқты салалық наградаларымен марапатталды – барлығы 
25 қызметкер, «Самұрық-Қазына» АҚ құрмет грамоталарымен 
және алғыс хаттарымен – 54 қызметкер, сондай-ақ мемлекеттік 
наградалармен Компанияның 4 қызметкері марапатталды. 

Қызметкерлерді 
әлеуметтік 
қолдау

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

Жұмыс орнындағы денсаулық пен қауіпсіздік 
Компанияда және оның еншілес ұйымдарында, ҚР Еңбек кодексінің талаптарына сәй-
кес еңбек мәселлері мен дауларын шешуге арналған келісімдеу комиссиялары құрылды, 
қызметкерлер арасынан қызметкерлердің жалпы дауыс беруімен комиссия мүшелері 
таңдап алынады. Ауыр сырқаттануға байланысты қоғамдастық қызметкерлеріне, олар-
дың туыстарына немесе мүшелеріне көмек көрсету Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасының аясында жүзеге асырылады. 

Компанияның еншілес ұйымдары сипаты мен қызметі бойынша аумағында қауіпті өн-
дірістік объектілер, соның ішінде кен орындары, карьерлер, металлургиялық пештер, жа-
нар-жағар материалдар қоймалары, қатты әсері бар улы заттарды қорғау қоймалары, 
жарылғыш заттар қоймалары, гидротехникалық құрылғылар, сондай-ақ қауіпті техника-
лық құрылғылар – жүк көтергіш механизмдер, қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстар, 
сондай-ақ қазандықтар мен лифттер өндірістік кәсіпорындар болып табылады. Өз кезе-
гінде қауіпті өндірістік объектілер және қауіпті техникалық объектілер қауіпті және зиян-
ды факторлар көзі болып табылады. 

 Әртүрлі жарақат оқиғаларына жол бермеу мақсатында тұрақты негізде қаупсіздік және 
еңбекті қорғау саласындағы көрсеткіштерге бақылау, мониторинг және талдау жүргізіліп 
отырады. Осы уақытқа дейін Компаниялар Тобында жарақат алу және кәсіптік ауру-
лар тіркелген жоқ. Жарақаттар мен кәсіптік аурулардың алдын алу үшін жыл сайынғы 
негізде еңбек талаптарын жақсарту бойынша кешенді жоспар әзірленуде, сондай-ақ 
өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының сақталуына өндірістік ішкі бақылау 
жүргізіледі. 

Қызметкерлердің сапалық құрамы туралы есеп 
Еншілес ұйымдарды есепке ала отырып, Компанияның орташа тізімдік жалпы саны    
1 233 адамды құрайды, бұл алдыңғы жылғы көрсеткіштен 250 адамға артық. Қызмет-
керлердің  21%-ын әйелдер құрайды – 253 адам, соның ішінде 29 – басшы.  

 Қызметкерлердің аймақ бойынша және жынысына қарай бөлінген орташа 
тізімдік саны 

Аймақ
Орташа тізімдік 

саны барлығы, 
ад.

Ерлер Әйелдер

Астана 211 130 81

Қарағанды облысы 418 321 97

Қызылорда облысы 604 529 75

Барлығы 1 233 979 253

   Орташа жұмыс өтілі – 18 жыл 8 ай.
   Орташа жас – 38 жыл 3 ай.

Компания қызметкерлерінің ұлттарға бөлінген орташа тізімдік саны

Қазақстар 1 016 Болгарлар 2
Орыстар 148 Қарақалпақтар 2
Украиндер 14 Шешендер 2
Немістер 11 Әзірбайжандар 1
Татарлар 8 Грузиндер 1
Кәрістер 6 Литвалықтар 1
Башқұрттар 3 Өзбектер 1
Белорустар 3 Эстондықтар 1
Армяндар 2 Чуваштар 1
Поляктар 2 Дұнғандар 1

Еңбек қатынастары тәжірибесі
Адамдар Компанияның ең маңызды және құнды активі болып табылады, сөйтіп Ком-
пания өз қызметкерлерінің лауазымының өсуіне, сондай-ақ тиімділік дәрежесіне сәй-
кес еңбекті ынталандыру идеясына көп мән береді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ елдің ең үздік жұмыс берушілері қатарында қалуға тал-
пынады және ең үздік қызметкерлерді тарту, жұмылдыру және ұстау үшін нысаналы 
жұмыс тар атқарып келеді. Еңбек заңнамасына және еңбек шартының талаптарына 
сәйкес қызметкерлерге айтарлықтай әсер ететін шаруашылық қызметтегі айтар-
лықтай өзгерістерді жүзеге асыру туралы минималды алдын ала хабарлау мерзімі 
2 аптадан бастап белгіленген. Қызметкерлерге ұсынылатын жеңілдіктер мен жәрде-
мақылар қызметкерлерді тартудың маңызды факторларының бірі болып табылады. 
Төменде компания мен оның қызметкері арасындағы әлеуметтік жауапкершілік сала-
сындағы еңбек қатынастарының тәжірибесі туралы ақпарат ұсынылды.

211адам

604 адам

418 адам

130 адам 81 адам

321 адам 97 адам

529 адам 75 адам

Қызылорда облысы

Қарағанды облысы

Астана
36
2017 жылғы оқу                
іс-шаралар саны

103
Компания есебінен 
2017 жылы оқытылған 
қызметкерлер саны

62,3% 
Сертификатталған 
қызметкерлердің үлесі

2017 жылы қызметкерлер 
саны

1 233 адам

Барлығы
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Ұсынылатын 
жеңілдіктер 

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

Өмірді сақтандыру АҚЖ міндетті сақтандыру 

Еңбекке жарамсыздық 
бойынша өтемақы

Еңбекке жарамсыздық бойынша өтемақы

Ана/әке болуға 
байланысты   демалыс

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі бойынша 

Зейнетақы ұсыну Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес

Материалдық көмек
1) бала туу/асырап алуға байланысты – 1 МДО мөлшерін-

де, бірақ 100 АЕК-нен артық емес;
2) қызметкердің қайтыс болуына байланысты – 1 МДО, 

мөлшерінде, бірақ 200 АЕК-ден аспауы керек ; зайы-
бы/және, балалары, қызметкердің ата-анасы – 1 МДО 
мөлшерінде, бірақ 100 АЕК-ден артық емес;

3)  сырқаттанған жағдайда қызметкердің емделуіне.

Еңбек заңнамасы мен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі ішкі нормативтік құжат-
тардың талаптарын сақтау мақсатында Компаниялар тобында ана немесе әке болуға 
байланысты демалыс практикасы қолданылады. Компания ана мен әке болуға байла-
нысты демалысқа ерлер мен әйелдерге тең құқықпен ынталандырылады. Компания 
деректері бойынша 2017 жылы оның еншілес ұйымдарында: 

Ана/әке болуға байланысты демалыс Соның ішінде 
барлығы Ерлер Әйелдер

Ана/әке болуға байланысты демалыс алу құқығы 
бар қызметкерлердің жалпы саны (2017 жылы 
балалы болғандар) 49 12 37

Ана/әке болуға байланысты демалыс алған қыз-
меткерлердің жалпы саны 18 2 16

Ана/әке болуға байланысты демалысы 
аяқталғаннан соң жұмысқа кіріскен және жұ-
мысқа оралғаннан кейін 12 ай өткен соң жұмы-
сын жалғастырған қызметкерлердің жалпы саны 4 2 2

  2017 жылы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ юос орындарға конкурстық іріктеуді және 
жалдауды ұйымдастыру мақсатында корпоративті www.hr.tks.kz HR-сайтын құр-
ды. Бұл сайт қоғамның Компаниялар Тобы бойынша қолда бар бос орындар тура-
лы шұғыл және объективті ақпараттандыруға арналған шешім болып табылады 
және өткізілген конкурс қорытындылары туралы ашылатын ақпаратқа қол жет-
кізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бұл сайтта мүдделі тұлғалар қажет 
болған жағдайда қызметкерлерді іріктеудің және байланысудың барлық кезең-
дерімен таныса алады. Сөйтіп, есеп беру кезеңінде бұл сайтта 29 бос орын орна-
ластырылды және жабық бос орындар бойынша қоырытындылар жария етілді. 

Компаниялар тобындағы кадрлар ағымы бойынша ақпарат 

Кезең Орталық аппарат Компаниялар тобы бойынша, соның 
ішінде Орталық аппарат

2015 18,3% 21%

2016 15,1% 22,7%

2017 14,27% 19,12%

Есеп беру кезеңінде барлығы Компания жұмысқа 524 адамды қабылдады, оның ішінде 
3501 адам «ШалқияЦинк Лтд» АҚ қызметкерлері болып табылады. Жалпы жұмыстан 
шыққан қызметкерлер саны 260 адамды құрады, соның ішінде 204 қызметкер – ер аза-
мат, 56 – әйел адам. 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ гендерлік теңдік прин-
ципіне негізделген, сондықтан Компаниялар тобын-
да ерлер мен әйелдер арасындағы жалақы айыр-
машылығы жоқ. Қазақстан Республикасындағы 
бастапқы кезеңнің стандартты жалақы төлемінің 
кәсіпорынның негізгі өндірісі шоғырланған маңы-
зды қызмет аймақтарындағы белгіленген ми-
нималды жалақы төлеміне қатынасы төменде 
көрсетілген

2017 жылы Компаниялар тобында маңызды 
қызмет аймақтарындағы белгіленген орташа 
минималды жалақы мөлшері, теңге

2017 жылы 
Қазақстан-
дағы мини-
малды жа-

лақы мөлшері 

2017 жылы 
Қазақстан-

дағы ең 
төменгі 

күнкөріс 
мөлшері 

Компанияның 
маңызды 

қызмет ай-
мақтарын-

дағы орташа 
минималды 

жалақы
24 459 24 459 112 920

Даярлау және біліктілікті 
жоғарылату 

Жалпы және жеке Компания үшін тау-кен өндірісі 
және металлургия секторы үшін қажетті адами ре-
сурстарды қалыптастыру – дереу іс-қимылдарды 
және айтарлықтай уақытты талап ететін мәселе. 

Қажетті білімге, біліктілікке және дағдыға ие қыз-
меткерлер дефициті өндірісті дамыту шектеулері-
не, сондай-ақ еңбек ұстанымдарында орын ала-
тын айтарлықтай экономикалық шығынға әкеп 
соғады. Сондықтан, қызметкерлердің кәсіптік да-
муының тиімді жүйесін құру аса маңызды басым-
дылықтарының бірі болып табылады. Осы мақсат-
та «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бүкіл компаниялар 
тобында қызметкерлердің өмір бойы жұмыспен 
қамтылу қабілетін сүйемелдейтін дағдылары мен 
білімін дамыту бағдарламасы қарастырылған. 
Компания тұрақты негізде қызметкерлердің, со-
ның ішінде Компания басшылығының да біліктілігі 
мен кәсіптік оқытуын арттыру бойынша әртүр-
лі тренингтермен, семинарлармен қамтамасыз 
етеді, оқыту стратегиялық даму талаптары мен 
келешегін есепке ала отырып жүзеге асырыла-
ды. Қызметкерлерді оқытуға жұмсалған шығын-
дар адам ресурстарын дамытуға жұмсалған ұзақ 
мерзімді инвестициялар болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік ор-
талығының қызметкерлерін кәсіби оқыту және 
дамытудың 2017 жылға арналған күнтізбелік 
жоспарына сәйкес, 36 оқыту іс-шаралары ұй-
ымдастырылды, оның ішінде: 6 – корпоративтік 
форматта оқыту, 1 – қызметкерлерді ағылшын 
тіліне оқыту.

2017 жылы бір қызметкерді оқыту сағаттарының орташа 
жылдық мөлшері 

Қызметкер санаты Еркектер Әйелдер
ӘБҚ, соның ішінде 772 608

басшылар (бірінші басшыдан бастап 
бөлім бастығына дейін) 258,43 182,3

мамандар 513,56 425,61

Өндірістік қызметкерлер, соның 
ішінде 980,3 275,7

ИТҚ 536 177

жұмысшылар 444,3 98,7

12 адам

2 адам

2 адам

37 адам

16 адам

2 адам

49 адам

18 адам

4 адам

Ана/әке болуға бай-
ланысты демалысқа 
шығуға құқығы бар 
қызметкерлердің саны

Ана/әке болуға байланы-
сты демалысқа шыққан 
қызметкерлер

Ана/әке болуға байланы-
сты демалысынан кейін 
жұмысқа қайта оралған 
қызметкерлер
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55 жастан жоғары

45-тен 54 жасқа дейін

35-тен 44 жасқа дейін

25-тен 34 жасқа дейін

24 жасқа дейін

Жаңадан жалданған қызметкерлердің жасына 
қарай жалпы мөлшеріі

Ерлер Әйелдер
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55 жастан жоғары

45-тен 54 жасқа дейін

35-тен 44 жасқа дейін

25-тен 34 жасқа дейін

24 жасқа дейін

Жұмыстан шығарылған қызметкерлердің 
жасына қарай жалпы мөлшері

Ерлер Әйелдер
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тұрақты Даму туралы есеп

2017 жылы жұмыс берушінің қаражаты есебінен оқытылған қызметкерлердің саны 
103 адамды құраған. Сертификатталған қызметкерлердің үлестік салмағы 62,5% 
болған. 

Жыл ішінде Компания оқыту мен дамытудағы қажеттіліктерді анықтауға көмек беріп, 
қызметтің жекелеген көрсеткіштерін жақсартуда итермелеуші күш болуы тиіс бекітіл-
ген Ережеге сәйкес, қызметкерлердің қызметіне жыл сайын бағалау өткізіп тұрады. 
Нәтижелілікті бағалау процесі адал әрі әділ кері байланысқа негізделіп, сенім негізінде 
құрылған.

Қызметкердің санаты
Нәтижелілігі мен мансапты дамытуына 

мерзімді бағалаулар өткізіліп тұратын қыз-
меткерлер саны, үлесі

Барлығы, 
соның ішінде Еркектер Әйелдер

ӘБҚ, соның ішінде 187 124 63

басшылар (бірінші басшыдан 
бастап бөлім бастығына дейін) 56 47 9

мамандар 131 77 54

Өндірістік қызметкерлер, соның 
ішінде 977 831 146

ИТҚ 184 154 30

жұмысщылар 793 677 116

Біздің құндылықтарымыз
TEAM / КОМАНДА 

   Біз адамдардың бізге қалай қарағанын қаласақ, басқаларға да солай қараймыз.
   Біз адамдар мен олардың пікірлерінің алуан түрлі болуын мақұлдаймыз, бәрін 

тыңдаймыз, әрқайсысын естиміз.
   Неғұрлым жоғары нәтижеге жету үшін, ынтымақтастықта жұмыс істейміз.  

EXCELLENCE / ҮНЕМІ ЖЕТІЛДІРУ / ДАМУ
   Біз жайбарақат күйімізден арылып, үнемі дамимыз.
   Біз бастаманы көтермелеп, қате үшін жазаламаймыз.
   Біз тиімді шешімдер қабылдап, дербес жауапкершілікті өзімізге жүктейміз. 

MERITOCRACY / МЕРИТОКРАТИЯ
   Біз барлығына бірдей қараймыз.
   Біз жетістіктер бойынша бағалап, нәтиже бойынша ілгерілейміз.
   Біз лайық мамандарды таңдаймыз.

 

INTEGRITY /  ӘДЕПТІЛІК / АДАЛДЫҚ
   Біз Компанияның мүддесін жеке мүдделерімізден артық көреміз .
   Біз бастаған ісімізді соңына дейін жеткіземіз және сөзімізде тұрамыз.
   Біз өз әріптестеріміз бен серіктестерімізбен адал әрі ашықпыз.

RESPECT / ҚҰРМЕТ
   Біз бәріне құрметпен қараймыз: адамдарға, қоғамға, табиғатқа, заңдарға, 

салт-дәстүрге, ережелерге.
   Біз сенім мен құрмет қағидатын ұстанамыз.
   Біз Компанияның құндылықтары мен мүдделерін бөлісеміз.

Компаниядағы іскерлік этика
Компанияда Іскерлік этика кодексі қолданылады, оның негізгі 
мақсаты – Компаниядағы корпоративтік мәдениетті дамыту 
және іскерлік мінез-құлық тәжірибесін қолдану арқылы мүд-
делі тұлғалармен өзара тиімді әрекеттесуді қалыптастыру. 

Кодекс Қазақстан Республикасы заңнамасының ереже-
леріне сәйкес, Халықаралық еңбек ұйымының, Жарғының, 
Корпоративтік басқару кодексінің және Компанияның 
басқа ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып әзір-
ленген. Директорлар кеңесі Кодекс ережелерін мерзімді 
түрде қайта қарап, жетілдіріп отырады, олардың іс жүзінде 
қалай жүзеге асырылатынын бақылайды, және қажет бол-
са, өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізеді.

Компания Кодексті қабылдайды және Компанияның лау-
азымды тұлғалары мен қызметкерлері қақтығысатын күн-
делікті жағдайдағы және стратегиялық маңызы бар корпо-
ративтік шешімдерді қабылдау үшін, Жалғыз акцио нермен,  
Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкер-
лерімен, басқа мүдделі тұлғалармен және жалпы қоғаммен 
өзара қарым-қатынастарда оның талаптарын орындайды. 

Меритократия, құрмет, адалдық, ашықтық, команда-
лық рух және сенім сияқты құндылықтар Компания қыз-
меткерлерінің мемлекеттік мекемелерді қоса есептегенде, 
барлық іскерлік серіктестерімен, әріптестерімен өзара әре-
кеттесуі барысындағы мінез-құлқын белгілеуі тиіс.

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

  Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкер-
лері ақпараттың құпиялығына қатысты ішкі құжат-
тармен міндетті түрде танысып, оның Компаниядан тыс 
кез келген үшінші тұлғаларға жарияланбауын қамтама-
сыз етеді, сондай-ақ мәліметтердің жойылуына немесе 
басқа шығындарға жол бермеуге ерекше мән береді. 

   Мүдделердің қақтығысына жол бермеу Компания-
ның, оның қызметкерлерінің және Жалғыз акционердің 
мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету үшін маңыз-
ды шарт болып табылады. Барлық қызметкерлер мүд-
делер қақтығысы болмайтын ашық, уақытылы және 
барабар шешімдердің қабылдануы үшін жауапкершілік 
атқарады.

   Мүдделі тұлғалардың, сондай-ақ Компанияның лау-
азымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан қи-
сынсыз пайда көру және дүние-мүлік алу немесе сақтау 
мақсатында, сыбайлас жемқорлықпен байланысты 
және басқа да заңсыз іс-әрекеттерге жол бермеу.

   Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкер-
лері Кодекс талаптарын ұғыну, басқа әріптестерімен 
іскерлік этика қағидалары, іскерлік мінез-құлыққа 
қатысты қабылданған ережелер саласындағы өз 
білімімен бөлісу, іскерлік этика талаптарын орындау 
және бұзушылықтардың алдын алу арқылы Компания-
ның корпоративтік мәдениетін дамытуға үлес қосады.

   Қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны қорғау бой-
ынша талаптарды осы саладағы заңнама талаптарына 
сәйкес орындау. Компанияның лауазымды тұлғалары 
мен қызметкерлері өз іс-әрекеттерін қоршаған ортаға 
әсер ету тұрғысынан бағалауға және осы әсерді барын-
ша азайтуға тырысады. 

   Жұртшылықпен және БАҚ-мен қарым-қатынаста 
жоғары этикалық стандарттарды сақтау. Жалған ақпа-
раттың таралуына, басшы қызметкерлердің көпшілік 
алдында айтылатын сөзі барысында, өз ақпарат-
тық-жарнамалық материалдарында немесе басқа 
қоғамдық іс-шараларда деректердің жасырылуына 

және/немесе бұрмалануына жол бермеу. Компанияның 
жеке корпоративтік сайты жұмыс істейді: www.tks.kz.

   Бақылау шараларына сәйкес, лауазымды тұлғалар 
мен Компания қызметкерлері Кодекс талаптарын қа-
тал ұстанып, оның кез келген бұзылуы туралы хабар-
лап отырады. Компанияда сенім телефоны жұмыс 
істейді: +7 (7172) 55-93-30.

Компанияда омбудсмен саясаты енгізілген. Омбудсмен Ко-
декс ережелерін бақылау үшін мәлімет жинау, қызметкер-
лерге, лауазымды тұлғаларға Кодекс ережелері бойынша 
кеңес беру, Кодекс ережелерін бұзу бойынша даулардың 
қаралуын бастамалау мақсатында Директорлар кеңесімен 
екі жылда бір рет тағайындалады.

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

2017 жылы Іскерлік этика кодексінің, Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасының нормаларының және Компания-
ның басқа ішкі нормативтік құжаттарының орындалмау 
және/немесе бұзылу деректері бойынша шағым түспе-
ген. Сондай-ақ есепті кезеңде Компанияда сыбайлас 
жемқорлықпен байланысты тәуекелдердің іске асырылуы 
болмаған.

Әрбір қызметкер өз мінез-құлқы шегінде этикалық норма-
ларды орындауы үшін жауап береді. Кодекс нормаларының 
орындалуы Компанияның барлық лауазымды тұлғалары 
мен қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Кодекс 
нормаларының бұзылуы белгіленген тәртіпте тәртіптік жа-
заға алып келеді. Құрылымдық бөлімшелердің басшыла-
ры, басқарушы директорлар Кодекстің енгізілуі, жетекшілік 
етілетін бөлімшелердің барлық қызметкерлерінің Кодекс 
нормаларын ұғынуы үшін Компанияның басқармасы ал-
дында жауап береді.
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Өнімділік                         
және мансаптық даму
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ішКі ауДит туралы ақпарат

Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – Қызмет) Компанияның ұйымдық тұрғы-
дан Басқарма Төрағасына бағынышты және Директорлар кеңесіне қыз-
меті жағынан есепті орган болып табылады. Аудит жөніндегі комитеттің 
қызметіне жетекшілік етеді. 

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

Қызметтің негізгі қызметі Директорлар кеңесіне Компаниядағы тәуе-
келдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін 
жетілдіруге бағытталған тәуелсіз әрі объективті кепілдіктер мен кеңес-
тер беру болып табылады. 

Қызмет жылдық аудиторлық жоспарды әзірлеу барысында тәуекел-
ге бағдарланған тәсілді пайдаланады. Аудиторлық тексерулер Аудит 
жөніндегі комитетпен мақұлданып, Директорлар кеңесімен бекітілген 
жылдық аудиторлық жоспар негізінде жүзеге асырылады. 

Директорлар кеңесінің Қызмет алдына қойған негізгі мақсаттар мен 
міндеттерді басшылыққа ала отырып, 2017 жылы өткізілді:

   «Тау-Кен Жоба» ЖШС еншілес ұйымында аудит;
  жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын басқару процесіне 

аудит;
  сатып алулар, шарт жасасу және орындау процестеріне аудит;
  «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ еншілес ұйымында аудит;
  «Tau-Ken Temir» ЖШС еншілес ұйымында аудит;
  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-дағы корпоративтік басқаруды 

диагностикалау.

Аудиторлық тексерулердің қорытындысы бойынша Қызмет әртүрлі про-
цестердегі ішкі бақылауды жетілдіруге бағытталған 157 нұсқау ұсынды. 

Есепті кезеңде Қызмет Директорлар кеңесінің жедел желісіне келіп 
түскен 6 өтінім бойынша және Қор мен Аудит жөніндегі комитеттің 2 
тапсырмасы бойынша жоспардан тыс тексерулер өткізді, тиісті шешім-
дер қабылданды.

2017 жылы тоқсан сайынғы негізде Қызмет пен сыртқы аудитордың 
берген нұсқауларының орындалуына мониторинг өткізілді.

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

Үздіксіз кәсіби дамуды, білім, дағды, құзыреттерді 
тұрақты жетілдіруді қамтамасыз ету үшін, есепті 
кезеңде Қызмет мамандарының оқыту іс-шара-
ларына қатысуы қамтамасыз етілді. 

2017 жылы Аудит жөніндегі комитет және Ди-
ректорлар кеңесі тоқсан сайын Қызмет жұмы-
сының тиімділігіне бағалау өткізді.

Молибден — ашық-сұр түсті өтпелі металл. Не-
гізгі қолдану металлургияда кездеседі.
Атау көне грек тілінен шыққан, яғни «қорғасын». 
Ол молибден қышқылының (PbS) оқшауланған 
молибденитінің (MoS2) сыртқы ұқсастығынан 
пайда болады. XVIII ғасырға дейін молибденит 
қорғасынның жылтырлығы салдарынан графит-
пен ерекшеленбеді, бұл минералдар әдетте «мо-
либден» деп аталды.

Mo

09

42 Молибден

95,94

ІШКІ АУДИТ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ

Молибден жоғары температу-
ралы және коррозияға төзімді 
қорытпалардың құрамдас бөлігі 
ретінде қоспалаушы болаттар 
үшін қолданылады. Молибден 
сым (лента) жоғары температу-
ра пештерін шығаруға, шамдар-
дағы электр тогын енгізуге 
қызмет етеді. Молибден  – бір 
мезгілде беріктігі, болаттың 
беріктігі және коррозияға 
төзімділігін арттыруға қабілетті 
бірнеше легирленген элемент-
тердің бірі. Әдетте қаттылықтың 
жоғарылауымен бірге легірлену 
кезінде металлдың сынуы да 
артады.
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сыртқы ауДитор туралы ақпарат

Сыртқы аудит саясаты
Аудиторлық ұйымдардың қызметін қатыстырған кезде, Компания 
Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 2 шілдедегі шешімімен бекітілген       
(№ 06/15 хаттамасы) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ аудиторлық ұйымдар-
дың қызметін қатыстыру саласындағы саясатын басшылыққа алады. 
Саясатпен көзделген негізгі ережелер Компанияға аудитордың объек-
тивтілігіне немесе тәуелсіздігіне нұқсан келтірместен және мүдделердің 
қақтығысуына жол берместен, нақты аудиторлық және аудиторлық 
емес қызмет түрлерін көрсету үшін аудиторларды қатыстыру мүмкін-
дігін береді.

Аудиторды таңдау  
Жылдық қаржы есептілігі мен аралық қаржы есептілігінің аудитін жыл 
ішінде есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелері бойынша аудиторлық 
шолуымен қоса қамтамасыз етіп, кейінгі іс-шараларды Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына, «Самұрық-Қазына» АҚ әзірлеген Аудитор-
ды таңдау тәртібіне, ішкі құжаттарға сәйкес, Компанияның аудиторды 
таңдауы белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады. Аудитордың таңда-
луын белгілейтін негізгі критерийлер: 

1) аудитор қызметінің сапасы, ол келесі факторлармен белгіленеді:
  мамандардың біліктілік деңгейі;
  қазақстандық және халықаралық нарықтардағы жұмыс 

тәжірибесі;
  қызмет ұсынудағы жеделділік;
  сала бизнесін білу; 

2) қызмет бағасы.

Жоба бойынша серіктесті ауыстыру 
Компанияда сыртқы аудиторды және/немесе аудиторлық есепті әзір-
леу үшін жауапты жоба бойынша серіктесті ауыстыру мерзімді түрде 
жүзеге асырылып тұрады. Компанияның сыртқы аудиторын ауыс-
тыру мерзімі (яғни аяқталған сәтінде Компания сыртқы аудиторды 
ауыстыруы керек болатын мерзім) бірізді 5 жылдан аспайды. Осы 
нәтижеге жету бойынша сабақтастық жоспары аудитормен дайын-
далып, Аудит жөніндегі комитеттің қарауына ауыстыру өткізілетін 
мерзімнен кемінде бір жыл бұрын ұсынылуы тиіс. Есепті кезеңде 
аудиторлық ұйым аудиторлық емес қызметтер көрсетпеген.

Кезең Қызмет атауы
Сыйақы көлемі, ҚҚС 

қоса есептелген, 
теңге

2017 ж. Жылдық дара және шоғырлан-
дырылған қаржы есептілігіне 
аудит және жарты жылдық дара 
және шоғырландырылған қаржы 
есептілігіне шолу 6 498 044

Күміс – әйгілі, өте ауыр (қорғасыннан жеңіл, 
бірақ мыстан ауыр, тығыздығы - 10,5 г/см3), 
күміс – ақ түсті пластикалық асыл металдар. 
Барлық белгілі металдар арасында ең жоғары 
жылу өткізгіштік және электр өткізгіштігі бар 
(арнайы электр кедергісі 20 ° C-та 1.59 * 10-80 м * 
м). Балқу температурасына қатысты балқу тем-
пературасы 962 ° C болады.

Ag

10

47 Күміс

107,868

СЫРТҚЫ АУДИТОР ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ
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№ 1 қосымша, КорпоративтіК басқару КоДеКсімен сәйКестіГінің есебі

№ 1 ҚОСЫМША, КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІМЕН СӘЙКЕСТІГІНІҢ ЕСЕБІ

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017

102 103

1 2 3 4
1-бөлім. Үкімет Қордың акционері ретінде
1.1. Ұйымдардың негізгі стратегиялық міндеті – ұйымдар-

дың ұзақ мерзімді құнының өсуі және Тұрақты дамуы, 
бұл даму стратегиясында көрсетіледі. Барлық қабыл-
данатын шешімдер мен іс-әрекеттер даму стратегия-
сына сәйкес болуы тиіс.
Ұйымдардың органдары, лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері Даму стратегиясы мен Жарғыға сәйкес 
әрекет етіп, шешім қабылдауы керек. Даму стратегия-
сы Компанияның он жылдық мерзімдегі болашақты 
көруін, миссиясын, мақсатын, міндетін, стратегиялық 
бағыттарын және қызметінің негізгі көрсеткіштерін 
белгілейтін ұзақ мерзімді құжат болып табылады. 
Компаниялар Қордың даму стратегиясы негізінде он 
жылға арналған даму стратегиясын бекітеді.

сәйкес 2017 жылы Компанияның ұзақ мерзімді құнының өсуі 
мен тұрақты дамуының міндеттерін ескере отырып, Ди-
ректорлар кеңесінің шешімімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ-ның 2017-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясы 
қабылданды. 
Органдар, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер Даму 
стратегиясы мен Жарғыға сәйкес әрекет етіп, шешім қабыл-
дайды. Стратегияда Компанияның он жылдық мерзімдегі 
болашақты көруі, миссиясы, мақсаты, міндеті, стратегиялық 
бағыттары мен қызметінің негізгі көрсеткіштері қамтылған.
Даму стратегиясы перспективті жобаларға бағдарланған, 
даму мақсаты, міндеттері мен бағыттары бүкіл топ үшін ор-
тақ болып табылады.

1.2. Даму стратегиясы аясында Директорлар кеңесі келесі 
критерийлерге сәйкес келуі керек ұзақ мерзімді мақ-
саттарды белгілейді: нақты, өлшенетін, қолжетімді, 
өзекті, қол жеткізу мерзімі белгіленген. Стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуді бағалау ұзақ мерзімді ПӘК 
арқылы анықталады. Қызметтің жекелеген бағытта-
рын (мысалы, инвестициялық, инновациялық, ақпа-
раттық технологиялар, адам ресурстарын басқару) 
даму стратегиясына қосуға кеңес беріледі.

сәйкес Бекітілген Даму стратегиясына сәйкес, Директорлар кеңесі 
тарапынан нақты, өлшенетін, қолжетімді, өзекті болып 
табылатын және қол жеткізу мерзімі белгіленген 4 ұзақ 
мерзімді мақсат анықталды: 
1. Акционер үшін Компания құнының өсуі 
2. Компанияның қайта инвестициялау есебінен тұрақты өсуі 
3. Компанияның жобаларды басқару және жаңа жобаларды 
іздеу бойынша құзыреттерін арттыру 
4. Қазақстанның ТМК-ін дамытуға септігін тигізу.
2017 жылдың мамыр айында Директорлар кеңесінің 
шешімімен Қоғамның стратегиялық ПӘК тізімі бекітілді. 
Ұзақ мерзімді стратегиялық ПӘК Қоғамның Директорлар 
кеңесі 5-жылдық мерзімге бекіткен Бизнес-Жоспарында 
көрсетіледі. Бекітілген Даму стратегиясында жекелеген даму 
бағыттары бойынша, соның ішінде инвестициялық және ин-
новациялық қызмет бойынша міндеттер белгіленген.

1.3. Ұйымдар үшін активтердің оңтайлы құрылымын қамта-
масыз етуге кеңес беріледі. Холдингілік компаниядағы 
бас компания акционерлік қоғам түрінде құрылуы мүм-
кін. Қалған ұйымдарды жауапкершілігі шектеулі серік-
тестік түрінде құруға кеңес беріледі. Акционерлік қоғам 
түрінде құрылып қойған ұйымдарда экономикалық, 
құқықтық және басқа да аспектілерді, сондай-ақ Қор 
тобының мүдделерінің қамтамасыз етілуін ескере оты-
рып, жауапкершілігі шектеулі серіктестік түріне қайта 
құру мүмкіндігін қарастыруға кеңес беріледі.

сәйкес Компанияда еншілес және тәуелді ұйымдарды құру жауап-
кершілігі шектеулі серіктестік түрінде жүзеге асырылады. 
Қоғамның 2014 жылы «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның акция-
ларын (100%) сатып алуы бұл тұрғыдан ерекшелік болып 
табылады.

1.4. Үкімет Ұйымдарға толық операциялық дербестік бе-
реді және заңмен, актілермен, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Президентінің тапсырмаларымен 
көзделген жағдайларды қоспағанда, Үкімет пен мем-
лекеттік органдар тарапынан Ұйымның оперативтік 
(ағымдағы) және инвестициялық қызметіне араласуы-
на жол бермейді. 

сәйкес Үкімет мүшелері және басқа мемлекеттік қызметкерлер 
(мемлекеттік органдардың өкілдері) ұйымдардың директор-
лар кеңесінің құрамына кірмейді. 

1.5. Үкімет мүшелері және басқа мемлекеттік қызметкер-
лер (мемлекеттік органдардың өкілдері) ұйымдардың 
директорлар кеңесінің құрамына кірмейді. 

сәйкес Қазіргі кезде Компанияның Директорлар кеңесінің құра-
мында Үкімет мүшелері және басқа мемлекеттік қызмет-
керлер жоқ.

1.6. Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері 
Жалғыз акционермен сайланады.

сәйкес Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз ак-
ционермен сайланады.

1.7. Ұйымның инвестициялық қызметі нарық қағидалары 
негізінде, ұйым стратегиясына сәйкес жүзеге асыры-
лады және активтердің құнының өсімі мен оңтайлы 
құрылымына бағытталады. 

сәйкес Компанияның инвестициялық қызметі нарық қағидалары 
негізінде, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Директорлар 
кеңесімен бекітілген Даму стратегиясына сәйкес жүзеге 
асырылады және активтердің құнының өсімі мен оңтайлы 
құрылымына бағытталады. Стратегия Компанияның мис-
сиясын орындау үшін жүзеге асырылатын инвестициялық 
жобалар портфелінен құралады. Компанияның инвести-
циялық қызметі туралы ақпарат Жылдық есептерде және 
корпоративтік веб-сайтта толық баяндалады. Стратегияға 
сәйкес, ұйымның негізгі мақсаты акционер үшін Компания 
құнының өсуі болып табылады.
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1.8. Ұйымның пайдалығы төмен және әлеуметтік маңызы 

бар жобаларды жүзеге асырған жағдайлары ұйымның 
жылдық есебінде ашып көрсетіліп, осындай жобалар-
дың қаржыландыру көздерімен қоса көрсетіледі.

сәйкес Компанияның инвестициялық портфелінде пайдалығы 
төмен және әлеуметтік маңызы бар жобалар жоқ. Компа-
ния Қордың немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
бастамалаған жобаларын, олар қажетті табыстылықты 
қамтамасыз еткен жағдайда, өз бетімен іске асырады. 
Аталған жобалар іске асырылған жағдайда, «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2016 жылға арналған Жылдық 
есебін дайындау мақсатында, ақпаратты ашып көрсету 
регламентімен пайдалығы төмен және әлеуметтік маңызы 
бар жобалардың іске асырылу дерегін ашып көрсетіп, осын-
дай жобалардың қаржыландыру көздерін қоса көрсету та-
лабы қарастырылған. 

1.9. Ұйымдар жоғары этикалық стандарттарды ұстанып, 
осындай стандарттардың барлық қызметкерлермен 
және ұйымның серіктестерімен тұрақты қолданылуын 
қамтамасыз ету үшін қажет процедураларды ендіріп 
тұруы тиіс. 

сәйкес Компанияда Қазақстан Республикасы заңнамасының ере-
желеріне сәйкес, Халықаралық Еңбек Ұйымының, Жарғы-
ның, Корпоративтік басқару кодексінің және Компанияның 
басқа да ішкі құжаттарының талаптары ескеріле отырып 
әзірленген және барлық қызметкерлер басшылыққа ала-
тын ережелер мен қағидалардың жиынтығы болып табыла-
тын Іскерлік этика кодексі бекітілді. Компанияда 2017 жылы 
Іскерлік этика кодексінің нормаларын бұзу жағдайлары 
болмаған.

1.10. Болжалды бұзушылықтар туралы ескертулер тікелей 
ұйымның ІАҚ-не немесе Директорлар кеңесіне жолда-
нуы тиіс. Атқарушы орган және оның қауіпсіздік қыз-
метін қоса алғандағы барлық құрылымдық бөлімше-
лері болжалды бұзушылықтар туралы ескертулердің 
ІАҚ-не немесе Директорлар кеңесіне табысталуына 
кедергі келтірмеуі керек. 

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі болжалды 
бұзушылықтар туралы ескерту саясатын бекітті. Болжал-
ды бұзушылықтар туралы ескертулер арнайы электронды 
мекенжайға немесе жедел желі телефонына жолданады. 
Өтініштерді ІАҚ мен Омбудсмен қарап, сосын Директорлар 
кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне жолдайды. Басқар-
ма болжалды бұзушылықтар туралы ескертулердің ІАҚ-не 
немесе Директорлар кеңесіне табысталуына кедергі кел-
тірмейді. 2017 жылы Жалғыз акционердің Директорлар 
кеңесінің шешімімен Компанияның веб-сайтында ашық 
қолдануға жарияланған Бастамалық ақпараттандыру сая-
саты (Whistleblowing policy) бекітілді. Осы саясатқа сәйкес, 
2017 жылдан бастап Компаниялар тобы үшін орталықтан-
дырылған «жедел желі» жұмыс істейді және оның тәуелсіз 
шеткері компаниясы әкімшілік етеді («Делойт» ЖШС), оның 
міндетіне төмендегілер кіреді:
– телефон, вебсайт немесе электрондық пошта бойынша 
барлық кіріс хабарламаларды алу және өңдеу;
– мазасыздық танытқан адамдармен мүмкін болған жерде 
қарым-қатынас орнатып, барынша орынды ақпарат ұсы-
нылуына септігін тигізу;
– барлық хабарламаларды жіктеп, бұзушылықтарды тер-
гейтін тұлғаларға жолдау;
– келіп түскен өтініштер бойынша, кейін Директорлар 
кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитетке тапсыру 
үшін, есептер әзірлеу.

1.11. Іскерлік этика қағидаларын сақтау және Ұйымдарда 
пайда болатын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы 
реттеу мақсатында, Омбудсмен тағайындалады. 

сәйкес Бекітілген Іскерлік этика кодексі аясында Омбудсмен ин-
ституты құрылып, жұмыс істейді. Омбудсменнің құқықтары 
мен міндеттері:
1) Омбудсмен Қоғамның Директорлар кеңесімен екі жылда 
бір рет тағайындалады;
2) Омбудсменнің негізгі функциялары Кодекс ережелерін 
бақылау мәліметтерін жинау, қызметкерлерге, лауазымды 
тұлғаларға Кодекс ережелері бойынша кеңес беру, Кодекс 
ережелерін бұзу бойынша даулардың қаралуын бастамалау 
және оған қатысу болып табылады.
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 06.04.16 ж. 
№03/16 шешімімен Омбудсмен қызметіне Нуралина Жанара 
Серикжановна тағайындалды. 2017 жылдың нәтижелері бой-
ынша Омбудсмен атына жүгінулер болмаған.

1.12. Директорлар кеңесі Омбудсмен қызметінің нәтиже-
лерін бағалап, Омбудсмен қызметін атқаратын тұлға-
ның өкілеттіктерін ұзарту немесе тоқтату туралы 
шешім қабылдайды. 

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына сәйкес, Омбу-
дсменді сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқта-
ту Компанияның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

№ Корпоративтік басқару кодексінің ережелері

Сәйкестік деңгейі: 
сәйкес/ ішінара 
сәйкес/ сәйкес 

емес

Кодекс ережелерінің орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат
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2-бөлім. Қор мен ұйымдардың өзара әрекеттесуі. Қордың ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі 
2.1. Ұйымдардағы корпоративтік басқару жүйесі олардың 

қызметіне тиісті басқару мен бақылауды қамтамасыз 
етеді және олардың ұзақ мерзімді құнының өсуі мен 
тұрақты дамуына бағытталады. Қор ұлттық басқа-
рушы холдинг ретінде өз компанияларына қатысты 
стратегиялық холдинг рөлін атқарады. Корпора-
тивтік басқару негізінде тиімділік, оперативтілік және 
ашықтық болуы тиіс. 

сәйкес Жалғыз акционер Компанияның Директорлар кеңесінің 
Төрағасына Директорлар кеңесінің назарына жеткізілуі тиіс 
болжал-хаттар жолдайды. Компанияның Жарғысына сәйкес, 
Директорлар кеңесі Компания қызметінің бағыттарын бел-
гілейді, Жалғыз акционердің болжалын ескере отырып, Даму 
стратегиясы мен 5 жылға арналған Даму жоспарын (биз-
нес-жоспарды) бекітеді. Компания Басқармасы Директорлар 
кеңесі алдында тұрақты есеп бере отырып, Стратегияның, 
Даму жоспарының (бизнес-жоспардың) іске асырылуын және 
бекітілген стратегиялық ПӘК-не жетуін қамтамасыз етеді.

2.2. Ұйымдардың корпоративтік басқару жүйесі ұйымдар-
дың қызметіне басқару мен бақылауды қамтамасыз 
ететін процестердің жиынтығын, сондай-ақ Атқарушы 
орган, Директорлар кеңесі, акционерлер және Мүдделі 
тараптар арасындағы өзара қатынас жүйесін білдіреді. 
Органдардың құзыреті мен шешім қабылдау тәртібі 
жарғыда нақты белгіленіп, бекітілуі тиіс.

сәйкес Компанияның Жарғысында Жалғыз акционердің, Директор-
лар кеңесінің, атқарушы органның, Ішкі аудит қызметінің, 
Компанияның филиалдары мен өкілдіктерінің, лауазымды 
тұлғаларының құқықтары, міндеттері мен құзыреттері анық 
бөліп көрсетіледі.
Компанияның еншілес ұйымдарының жарғыларында 
Жалғыз қатысушының, атқарушы органның, еншілес ұй-
ымның Басқарма Төрағасының және т.б. құқықтары, мін-
деттері мен құзыреттері анық бөліп көрсетіледі. Компа-
ния органдарының мәселені қарау және шешім қабылдау 
тәртібінің сатылығы, Компанияның органдары мен лауа-
зымды тұлғалары арасындағы өкілеттіктер мен жауапкер-
шілікті шектеу Корпоративтік басқару кодексінің талаптары-
на сәйкес. Құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер және 
лауазымдық нұсқаулар барлық қызметкерлер мен бөлім-
шелер үшін бекітілген. Сондай-ақ әртүрлі органдар туралы 
ережелер қолданылады (Директорлар кеңесі, Басқарма, 
Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер, Басқарма жа-
нындағы консультациялық-кеңесу органдары).

2.3. Қор Акционердің/Қатысушының функцияларын іске 
асыру арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесі арқылы, 
Компаниялардың жарғылары мен осы Кодекспен бел-
гіленген тәртіпте Компанияларды басқаруға қатысады. 

сәйкес Компанияны басқару акционердің функцияларын іске асы-
ру және Директорлар кеңесі арқылы жүзеге асырылады. 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жарғысында Жалғыз акцио-
нердің, Директорлар кеңесі мен Атқарушы органның міндет-
тері мен өкілеттіктері көрсетілген.

2.4. Қор Директорлар кеңесінің төрағасына және ұйымдар-
дың Директорлар кеңесіндегі Қор өкілдеріне акцио-
нердің келер қаржылық жылға арналған болжалын 
жыл сайын жолдап отырады. 

сәйкес Қор жыл сайын Компанияның Директорлар кеңесінің Төраға-
сы мен мүшелеріне акционердің келер жылға арналған 
болжалын жолдап отырады. Директорлар кеңесі Жалғыз 
акционердің болжалын жүзеге асыру бойынша Іс-шаралар 
жоспарын бекітеді. Жалғыз акционердің 2017 жылға арналған 
болжалын жүзеге асыру мақсатында, «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ 28.12.16 ж. Жалғыз акционердің болжалын жүзеге 
асыру бойынша №12/16 Іс-шаралар жоспарын бекітті.

2.5. Ұйымдардың Директорлар кеңесі Компанияның 
жарғысымен белгіленген өз құзыреті аясында шешім 
қабылдауда толық дербестілікке ие. 

сәйкес Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі өзінің 
айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім 
қабылдауда толық дербестікке ие. 

2.6. Қор ұйымдармен өткізілген талқылауларды ескере 
отырып, компаниялар үшін бірыңғай саясат қалыпта-
стырады, ұйымдарға арналған әдіснамалық нұсқаулар 
мен корпоративтік стандарттарды бекітеді. 

сәйкес Компания өз құжаттарын Қордың әдістемелік нұсқаулары 
мен корпоративтік стандарттарына сәйкес әзірлеп, қыз-
метін жүзеге асырады. Мысалы:
– Компанияның Даму стратегиясы Қордың стратегиялық 
жоспарлау бойынша нұсқауларына сәйкес әзірленді 
– Компанияның ЕТҰ басқару жөніндегі регламент.
– Даму жоспары мен бюджеттің орындалуын әзірлеу, 
келісімдеу, бекіту, түзету, орындау және мониторингілеу 
ережелері.
Компанияда Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже қолданылады 
(Қордың ІБЖ туралы ереже негізінде әзірленген). Ішкі аудитті 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық, Ішкі аудит туралы ереже 
бекітілді, мақсатты регламенттейтін аудит өткізудің жекеле-
ген әдістемелерін Директорлар кеңесі Қордың корпоративтік 
стандарттары мен әдістемелік нұсқаулары негізінде бекітті.

2.7. Қор мен ұйымдардың Атқарушы органдары Компани-
ялардың Директорлар кеңесіне бекітуге жолданатын 
Компаниялардың Даму жоспарларының жеткілікті өр-
шілдігі мен шынайылығын, сондай-ақ олардың Қордың 
Даму жоспары мен стратегиясына сәйкестігін қамта-
масыз ету үшін, өзара ынтымақтастықта әрекет етуі 
тиіс. 

сәйкес Компания Басқармасы мен Қор Басқармасы Даму жоспары-
ның өршіл әрі шынайы болып, Қордың жоспарлау құжаттары-
на сәйкес келуі үшін, ынтымақтасып әрекет етіп, формалды 
емес консультациялар өткізеді. Компанияның 2017 жылға ар-
налған Даму жоспарын орындау жөніндегі есеп 2017 жылғы 
29 наурызда (№03/17 хаттама) Компанияның Директорлар 
кеңесінде қабылданды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқар-
масы мен Қор Басқармасы стратегия және тұрақты даму 
мәселелері бойынша формалды емес сұхбатты қолдайды, бұл 
әрекеттесу консультациялық сипатқа ие. Операциялық басқа-
ру үшін жауапкершілікті Компания Басқармасы атқарады.
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2.8. Акционер ретіндегі Қордың пайдасына таза табысты 

бөлу формалданған және айқын дивидендтік саясат 
негізіндегі дивиденд түрінде жүзеге асырылады. 

сәйкес "Самұрық-Қазына" АҚ Дивидендтік саясатына сәйкес, ен-
шілес ұйымдарға қатысты, тоқсандық, жарты жылдық 
немесе тоқсандық нәтижелер негізінде жай акциялар бой-
ынша дивиденд төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер 
қабылдайды. Дивиденд көлемі аудиттелген жылдық қаржы 
есептілігінде көрсетілген Компанияның таза табысының со-
масы негізінде есептеледі. Дивиденд төлеу туралы шешім 
қабылдау тәртібі Компания Жарғысының талаптарына сәй-
кес. Дивидендтер Жалғыз акционердің шешімімен белгілен-
ген мерзімде төленеді.

2.9. Ұйымдар мен олардың лауазымды тұлғалары ұйым-
ның ұзақ мерзімді құнының өсуі мен Тұрақты дамуы 
үшін, сәйкесінше, қабылданатын шешімдер мен әре-
кет/әрекетсіздік үшін де Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен және ішкі құжаттармен белгіленген 
тәртіпте жауапкершілік атқарады.
Ұйымның, Атқарушы органның қызметінің тиімділігін 
бағалаудың негізгі элементі ПӘК жүйесі болып табы-
лады. ПӘК-не жету мақсатында, Компаниялар Дирек-
торлар кеңесінің шешімімен бекітілетін тиісті Даму 
жоспарларын әзірлейді.

сәйкес Компания және оның лауазымды тұлғалары Компания мен 
акционердің мүддесінде қызметті жүзеге асырғаны үшін 
заңнамаға, жарғыға, органдар туралы ережелерге сәйкес 
жауапкершілік атқарады. ПӘК Директорлар кеңесімен Даму 
жоспары құрамында бекітіледі. Директорлар кеңесіндегі 
Қордың өкілдері акционердің болжалын ескере отырып, 
ПӘК мен мақсатты мәндерді талқылап, белгілеу барысына 
белсенді қатысады. Жыл сайын Даму жоспарын орындау 
жөніндегі есепті қарастырған кезде, Компанияның ПӘК-не 
жетуі бағаланады. Бекітілген басшы қызметкерлердің қы-
зметін бағалау ережелеріне сәйкес Басқарма мүшелерінің 
ПӘК-не жетуі бойынша жыл сайын бағалау өткізеді.
ПӘК-не жету сыйақыға тікелей әсер етеді және кадрлық 
шешімдер қабылдауға негіз болып табылады.

2.10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ холдингілік компания 
ретінде еншілес ұйымдарды басқару жүйесін енгізеді, 
оны қолдайды және жақсартады. Мәселен, Директор-
лар кеңесінің 08.11.17 ж. №11/17 шешімімен «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымда-
рын басқару регламенті бекітілді. Компанияның Ди-
ректорлар кеңесінің еншілес компанияларды басқа-
ру бойынша өкілеттігі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
жарғысымен көзделген. Компанияның Директорлар 
кеңесінің мәжілістерінде еншілес ұйымдарға қатысты 
мәселелер тұрақты қаралады.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ холдингілік компания ретін-
де еншілес ұйымдарды басқару жүйесін енгізеді, оны қол-
дайды және жақсартады. Мәселен, Директорлар кеңесінің 
08.11.17 ж. №11/17 шешімімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару регла-
менті бекітілді. Компанияның Директорлар кеңесінің ен-
шілес компанияларды басқару бойынша өкілеттігі «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ жарғысымен көзделген. Компанияның 
Директорлар кеңесінің мәжілістерінде еншілес ұйымдарға 
қатысты мәселелер тұрақты қаралады.

3-бөлім. Тұрақты даму
3.1. Ұйымдар өзінің Тұрақты дамуын қамтамасыз ете оты-

рып, ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтылуы керек және 
Мүдделі тараптардың мүдделерінің теңгерімін сақтауы 
тиіс. Тұрақты даму саласындағы қызмет үздік халықа-
ралық стандарттарға сәйкес болуы керек.
Ұйымдар қызметін жүзеге асыру барысында Мүдделі 
тараптарға ықпал етеді немесе Мүдделі тараптардың 
ықпалын сезінеді. Мүдделі тараптар ұйымның қыз-
метіне, атап айтқанда оның құнының өсуіне, Тұрақты 
дамуына, абырой-беделі мен имиджіне оң да, теріс те 
ықпал ете алады және тәуекелдер тудыруы немесе 
оларды азайтуы мүмкін. Ұйымдарға Мүдделі тарап-
тармен өзара тиісті түрде әрекеттесуге баса назар 
аудару керек. Ұйымдар Мүдделі тараптарды анықтап, 
олармен өзара әрекеттескен кезде, Мүдделі тараптар-
ды анықтау және олармен әрекеттесудің халықаралық 
стандарттарын қолдануға кеңес беріледі.

сәйкес Компанияда Шоғырландырылған стейкхолдерлер карта-
сы әзірленіп бекітілген, онда GRI (Global Reporting Initiative) 
және басқа да Мүдделі тараптарды анықтау және олармен 
әрекеттесудің халықаралық стандарттары ескерілген мүд-
делі тараптардың тізімі және олармен әрекеттесу талаптары 
қамтылады. Стейкхолдерлер картасында өзара әрекеттесу 
бағыттары мен құралдары келтіріледі, ынтымақтастықты 
орнату тәжірибе жүзінде іске асырылады. Мәселен, Стейк-
холдерлер картасы аясында келесі әрекеттесулер жүзеге 
асқан:
– Ақпарат тұрақты негізде ашылып, компанияның қызметі 
туралы есеп корпоративтік веб-сайтта жарияланады, мүд-
делі тұлғалар үшін «Сұрақ-жауап» бөлімі жүргізіледі;
– Қызметкерлерді бағалау аясында Компания қызметкер-
лерімен сұхбат жүргізілді;
– GRI талаптарына сәйкес, Жылдық есепті әзірлеу барысын-
да негізгі мүдделі тараптарға сауалнама өткізіліп, сұрақ-жа-
уап алынды;
– Бірлескен жұмысты жүзеге асыру үшін, әлеуетті серікте-
стермен, инвесторлармен, мердігерлермен іскерлік кездесу-
лер өткізілді;
– Басшылық өндірістік объектілерге жұмыс сапарларымен 
барды; 
– Бірлескен жобаларды іске асыру аясында меморан-
думдар жасалды (Nazarbayev University, Ұлттық мұражай);
– Инвестор күні аясындағы іскерлік кездесулер (Алматы қ., 
Лондон қ.).
– Көрмелерге қатысу (AMM);
– Форумдарға қатысу (Астана экономикалық форумы, АММ).
Сонымен қатар, Мүдделі тараптармен әрекеттесудің Шоғыр-
ландырылған жоспары мен әрекеттесу әдістері әзірлен-
ді және мүдделі тараптармен әрекеттесу үшін маңызды 
тәуекелдердің негізгі топтары құрылды (тиісті тәуекелдер 
ескеріліп, ықпал ету дәрежесі бойынша жіктелді (тікелей не-
месе жанама).
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3.2. Ұйымдар ұзақ мерзімді кезеңде Тұрақты даму үшін, 

өзінің экономикалық, экологиялық және әлеумет-
тік мақсаттарының өзара келісімделуін қамтамасыз 
етуі тиіс, оның ішінде акционерлер мен инвесторлар 
үшін ұзақ мерзімді құнның өсуі де бар. Ұйымдардағы 
Тұрақты даму үш құрамдас бөліктен құралады: эконо-
микалық, экологиялық және әлеуметтік. 

сәйкес Компанияда Директорлар кеңесімен «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ-ның 2017-2026 жж. арналған Даму стратегиясы, 
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік са-
ласындағы саясаты, Компанияның қауіпсіздік және еңбек 
қорғау саласындағы саясаты, Компанияның Экологиялық 
саясаты, Компанияның 2014-2022 жж. арналған Кадрлық 
саясаты бекітілген.
Компанияның 2017-2026 жж. арналған Даму стратегиясы, 
ол бойынша стратегиялық мақсаттарды орындауға бағыт-
талған қағидалар, стратегиялық мақсаттар мен міндеттер 
белгіленеді;
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік са-
ласындағы саясаты, ол бойынша корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік саласындағы қағидалар, стратегиялық мақ-
саттар, тиімділікті бағалау белгіленеді;
Компанияның Экологиялық саясаты Компания, оның 
еншілес және тәуелді ұйымдары орналасқан өңірлерде 
жағымды қоршаған ортаны сақтаудағы Компанияның рөлі 
мен міндеттеріне қатысты ресми ұстанымын білдіреді, орта-
ша мерзімді корпоративтік экологиялық мақсаттарды бел-
гілеуге негіз болып табылады, Компанияның перспективті 
даму бағдарламаларын әзірлеу барысында ескеріледі;
Компанияның қауіпсіздік және еңбек қорғау саласындағы 
саясаты Компанияның, оның еншілес және тәуелді ұйымда-
рының қызметкерлерінің денсаулығын сақтау және еңбек 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Компанияның рөлі мен мін-
деттеріне қатысты ресми ұстанымын білдіреді, денсаулықты 
сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
орташа мерзімді корпоративтік экологиялық мақсаттарды 
белгілеуге негіз болып табылады, Компанияның перспек-
тивті даму бағдарламаларын әзірлеу барысында ескеріледі.
Компанияның Кадрлық саясаты, ол бойынша адам ресур-
старын басқару, оны дамыту және әлеуметтік қолдау сала-
сындағы қағидалары, мақсаты мен тәсілдері белгіленеді.

3.3. Ұйымдар өз қызметі мен тәуекелдер талдауын көр-
сетілген үш аспекті бойынша өткізуі тиіс, сондай-ақ 
қызмет нәтижелерінің Мүдделі тараптарға жағымсыз 
әсеріне жол бермеуге немесе оны азайтуға тырысуы 
керек.

ішінара сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да Тәуекелдерді басқару ереже-
лері бекітілген, оның аясында Компания тәуекелдерді сәйке-
стендіреді, бұның нәтижелері Тәуекелдер тіркелімінде көр-
сетіледі. Тәуекелдер тіркелімі стратегиялық, операциялық, 
инвестициялық, құқықтық және қаржылық тәуекелдерден 
құралады. Тәуекелдер тіркелімінде сондай-ақ экономикалық 
нәтижелілік, әлеуметтік, экологиялық тәуекелдер де қамты-
лады. Директорлар кеңесінің шешімімен Компанияның 2017 
ж. арналған Тәуекелдер тіркелімі бекітілді. Жыл сайын келер 
есепті жылға арналған Қауіпті тәуекелдерді басқару жоспа-
ры әзірленеді. Бұл жоспарды әзірлеудің мақсаты қауіпті тәу-
екелдерді басқару болып табылады. Компания ҚР экологи-
ялық заңнамасының орындалуын тұрақты ішкі тексеру және 
өндірістік экологиялық бақылау нәтижелерін экологиялық 
және басқа рұқсат шарттарымен салыстыру бойынша шара 
қолданады. Компания өз қызметін жоспарлау, инвестици-
ялық жобаларды әзірлеу барысында экологиялық тәуекел-
дерді тұрақты бағалайтындығына дәлел жоқ.

3.4. Тұрақты даму саласындағы қағидалар ашықтық, 
есептілік, этикалық мінез-құлық, Мүдделі тараптар-
дың мүдделерін құрметтеу, заңдылық, адам құқығын 
сақтау, жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығы-
сына жол бермеу, жеке басының үлгісі.

сәйкес 1) Тұрақты даму саласында басқару жүйесін қамтамасыз 
ету мақсатында, Компанияның Директорлар кеңесінің 
шешімімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ корпоративтік әле-
уметтік жауапкершілік саласындағы саясаты бекітілді, онда 
Компанияның төмендегі салаларда ұстанатын қағидалары 
келтірілген:
 – адам құқығын сақтау;
 – еңбек қатынастары;
 – қоршаған ортаны қорғау;
 – әлеуметтік қолдау;
 – қоғаммен әрекеттесу;
 – ашықтық, инвесторлар мен клиенттердің құқықтарын 
қорғау.
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкер-
шілік саласындағы қызметінің негізгі бағыттары ретінде 
белгіленген:
 – еңбек қатынастары;
 – денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі;
 – қоршаған орта;
 – істі адал жүргізу. 
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2) Компания мен оның ЕҰ өз қызметімен тек саланың ғана 
емес, жалпы экономиканың дамуына, сондай-ақ өңірлердің 
әлеуметтік аясына маңызды ықпал етеді. Ықпал ету аспек-
тілері арасында төмендегілерді бөліп көрсетуге болады;
– жұмыс орындарын құру;
– салық аударымдары арқылы ел бюджетін толықтыру;
– қолданыстағы кәсіпорындардың операциялық қызметі 
мен өндірістік қуаттылықтарын күшейту арқылы саланың 
ТМК-ін дамытуға үлес қосу;
– экологиялық төлемдер мен қалдықтарды басқарудың 
қисынды жүйесінің көмегімен қоршаған ортаға қамқорлық 
жасау;
– Қазақстандық өндірушілерді қолдау мақсатында, жер-
гілікті құрамы жоғары сатып алуларды жүзеге асыру;
– стратегиялық инвесторлар мен кредиттік мекемелерді 
(банктерді) тарту;
– білім беру мекемелеріне қолдау көрсету;
– ағымдағы үздік салалық тәжірибе, ақпаратпен алмасу 
арқылы инвесторлармен және сарапшылармен форум және 
кездесулер өткізу;
– өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына аударымдар;
– әлеуметтік пакет қарастырылған (материалдық көмек, 
медициналық сақтандыру).
3) Компания әлеуметтік жауапкершілік қағидаларын ескере 
отырып, тұрақты дамуға ұмтылады. Бос қызметтерге кон-
курстық іріктеу ережелері негізінде үш кезеңді ашық конкур-
стық іріктеу жүргізіледі. Кәсіби даму және кәсіби оқу ереже-
лері негізінде даму және оқу жүйесі қолданылады, кадрлық 
резерв жұмыс істейді.
Компанияда, ұйымдық құрылымға сәйкес, комплаенс-о-
фицер қызметі қарастырылған, ол міндетті реттеу талапта-
рының орындалуын және барлық қызметкерлер арасында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бой-
ынша үздік халықаралық тәжірибенің қолданылуын қамта-
масыз етіп, бизнестің халықаралық стандарттарға, ішкі сая-
саттарға және ҚР заңнамасына сәйкес жүргізілуіне жағдай 
жасайды. 
GRI талаптарына сәйкес тұрақты даму саласында жыл 
сайын есеп әзірленеді.

3.4. Ұйымда Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі 
құрылуы тиіс, ол келесі элементтерден құралады, 
бірақ олармен шектелмейді:
1) Директорлар кеңесі, Атқарушы орган және қызмет-
керлер деңгейінде Тұрақты даму қағидаларын ұстану.

сәйкес Жалғыз акционердің басқармасы тарапынан Корпоративтік 
басқару кодексі бекітілді.
Директорлар кеңесімен тұрақты даму қағидаларын регла-
менттейтін ішкі нормативтік құжаттар бекітілді: 
Компанияның 2017-2026 жж. арналған даму стратегиясы, 
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
аясындағы саясаты, Компанияның экологиялық саясаты, 
Компанияның қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы 
саясаты, Компанияның кадрлық саясаты.
Компания Жарғысында Директорлар кеңесі мен Атқарушы 
органның Кодекспен келісілген Компанияның тұрақты да-
муын қамтамасыз ету және бақылау бойынша міндеттері 
көзделген.
Директорлар кеңесі Компанияның Корпоративтік басқару 
кодексінде көзделген қағидалар мен ережелердің орында-
луы/орындалмауы туралы есепті бекітеді.

2) үш құрамдас бойынша (экономика, экология, әлеу-
меттік мәселелер) ішкі және сыртқы жағдайды талдау;

ішінара сәйкес Қазіргі сәтте тиісті талдау түрлері Даму стратегиясын, Даму 
жоспарын (Бизнес-жоспарды) орындау бойынша есептілік 
аясында өткізіледі. Сонымен қатар ішкі жағдай Тұрақты 
даму саласында есеп әзірлеу барысында талданады.

3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық сала-
ларда Тұрақты даму аясындағы тәуекелдерді анықтау; 

сәйкес Компанияда Тәуекелдерді басқару ережелері қолданылады, 
осы құжат аясында Компания тәуекелдерді сәйкестендіреді, 
оның нәтижелері Тәуекелдер тіркелімінде көрсетіледі. Тәуе-
келдер тіркелімі стратегиялық, операциялық, инвестиция-
лық, құқықтық және қаржылық тәуекелдерден құралады. 
Тәуекелдер тіркелімінде сондай-ақ экономикалық нәти-
желілік, әлеуметтік, экологиялық тәуекелдер де қамтылады.

4) Мүдделі тараптар картасын құру; сәйкес Компания тарапынан Шоғырландырылған стейкхолдерлер 
картасы әзірленіп бекітілді.
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5) Тұрақты даму аясындағы мақсаттар мен ПӘК 
анықтау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты 
тұлғаларды белгілеу;
Тұрақты даму аясындағы іс-шараларды тұрақты мо-
ниторингілеу және бағалау, мақсаттар мен ПӘК-не қол 
жеткізуді бағалау, түзету шараларын қолдану, тұрақты 
жақсарту мәдениетін енгізу.

сәйкес Директорлар кеңесі Компанияның тұрақты даму жөніндегі 
есебін шоғырландырылған Жылдық есеп құрамында қа-
растырады. Компанияда Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік жөніндегі жетекші инженерге еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ПӘК бекітілді. 
Сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жетекші инже-
нерге экология саласындағы ПӘК бекітілді. ЕҰ басшылары-
на («ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Tau-Ken Temir» ЖШС, «Тау-Кен 
Алтын» ЖШС) ПӘК-не жазатайым (өлімге әкелетін және 
еңбекке жарамдылықтан толық айыратын) оқиғалардың 
болмауының көрсеткіші енгізілген.
Директорлар кеңесі тұрақты даму саласындағы ПӘК-не 
қол жеткізу туралы ақпарат қамтылатын Компания мен 
Басқарма мүшелері қызметінің нәтижелері туралы есептер-
ге жыл сайын талдау өткізеді. Директорлар кеңесі мақсатты 
көрсеткіштерден ауытқуларға баса назар аударады. Қажет 
болса, Директорлар кеңесі атқарушы органнан теріс ауытқу-
лардың негізгі себептерін нақтылауды талап етіп, көрсет-
кіштерді нормаға келтіру амалдарын ұсынады.

6) Тұрақты дамудың негізгі процестермен ықпалда-
суы, соның ішінде тәуекелдерді басқару, жоспарлау, 
адам ресурстарын басқару, инвестициялар, есептілік, 
операциялық қызмет және басқалар, сондай-ақ даму 
стратегиясы мен шешім қабылдау процестері;

сәйкес Компанияның 2017–2026 жж. арналған даму стратегиясы 
Компания үшін тұрақты даму және мүдделі тараптармен 
өзара әрекеттесу қағидаларын белгілейтін тұрақты даму 
стратегиясынан құралады. Тұрақты даму қағидалары негіз-
гі процестерге, соның ішінде тәуекелдерді басқару, жоспар-
лау, есептілік, адам ресурстарын басқару процестеріне, ин-
вестициялар мен операциялық қызметке енгізілген. 
Компания еңбек қауіпсіздігі мен қызметкерлердің денсау-
лығын сақтау қызметінің сөзсіз басымдығы болып табыла-
тынын ұғынады.
Қоршаған ортаны қорғау және ресурстарды ұтымды пайда-
лану Компания мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары-
ның қызметінде маңызды рөл атқарады. Жобаларды іске 
асыру барысында Компания неғұрлым экологиялық, энер-
гия және материал үнемдейтін технологияларды таңдауға 
тырысады.

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

сәйкес Компания тұрақты даму саласындағы қызметкерлеріне де 
оқулар ұйымдастырады (экология мен қауіпсіздік техника-
сы, қаржы, қызметкерлерді басқару, тұрақты даму салала-
рындағы тренингтер мен семинарлар). 
Компания өзінің тұрақты даму саласындағы құрылымдық 
бөлімшелері мен қызметкерлеріне әдістемелік қолдау көр-
сетеді. 2017 жылы Стратегия, трансформация және кор-
поративтік басқару департаментінің қызметкерлері «GRI 
нұсқаулығына сәйкес тұрақты даму саласында есептілік 
әзірлеу» тақырыбы бойынша оқудан өтті, «Самұрық-Қазы-
на» Корпоративтік университеті» ЖМ ұйымдастырылды.
Сонымен қатар, Компания қызметкерлері «Самұрық-Қазы-
на» АҚ ұйымдастырған «Самұрық-Қазына» компаниялар 
тобында корпоративтік басқаруды диагностикалау әдісте-
месі» тақырыбына семинар тыңдады.

3.5. Ұйымдар Мүдделі тараптар үшін өз қызметінің айқын-
дығы мен ашықтығын қамтамасыз етеді.
Мүдделі тараптарға ақпаратты ашып көрсету әдістері 
ретінде Мүдделі тараптармен кездесу, БАҚ пайдалану 
(басылым, сұхбат), интернет-ресурс, коммуникация 
құралдарының көмегімен кері байланыс ұсыну, кон-
сультациялық комитеттер мен кеңестер, сауалдарға 
жауап беру және т.б. қарастыруға болады.

ішінара сәйкес Компания веб-сайттағы ақпаратты тұрақты жаңарту, жыл-
дық есептер шығару, тұрақты даму саласында есептер әзір-
леу, БАҚ-мен әрекеттесу, сауалдарға жауап беру арқылы 
мүдделі тұлғалар үшін қызметінің ашықтығын қамтамасыз 
етеді. 
ҚР заңдарының талаптарына, КБК және Ақпараттық сая-
сатқа сәйкес, жарты жыл сайын ДК мүшелерінің қарауына 
Компания ақпаратының мүдделі тараптарға ашылу тиімділі-
гі мен ашықтығы туралы есеп веб-сайтта, ҚЕД мен БАҚ-да 
құрылады. 
Ашып көрсетуге ұсынылған ақпараттық материалдар үш 
тілде орналастырылды. Есепті кезеңнің нәтижелері бойын-
ша бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен жұмыс 
жүргізілді. Компания мүдделі тараптардан Компанияның 
қызметі туралы жылдық есепке қатысты кері байланыс 
алып, оны қарастыратындығына дәлел жоқ. 
Халықаралық стандарттарға сәйкестік мақсатында, GRI ха-
лықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес, Тұрақты 
даму жөніндегі есептен тұратын «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 
қызметі туралы Шоғырландырылған жылдық есеп Дирек-
торлар кеңесімен бекітіліп, жыл сайын шығарылып тұрады.
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3.6. Ұйымдарға Тұрақты даму қағидалары мен стандарт-

тарының тиісті келісімшарттарға (келісімдерге, шарт-
тарға) қосылуы мен сақталуын серіктестермен талқы-
лау керек. Серіктестермен Тұрақты даму қағидалары 
мен стандарттарын енгізу бойынша кешенді шаралар-
ды қолдануға кеңес беріледі. Серіктес Тұрақты даму 
қағидалары мен стандарттарын қабылдамаған неме-
се дұрыс орындамаған жағдайда, мұндай серіктестің 
ұйым үшін қаншалықты маңызды екенін және оған 
ықпал ету шаралары не оны ауыстыру мүмкіндігі бар-
жоғын ескеру керек.

сәйкес емес Кемшіліктер:
1. Компания өз серіктестерінің экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік салаларға әлеуетті жағымсыз әсер етуі 
нәтижесінде пайда болатын тәуекелдерді анықтайтындығы-
на дәлел жоқ.
2. Серіктес тұрақты даму қағидалары мен стандарттарын 
орындамаған жағдайда, Компания осындай жағымсыз 
әсерді жұмсарту немесе оның алдын алу шараларын қолда-
натындығына дәлел жоқ. 
3. Компания осындай серіктестің өз коммерциялық қызметі 
үшін маңыздылығын бағалайтындығына және ондай серік-
тесті аталған қағидаларды орындауға ынталандыру тәсіл-
дерін анықтайтындығына немесе оны ауыстыру мүмкіндігін 
қарастыратындығына дәлел жоқ.
Сәйкессіздікті жою мақсатында, Корпоративтік басқару ко-
дексін ендіру бойынша іс-шаралар жоспарында тиісті шара-
лар көзделген.

4-бөлім. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарас
4.1. Акционерлердің (Қатысушылардың) құқықтарын 

сақтау ұйымға инвестициялар тартудың негізгі шарты 
болып табылады. Ұйым акционерлердің (қатысушы-
лардың) құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз 
етуі тиіс. Ұйымда бірнеше акционер (қатысушы) болған 
жағдайда, олардың әрқайсысына әділ көзқарас қамта-
масыз етілуі керек. Акционер (Қатысушы) ұйым ақпа-
ратының ашылу және құпиялылық талаптарын ескере 
отырып, тиісті шешім қабылдау үшін қажетті ұйым ту-
ралы ақпаратты алуға мүмкіндігі болуы тиіс. 

сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акционері 
болып табылады. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін 
қажетті Компания туралы ақпаратты сұратылған сәттен 
бастап 10 күн ішінде алуға құқылы. Бұл құқық Жарғымен 
бекітілген. Іс жүзінде «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы-
ның шешім қаблдауы аясында қосымша ақпарат сұрату 
талаптары қысқа мерзім ішінде қанағаттандырылады. 
Қор Басқармасы мен Компанияның ДК мәжілістеріне дай-
ындалу барысында Компания Қордың ЕТҰ басқару регла-
ментімен, Қызметтік және коммерциялық құпияның сақта-
луын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықпен белгіленген 
материалдарға қатысты талаптарды басшылыққа алады.

4.2. Ұйым өз Акционерлерінің (Қатысушыларының) наза-
рына Қазақстан Республикасының заңнамасымен, 
Жарғымен және ұйымның басқа да ішкі құжаттарымен 
көзделген тәртіпте Акционерлердің (Қатысушылар-
дың) мүдделеріне қатысты қызметі туралы ақпаратты 
жеткізеді. Акционерлерге (Қатысушыларға) ақпаратты 
ашу тәртібі мен жолдары ақпараттық саясатта немесе 
ұйым туралы ақпаратты ашу мәселелерін регламент-
тейтін басқа құжатта белгіленуі тиіс. Акцияларының 
бағасы қор биржасында белгіленетін ұйымдар ақпа-
ратты Листинг ережелеріне сәйкес қосымша ашып 
береді.

сәйкес Компания заңнамаға, Жарғыға, Ақпараттық саясатқа, Ақпа-
ратты ашу регламентіне сәйкес, өз қызметі туралы ақпарат-
ты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді. Компанияның 
Ақпараттық саясатында Жалғыз акционерге және басқа 
мүдделі тұлғаларға Компания туралы ақпаратты ашу мақ-
саты, қағидаты, тізімі, тәртібі, мерзімі мен нысаны жазып 
көрсетілген. Жарты жыл сайын Ақпаратты ашу тиімділігі 
мен ашықтығы туралы есеп жасалады.

4.3. Акционерлердің (Қатысушылардың) жалпы жиналы-
сын өткізу тәртібі барлық Акционерлерге (Қатысушы-
ларға) Акционерлердің (Қатысушылардың) жалпы 
жиналысына қатысу құқығын бірдей іске асыру мүм-
кіндігін қамтамасыз етеді. Акционер (Қатысушы) күн-
дізгі тәртіпте, өзінің жеке қатысуымен немесе жеке 
қатысуынсыз (Акционердің (Қатысушының) өз өкіліне 
жекеше берген сенімхаты бойынша) өткізілетін Акци-
онерлердің (Қатысушылардың) жалпы жиналысын-
да дауыс бере алады. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционер атынан 
сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін 
білдіруге құқылы тұлғалар үшін Акционерлердің (Қа-
тысушылардың) жалпы жиналысына қатысуға және 
қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат 
талап етілмейді.

қолданылмайды «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акционері бо-
лып табылады.

4.4. Ұйымдарда Акционерлердің жалпы жиналысымен 
(Жалғыз акционермен)/ Қатысушымен (Жалғыз қаты-
сушымен) бекітілетін Директорлар кеңесін (Бақылау 
кеңесін және/немесе Атқарушы органды) сайлау және 
оған сыйақы белгілеудің ашық тәртібі белгіленуі тиіс. 
Директорлар кеңесінің (Бақылау кеңесінің және/неме-
се Атқарушы органның) құрамын сайлау Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен, ұйымның Жарғы-
сымен және ішкі құжаттарымен, осы Кодекспен бел-
гіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

сәйкес Компанияда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар 
кеңесіне кандидаттарды іріктеу саясаты бекітілген. Дирек-
торлар кеңесінің (Бақылау кеңесінің және/немесе Атқарушы 
органның) құрамын сайлау Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, Компанияның Жарғысымен және ішкі 
құжаттарымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады. 
Соным ен қатар Қор Басқармасының шешімімен (26.09.16 
ж. №35/17 хаттама) бекітілген портфельдік компаниялар-
дың Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру ереже-
лері де тәжірибе жүзінде қолданылады.
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4.5. Ұйымда бірнеше Акционер (Қатысушы), соның ішінде 

миноритарлық Акционер (Қатысушы) болған жағдай-
да, корпоративтік басқару жүйесі барлық Акционер-
лерге (Қатысушыларға) әділ көзқарас пен құқықта-
рының іске асырылуын қамтамасыз етуі керек, бұл 
ұйымның жарғысында бекітілуі тиіс.

қолданылмайды "Самұрық-Қазына" АҚ Компанияның Жалғыз акционері бо-
лып табылады.

5-бөлім. Директорлар кеңесінің және Атқарушы органның тиімділігі
5.1. Директорлар кеңесі Атқарушы органның қызметін ұй-

ымдастыру және бақылауды басқару үшін жеткілікті 
өкілеттіктерге бөленуі тиіс. Директорлар кеңесі өз қыз-
метін жарғыға сәйкес орындайды және келесі мәселе-
лерге баса назар аударады:

сәйкес Директорлар кеңесінің осы функциялары «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысында, ДК туралы ережелерде 
бекітіледі және іс жүзінде орындалады.

1) даму стратегиясын белгілеу (бағыттары мен 
нәтижелері);
2) Даму жоспарының негізгі қызмет көрсеткіштерін 
белгілеу және мониторингілеу;
3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
тиімді жұмысын ұйымдастыру және қадағалау;
4) ірі инвестициялық жобаларды және Директорлар 
кеңесінің құзыреті аясындағы басқа да негізгі стра-
тегиялық жобаларды бекітужәне олардың тиімді іске 
асырылуын мониторингілеу; 
5) Атқарушы органның басшысы мен мүшелерін сай-
лау, оларға сыйақы белгілеу, сабақтастықты жоспар-
лау және қызметін қадағалау;
6) корпоративтік басқару және этика;
7) ұйымда осы Кодекстің және Қордың іскерлік этика 
саласындағы корпоративтік стандарттарының (Іскер-
лік этика кодексі) ережелерін орындау.

5.2. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін тиісті 
түрде орындап, ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуі 
мен тұрақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Ұйым-
ның Директорлар кеңесі акционерлерге есепті. Бұл 
есептілік акционерлердің жалпы жиналысының ме-
ханизмі арқылы жүзеге асырылады.  Директорлар 
кеңесінің мүшелері өздерінің қызметтік міндеттерін 
орындап, өз қызметінде келесі қағидаларды ұстануы 
керек:

сәйкес Компанияның Директорлар кеңесі өз міндеттерін Компани-
яның Даму стратегиясымен көзделгендей, ұйымның ұзақ 
мерзімді құнының өсуі мен даму тұрақтылығын қамтама-
сыз ету мақсатында атқарады. Директорлар кеңесінің мү-
шелері жарғыда бекітілген өкілеттіктері шегінде шешім қа-
былдап, әрекет етеді. Компанияның Директорлар кеңесінің 
қызметі туралы есеп жыл сайын әзірленеді, ол Компания-
ның қызметі туралы Шоғырландырылған жылдық есепке 
енгізіледі. 

5.3. Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде 
барлық акционерлерге әділ көзқарас пен Тұрақты 
даму қағидаларын ескере отырып, ұйым мүддесінде 
тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдердің қабыл-
дануын қамтамасыз ететін машық, тәжірибе мен білім 
теңгерімі сақталуы керек. 

сәйкес Бұл қызмет Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген. 
2017 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің құрамын-
да Жалғыз акционердің екі өкілі және екі тәуелсіз директор 
болды, бұл Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы са-
нынан 40 % құрайды.

5.4. Директорлар кеңесінің құрамында тәжірибе, жеке 
тұлғалық мінездеме және гендерлік құрам бойынша 
алуан түрлілікті қамтамасыз ету керек. Директорлар 
кеңесінің құрамына қабылданатын шешімдердің тәу-
елсіздігі мен барлық акционерлерге әділ қарым-қаты-
насты қамтамасыз етуге жеткілікті болатындай мөл-
шерде тәуелсіз директорлар кіруі керек. Компанияның 
Директорлар кеңесінің құрамына кіруі тиіс тәуелсіз ди-
ректорлардың кеңес етілген саны Директорлар кеңесі 
мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін 
құрайды.

сәйкес «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 
29 қаңтардағы шешімімен (№04/15 хаттама) Компанияның 
Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам көлемінде 
белгіленген.
2017 жылғы нақты саны 5 (бес) адамды құраған.
Бектемиров К.А. – Компанияның Директорлар кеңесінің 
төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі.
Туткушев Е.Б. – Компанияның Директорлар кеңесінің мүше-
сі, Жалғыз акционердің өкілі.
Турмагамбетов М.А. – Компанияның Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Компания Басқармасының төрағасы.
Арсланова З.Ф. – Компанияның Директорлар кеңесінің мү-
шесі, Тәуелсіз аға директор.
Аргингазин А.А. – Компанияның Директорлар кеңесінің мү-
шесі, тәуелсіз директор.
Директорлар кеңесінің құрамы салалық тәжірибе, машық, 
халықаралық байланыс және тәуелсіздік тұрғысынан 
теңгерімделген. 
Кемшіліктері: Директорлар кеңесінің құрамы гендерлік 
құрам тұрғысынан теңгерімделмеген. 
Бұл мәселе Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне 
жатады.
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5.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар 

кеңесінің мүшелерін айқын әрі ашық процедуралар 
негізінде, үміткерлердің құзыретін, машықтарын, 
жетістіктерін, іскерлік абырой-беделі мен кәсіби тәжіри-
бесін ескере отырып сайлайды. Директорлар кеңесінің 
жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын 
жаңа мерзімге қайта сайлаған кезде, олардың ұй-
ымдағы Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне 
қосқан үлесі ескеріледі.

сәйкес Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін айқын 
әрі ашық процедуралар негізінде, үміткерлердің құзыретін, 
машықтарын, жетістіктерін, іскерлік абырой-беделі мен кәсі-
би тәжірибесін ескере отырып сайлайды.

5.6. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін 
қызметке енгізу бағдарламасы мен Директорлар 
кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарлама-
сын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы бағдарлама-
ның іске асырылуын қамтамасыз етеді. 

сәйкес Компанияда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 
жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясаты 
қолданылады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің 
қайта сайланған мүшелерін Қор мен Ұйымның қызметінің 
негізгі тұстарымен, соның ішінде көбірек тәуекелмен 
байланысты тұстары мен құжаттарымен таныстыру 
процесін жүзеге асырады. 

5.7. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне 
жалпы басшылық ету үшін жауап береді, Директорлар 
кеңесінің негізгі функцияларының толық әрі тиімді іске 
асырылуын және Директорлар кеңесінің мүшелері мен 
ірі акционерлер және Атқарушы орган арасында сын-
дарлы диалогтың қалыптасуын қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесі төрағасының және Атқарушы ор-
ган басшысының рөлі мен қызметі ұйым жарғысында, 
Директорлар кеңесі және Атқарушы орган туралы ере-
желерде нақтыланып, бекітілуі тиіс.

сәйкес Бұл талаптар Жарғыға, Директорлар кеңесі туралы ережеге 
және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы туралы ере-
жеге сәйкес орындалады. Іс жүзінде Директорлар кеңесінің 
Төрағасы Компанияның ұзақ мерзімді құны мен тұрақты 
дамуына бағдарланған біртұтас кәсіпқойлар командасын 
құруға ұмтылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы бірқа-
тар арнайы дағдыларды, соның ішінде көшбасшылық дағ-
дысын, ынталандыру, әртүрлі көзқарас пен айла-тәсілдерді 
ұғыну, даулы жағдайларды шешу дағдыларын меңгереді. 
Директорлар кеңесі мен Басқарма, Директорлар кеңесінің 
Төрағасы мен Басқарма Төрағасы арасындағы өкілет-
тіктерді бөлу Компания Жарғысында белгіленеді. Негізгі 
қызметтер бойынша қажетті өзгертулер Компанияның 
Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізіліп, іс жүзінде 
орындалады. 

5.8. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы белгілеу 
деңгейі ұйымды табысты басқару үшін талап етілетін 
осындай деңгейдегі Директорлар кеңесінің әрбір мү-
шесін қатыстыруға, ұстап қалуға және ынталандыруға 
жеткілікті болуы керек. 
Ұйымның Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы 
белгілеу Қормен әзірленетін әдіснамаға сәйкес жүзеге 
асырылады, бұл ретте Ұйым үшін аталған тұлғаның Ди-
ректорлар кеңесінің құрамына қатысуынан күтілетін 
оң әсер ескерілуі тиіс. 
Бірнеше акционері бар ұйымдарда Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне сыйақы белгілеуге қатысты 
тиісті ережелер Қордың әдіснамасы негізінде әзір-
леніп, акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі.
Ұйымның Директорлар кеңесінің тағайындау және 
сыйақы комитеті тәуелсіз директор қызметіне үміткер-
лерге сыйақы көлемі бойынша ұсыныстар жасайды.

сәйкес Тәуелсіз директорлардың сыйақысы Қор Басқармасы-
ның 2016 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен бекітілген 
«Самұрық-Қазына» АҚ компанияларының директорлар 
кеңесінің құрамын қалыптастыру ережелеріне сәйкес Қор-
мен белгіленеді, Қор өкілдеріне сыйақы Қор Басқармасы-
ның шешімі негізінде анықталады. Сыйақы көлемін белгіле-
ген кезде, Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері, Ұйым 
қызметінің ауқымы, даму стратегиясымен белгіленетін ұзақ 
мерзімді мақсаттар мен міндеттер, Директорлар кеңесі қа-
райтын мәселелердің күрделігі, осындай компаниялардағы 
сыйақы деңгейі ескеріледі. 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне бекітілген жылдық сый-
ақы және Директорлар кеңесінің комитеттеріне қатысып, 
төрағалық еткені үшін қосымша сыйақы белгіленеді.

5.9. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар 
кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелердің терең әрі 
мұқият қаралуына және қабылданатын шешімдердің, 
әсіресе аудит, тәуекелдерді басқару, Ұйымдардың та-
уар, жұмыс және қызметтерді сатып алу ережелерін 
тиісті әрі тиімді түрде қолдануы, Директорлар кеңесі 
мен Атқарушы орган мүшелерін тағайындау және сый-
ақылау, тұрақты даму, соның ішінде еңбек қауіпсіздігі 
мен қоршаған ортаны қорғау сияқты осындай бағыт-
тар бойынша қабылданатын шешімдердің сапасының 
артуына септігін тигізеді. Комитеттердің болуы Дирек-
торлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің 
құзыреті аясында қабылданған шешімдер үшін жау-
апкершіліктен босатпайды. Директорлар кеңесі коми-
теттер құру туралы шешім қабылдайды, Комитет құра-
мын, мерзімі мен өкілеттіктерін белгілейді.

сәйкес Директорлар кеңесі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысын-
да бекітілген құзыреттерге сәйкес, комитеттер құру туралы 
шешім қабылдайды, комитет құрамын, мерзімі мен өкілет-
тіктерін белгілейді. Аудит, стратегиялық жоспарлау және 
инвестиция, тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеттер 
неғұрлым маңызды мәселелерді жан-жақты талдау және 
олар бойынша Директорлар кеңесінің мәжілісінде қаралмай 
тұрып ұсыныстар әзірлеу үшін құрылады. Комитеттер қа-
райтын мәселелер бойынша ақырғы шешімді Директорлар 
кеңесі қабылдайды.
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5.10. Директорлар кеңесінің жиналыстарын дайындау және 

өткізу оның қызметінің барынша нәтижелі болуына 
септігін тигізуі керек. Директорлар кеңесінің мүшелері 
өз міндеттерін атқаруы үшін, толық, өзекті және уақы-
тылы ақпаратқа қолжетімді болуы тиіс.

сәйкес Бұл талаптар Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітіл-
ген. Директорлар кеңесі тұрақты мәжілістерін белгіленген 
жұмыс жоспарына сәйкес өткізеді. 2017 жылы Директор-
лар кеңесінің 13 мәжілісі өткізілді, оның екеуі сырттай да-
уыс беру түрінде өткен, комитеттің мәжілістері тек күндізгі 
тәртіпте өткізілген.  
«Тау-Кен Самұрық»ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі туралы 
ережеге сәйкес аса маңызды, негізгі, стратегиялық мәсе-
лелерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау тек 
күндізгі нысанда дауыс берілетін мәжілістерде ғана жүзеге 
асырылады және талқылау нәтижелері мен қабылданған 
шешімдердің көрсетілуімен хаттамаланады. Мәжілістер 
қаралатын мәселелердің тізімі мен өткізілу кестесін қамти-
тын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар 
кеңесі Жарғымен, Компанияның Директорлар кеңесі тура-
лы ережемен, Комитеттер туралы ережемен белгіленген 
мәжілістерді дайындау және өткізу бойынша рәсімдерді 
орындайды. 

5.11. Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитет-
тері мен мүшелері ұйымның Директорлар кеңесімен 
бекітілген құрылымдастырылған процесс аясын-
да жыл сайын бағалануы тиіс. Бұл процесс Қордың 
әдіснамасына сәйкес болуы керек. Сонымен қатар 
бағалау үш жылда кемінде бір рет тәуелсіз кәсіби ұй-
ымның қатыстырылуымен өткізіліп тұрады. 
Бағалау Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүше-
сінің ұйымның ұзақ мерзімді құнына және Тұрақты да-
муына қосқан үлесін анықтауға мүмкіндік беруі керек, 
сондай-ақ оның бағыттарын анықтап, жақсарту шара-
ларын ұсынуы қажет. Бағалау нәтижелері Директор-
лар кеңесі мүшелерін қайта сайлау немесе өкілеттік-
терін мерзімінен бұрын тоқтату барысында ескеріледі. 

сәйкес емес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 
шешімімен (28.12.16 ж. №12/16) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ереже-
ге бағалауды тиянақтау, Тағайындау және сыйақы белгілеу 
комитеті Төрағасының Директорлар кеңесі Төрағасының 
жұмысын бағалауын қамтамасыз ету тұрғысынан өзгері-
стер енгізілді. Директорлар кеңесінің 2017 жылғы құрамдас 
бөліктерінің қызметін бағалау корпоративтік басқару диаг-
ностикасы аясында жүзеге асырылды. «Самұрық-Қазына» 
АҚ Мамандандырылған комитеті Қордың Директорлар 
кеңесінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы шешімімен (№137 хат-
тама) бекітілген Комитеттің 2017 жылға арналған Жұмыс 
жоспарына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Компани-
ялар тобының 2014-2016 жж. аралығындағы қызметіне 
Кешенді талдау өткізіп, оның ұлттық экономика мен оның 
жекелеген салаларына әсерін бағалады. Берілген кеңестер-
ге сәйкес, Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға қаты-
сты ұсыныс «Самұрық-Қазына» АҚ-мен орындалуы үшін 
жасалды.

5.12. Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру 
және Директорлар кеңесінің, Атқарушы органның ак-
ционерлермен өзара әрекеттесуі мақсатында, Дирек-
торлар кеңесі Корпоративтік хатшыны тағайындайды.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына сәйкес Корпора-
тивтік хатшыны сайлау Директорлар кеңесінің құзыретіне 
жатады. Компанияның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 
12 наурыздағы №5/12 шешімімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ Корпоративтік хатшысы болып Нуралина Жанара Серик-
жановна тағайындалды. 2015 жылы Директорлар кеңесінің 
шешімімен, өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты, 
Нуралина Ж.С. өкілеттік мерзімі 3 жылға қайта сайланды. 
Корпоративтік хатшы Компанияның Директорлар кеңесі-
не есепті және Компанияның Атқарушы органына тәуелді 
емес. 
Корпоративтік хатшы туралы ережеге сәйкес, Корпора-
тивтік хатшының негізгі міндеттеріне Директорлар кеңесінің, 
Жалғыз акционердің тарапынан корпоративтік шешімдерді 
дер кезінде және сапалы қабылдау тұрғысынан көмек көр-
сету, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері үшін олардың 
қызметі мен осы Кодекс ережелерінің қолданылуына қаты-
сты барлық мәселелер бойынша кеңесші рөлін атқару, сон-
дай-ақ осы Кодекстің іске асырылуын мониторингілеу және 
Қор мен Ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіруге 
қатысу жатады.  
Кодекске сәйкес Корпоративтік хатшы жыл сайын Корпора-
тивтік басқару кодексі қағидаларының орындалуы бойын-
ша есептік ақпаратты Қоғамның жылдық есебіне қосу үшін 
әзірлеумен айналысады. Корпоративтік хатшының қызметі 
туралы есептер Директорлар кеңесінің жиналыстарында 
тоқсан сайын қаралады. 
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5.13. Компанияларда алқалы Атқарушы орган құрылады, 

ал қалған ұйымдарда, сондай-ақ бірлескен кәсіпо-
рын-компания құрылған жағдайда, ол акционерлердің 
(қатысушылардың) қарауынша алқалы немесе дара 
болуы мүмкін. Атқарушы органның басқарушылары 
мен мүшелері жоғары кәсіби және тұлғалық қасиет-
терге ие болып, іскерлік бедел-бейнесінің міні жоқ, 
жоғары әдеп стандарттарын ұстануы тиіс. Атқарушы 
орган Директорлар кеңесіне есеп беруге тиісті және ұй-
ымның күнделікті қызметін басқарады, даму стратеги-
ясы мен жоспарының, сондай-ақ Директорлар кеңесі 
мен акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған 
шешімдердің орындалуы үшін жауапты.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысының негізінде Компа-
нияның алқалы органы – Басқарма құрылды. Компания-
ның Басқармасы ағымдағы қызметті басқарады, оған жүк-
телген міндеттердің орындалуы үшін Директорлар кеңесінің 
алдында жауап береді, Компанияның Даму стратегиясы 
мен Даму жоспарын жүзеге асырады.

5.14. Директорлар кеңесі Атқарушы органның басқарушы-
сы мен мүшелерін сайлайды, олардың өкілеттіктерінің 
мерзімін, лауазымдық қызметақы мөлшерін, жалақы 
төлеу шарттарын анықтайды. Атқарушы органның 
құрамына үміткерлерді іздеу және іріктеу, олар-
дың сыйақысын анықтауда ұйымның Директорлар 
кеңесінің Қызметке тағайындау және сыйақы төлеу 
жөніндегі комитеті маңызды рөл атқарады.

сәйкес Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарма Төраға-
сы мен мүшелерін сайлайды, олардың өкілеттіктерінің 
мерзімін, лауазымдық қызметақы мөлшерін, жалақы төлеу 
шарттарын анықтайды. Қызметке тағайындау және сыйақы 
төлеу жөніндегі комитет туралы ережеге сәйкес Қызметке 
тағайындау және сыйақы төлеу жөніндегі комитеттің құзы-
ретіне Басқарма құрамына үміткерлерді іздеу және іріктеу, 
олардың сыйақысын анықтау бойынша ұсыныстар мен 
ақыл-кеңестер әзірлеу кіреді.

Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100% Қорға тиесілі 
компанияларда Атқарушы орган басқарушысының ла-
уазымына үміткерді алдын ала Қор Басқармасымен 
келіседі.

Қызметке тағайындау және сыйақы төлеу жөніндегі коми-
тет туралы ережеге сәйкес Комитет Компанияның Басқар-
масы құрамына үміткерлерді бағалайды және олар бой-
ынша ұсыныстар әзірлейді. Қор жарғыға сәйкес Басқарма 
Төрағасы лауазымына үміткерді келіседі. Компанияның 
Директорлар кеңесінің Қызметке тағайындау және сый-
ақы төлеу жөніндегі комитетінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі 
шешімімен (№02/15 хаттама) Компанияның Басқарма 
Төрағасы лауазымы бойынша біліктілік талаптары мақұл-
данды, Компанияның Басқарма Төрағасы лауазымына Тұр-
мағамбетов М.А. кандидатурасы мақұлданды. Жарғыға сәй-
кес Басқарма Төрағасының сайлануы мен өкілеттіктерінің 
мерзімінен бұрын тоқтатылуын келісу Жалғыз акционердің 
құзыретіне жатады. 

5.15. Атқарушы орган ұйымның ұзақ мерзімді құнын жоға-
рылату және тұрақты дамуы мақсатында ұйымның 
күнделікті басқарылуын (операциялық басқару) 
қамтамасыз етеді.
Атқарушы орган акционерлерге және Директорлар 
кеңесіне есеп беруге тиісті. Атқарушы орган Директор-
лар кеңесінің басшылығымен ұйымның даму стратеги-
ясын әзірлейді.
Атқарушы орган мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
– қызметті Қазақстан Республикасы заңнамасының, 
Ұйымның Жарғысы мен ішкі құжаттарының нормала-
рына, акционерлердің жалпы жиналысы мен Дирек-
торлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру; 
– тәуекелдерді тиісті түрде басқару және ішкі бақылау 
жүргізу;
– акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз ак-
ционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін жүзеге 
асыру үшін ресурстар бөліп беру;
– Ұйым қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету;
– Ұйым қызметкерлерінің қызығушылығы мен бейіл-
ділік ахуалын қалыптастыру, корпоративтік мәдениетті 
дамыту.

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына сәйкес Компания 
Басқармасы ағымдағы қызметті басқарады, оған жүктел-
ген міндеттердің орындалуы үшін Директорлар кеңесі мен 
акционерлердің алдында жауап береді, даму стратегиясын 
Директорлар кеңесінің қарауына шығарады және мақұл-
дайды. Директорлар кеңесінің 08.11.16 жылғы № 09/16 
шешімімен бекітілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқар-
масы туралы ережеге Басқарманың мынадай қызметтерін 
бекітуге қатысты өзгертулер енгізілді:
– тәуекелдерді тиісті түрде басқару және ішкі бақылауды 
жүзеге асыру;
– акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акцио-
нердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін жүзеге асыру 
үшін ресурстарды бөліп беру;
– Ұйым қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету;
– Ұйым қызметкерлерінің қызығушылығы мен бейілділік 
ахуалын қалыптастыру, корпоративтік мәдениетті дамыту.

5.16. Директорлар кеңесі Ұйымның Атқарушы органының 
қызметін бақылайды. Бақылауды Атқарушы органның 
Директолар кеңесіне жүйелі түрде есеп тапсыруы және 
Атқарушы органның орта мерзімді даму жоспарларын 
орындау және қол жеткізген нәтижелер мәселелері 
бойынша кемінде тоқсанына бір рет есеп тыңдауы 
арқылы жүзеге асыруға болады. Атқарушы орган жұ-
мысы бойынша қанағаттанарлықсыз нәтиже берген 
жағдайда, Директорлар кеңесі Атқарушы орган басқа-
рушысының және/немесе оның мүшелерінің өкілеттік-
терін мерзімінен бұрын тоқтатуы мүмкін.

сәйкес Директорлар кеңесі әр түрлі бағыттар бойынша жүйелі 
түрде есептілік алу, соның ішінде Бизнес-жоспарды орын-
дау мәселелері бойынша Басқарманы тыңдау, тәуекелдер 
бойынша есептерді және тоқсан сайын жобалар бойынша 
мониторингтік есептерді қабылдау арқылы Басқарма қы-
зметін бақылайды. Директорлар кеңесі Басқарма мүше-
лерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтата алады.
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5.17. Атқарушы органның басқарушысы мен мүшелері өз 

қызметтерін орындау үшін білімі жеткілікті, машықта-
ры мен тәжірибесі, сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке 
бедел-бейнесі болуы тиіс.
Атқарушы органның басқарушысы, осы тармақта бел-
гіленген талаптардан басқа, күшті көшбасшылық қа-
сиеттерге ие болып, қызметкерлердің қызығушылығы 
мен бейімділігін қалыптастыруы, жоғары дәрежеде 
ұйымдастырушылық қабілеті болуы, акционерлермен, 
Директорлар кеңесімен, қызметкерлермен және басқа 
да мүдделі тараптармен өзара белсенді әрекеттесіп, 
констуктивті түрде келіссөз жүргізе білуі тиіс. 

сәйкес Компанияның Басқарма мүшелері Компанияның тау-кен, 
энергетика, машина жасау, қаржы және т.б. салалардағы 
өзгеше және күрделі қызметіне сәйкес болу үшін қажет-
ті білімге, тәжірибеге, біліктілікке және машықтарға ие, 
сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке бедел-бейнесімен си-
патталады. Компанияның Басқарма Төрағасының күшті 
көшбасшылық қасиеттерге ие болып, қызметкерлердің 
қызығушылығы мен бейілділігін қалыптастырады, жоғары 
дәрежеде ұйымдастырушылық қабілеті бар, акционерлер-
мен, Директорлар кеңесімен, Компанияның қызметкер-
лерімен және басқа да мүдделі тараптармен констуктивті 
түрде келіссөз жүргізе біледі.

5.18. Ұйымдағы қызметке тағайындау және сыйақы төлеу 
барысының ашықтығын арттыру үшін Директорлар 
кеңесі қызметке тағайындау, сыйақы төлеу, бағалау 
және сабақтастық бойынша ережелерді бекітіп, қатаң 
орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

ішінара сәйкес Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 25 қарашадағы 
шешімімен (№10/16 хаттама) бекітілген Компания қызмет-
керлеріне жалақы және сыйақы төлеу қағидасында Компа-
ния қызметкерлеріне жалақы төлеу жүйесін әзірлеудің жал-
пы тәртібі белгіленген. Ол мынадай қағидаттарды қамтиды:
– ішкі әділдік және сыртқы бәсекеге қабілеттілік;
– жалақы төлеу шарттары қызметкерлерді тиімді жұмыс 
істеуге ынталандыратындай белгіленеді және бұл шарттар 
біліктілігі жоғары мамандарды жұмылдыру үшін бәсекеге 
қабілетті болуы тиіс;
– жалақы төлеу жүйесі ашық және түсінікті болуы тиіс;
– жалақы деңгейі Компанияның жалпы және қызметкер-
лердің жекелей мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуіне 
қарай анықталуы керек;
– сыйақы мөлшері жалақы құрылымына байланысты бола-
ды, әрі лауазымды, жалақы нарығындағы жалақы деңгейін 
және Компанияның қаржы-экономикалық мүмкіндіктерін 
– ескере отырып анықталады.
Жұмыс нәтижелері (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) 
бойынша сыйақылар қол жеткізген табыс үшін матери-
алдық көтермелеу және жұмыс тиімділігін арттыру мақ-
сатында қызмет тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша 
төленеді.
Жұмыс нәтижелері бойынша сыйақыны төлеудің негізгі 
шарты есепті мезгіл үшін сыйақыны төлеу бойынша жоспар-
ланған соманы есепке ала отырып есептелген шоғырлан-
дырылған қорытынды пайданың болуы болып табылады. 
Жоспарлы-шығынды даму кезеңі үшін – корпоративтік ПӘК-
ді орындау.
Компанияның басқарушы қызметкерлері, ІАҚ-ның басқа-
рушысы мен қызметкерлері, Корпоративтік хатшы үшін 
лауазымдық қызметақылардың сызбанұсқасын Компани-
яның Директорлар кеңесі бекітеді, ал басқарушылық және 
әкімшілік персонал үшін Компания Басқармасы бекітеді.

5.19. Атқарушы органның басқарушысы мен мүшелерін Ди-
ректорлар кеңесі бағалайды. Негізгі бағалау критерийі 
жоспарланған ПӘК-терге қол жеткізу болып табылады. 

сәйкес ПӘК жобасын Қызметке тағайындау және сыйақы төлеу 
жөніндегі комитет әзірлейді және Компанияның Директор-
лар кеңесіне бекітуге ұсынады. Бағалау нәтижелері сый-
ақының мөлшеріне, көтермелеуге, қайта сайлауға (тағайын-
дауға) немесе өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтатуға 
әсер етеді.

5.20. Атқарушы орган мүшелерінің Іскерлік әдеп кодексінің 
нормаларын бұзуы жөнінде Атқарушы органның 
басқарушысы Директорлар кеңесіне жеткізуі тиіс. 
Іскерлік әдеп кодексінің нормаларын бұзған Атқарушы 
орган мүшесі кез-келген басқа ұйымның Атқарушы ор-
ганының мүшесі бола алмайды.

сәйкес Бекітілген Іскерлік әдеп кодексіне сәйкес лауазымдық 
тұлғалардың Кодекс тармақтарын бұзуы жөнінде Директор-
лар кеңесіне хабарлануы тиіс. 2017 жылы Атқарушы орган 
мүшелері тарапынан Іскерлік әдеп кодексі нормаларының 
бұзылуы тіркелмеді.

5.21. Корпоративтік даулар орын алған жағдайда, қаты-
сушылар Ұйымның және Мүдделі тараптардың мүд-
делерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
дауларды келіссөз жүргізу арқылы шешудің жолдарын 
іздейді. Корпоративтік дауларды Корпоративтік хат-
шының көмегімен Ұйымның Директорлар кеңесінің 
Төрағасы қарайды. Директорлар кеңесінің Төрағасы 
корпоративтік дауға араласқан жағдайда, мұндай 
дауларды Қызметке тағайындау және сыйақы төлеу 
жөніндегі комитет қарайды.

сәйкес Корпоративтік дауларды реттеу тәртібі туралы қағидаға 
Директорлар кеңесі Төрағасының құзыреті және Қызмет-
ке тағайындау және сыйақы төлеу жөніндегі комитеттің 
рөлі бойынша өзгертулер енгізілді (08.11.16 жылғы №09/16 
хаттама).
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6-бөлім. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит
6.1. Ұйымдарда тәуекелдерді басқару және ішкі бақыла-

удың ұтымды жұмыс жасайтын жүйесі құрылуы тиіс. 
Ол ұйымдардың стратегиялық және операциялық 
мақсаттарға қол жеткізуге деген орынды сенімділігін 
қамтамасыз етуге бағытталып, ұйымдардың Дирек-
торлар кеңесі мен атқарушы органы төмендегілерді 
қамтамасыз ету үшін әзірлейтін ұйымдастырушылық 
саясаттарды, рәсімдерді, жүріс-тұрыс нормалары 
мен әрекеттерді, басқару әдістері мен механизмдерін 
қамтуы тиіс:
– ұйым құнының өсуі, табыстылығы және оларды 
сүйемелдейтін тәуекелдердің арасындағы оңтайлы 
теңгерім;
– компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің 
тиімділігі мен қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуі;
– компания активтерінің сақталуы және тиімді 
қолданылуы;
– қаржы және басқарушылық есептіліктің толықтығы, 
сенімділігі және нақтылығы;
– Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі 
құжаттардың талаптарын орындау;

ішінара сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да Директорлар кеңесі тәуекел-
дерді басқарудың корпоративтік жүйесін (ТБКЖ) ұйымда-
стыру үшін жауапты болып табылады. Тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру барысы 
Ішкі бақылау жүйесі туралы ережеге, Тәуекелдерді басқару 
саясатына және Тәуекелдерді басқару қағидасына сәйкес 
реттелген. Компанияның Инвестициялық кеңесінде қара-
латын инвестициялық жобалар үшін тәуекелдер бойынша 
қорытынды шығару қарастырылған. Сондай-ақ тәуекелдің 
жүзеге асу ықтималын және тәуекел иелері жауапкершілі-
гінің жоғарылуын барынша азайту мақсатында есепті жыл-
дағы мақсаттарды Компанияның Тәуекелдер тізіліміндегі 
тәуекелмен байланыстыру мүмкіндігі енгізілген. 
Ішкі бақылау жүйесіне қатысты жауапты құрылымдық 
бөлімшенің тиісті функционалдық деңгейде ішкі бақылаушы 
қызметін орындау жағдайының дерлік болмағаны бақы-
ланады. Ішкі бақылау тарауында көрсетіліп кеткендей, бұл 
функционалдың регламенттері 2017 жылы ғана әзірленді, 
бұл бөлімше ішкі бақылау жүйесіне мониторингті енді ғана 
жүргізе бастады.
 

– алаяқтықты қақпайлау және негізгі және көмекші 
бизнес-үдерістердің жұмыс жасауын тиімді түрде қол-
дау және қызмет нәтижелерін талдау үшін тиісті ішкі 
бақылауды жүзеге асыру.

6.2. Қор мен Ұйымдардың Директорлар кеңесі осы жүй-
енің міндеттеріне негізделе отырып және Қордың 
тәуекел дерді басқару және ішкі бақылау саласындағы 
үздік жұмыс тәжірибелері мен әдістемесін есепке ала 
отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүй-
есін ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдемесін 
анықтауы тиіс.

сәйкес Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын-
да Компанияның алға қойған мақсааттарға жетуіне әсер ете 
алатын тәуекелдерді қарауға назар бөлінеді, технологиялық 
жобалардың есептері мен талдауын түзету/нақтылау, жо-
баны жүзеге асырудан бас тарту және басқа да алдын алу 
шаралары ұсынылады.

Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүй-
есін ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдемелерін 
сипаттайтын Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже, Тәуекел-
дерді басқару саясаты, Тәуекелдерді басқару қағидадасы 
қолданылады. Құжаттама Қордың әдістемесіне негізделген. 
Тәуекелдерді басқарудың аясында Компания мен оның ен-
шілес ұйымдарының қызметінің мақсаттары Тредвей ко-
миссиясы (COSO ERM) демеуші-ұйымдар комитеті әзірлеген 
Тәуекелдерді басқарудың біріктірілген үлгісіне сәйкес негізгі 
төрт санатта анықталады.
– стратегиялық мақсаттар (strategic)
– операциялық мақсаттар (operations)
– есептілік әзірлеу саласындағы мақсаттар (reporting)
– заңнаманы сақтау саласындағы мақсаттар (compliance).
2017 жылдың қыркүйегінде Тредвей комиссиясының Деме-
уші ұйымдар комитеті (COSO) өзінің ERM негіздерінің жаңар-
тылған нұсқасын ұсынды. Енді олар стратегиялық жоспар-
лауда арнайы ERM-ге маңызды рөл береді. COSO 2017 ж. 
«Ұйымның тәуекелдерін басқарудың тұжырымдамалық не-
гіздері: стратегиямен және қызметті басқарумен біріктіру» 
жаңа құжаты қабылданды. Құжат ұйымдар тәуекелдерді 
басқарумен байланысты мәселелерді басқаша көзқараспен 
талқылауы үшін жасалды.
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6.3. Ұйымдардың атқарушы органдары тәуекелдерді 

басқару және ішкі бақылау жүйесінің құрылуын және 
нәтижелі жұмыс жасауын қамтамасыз етуі тиіс. 
Тәуекелдер ді басқару үдерісі ұйымның жоспарлау 
(Даму стратегиясы мен жоспарлары, жылдық бюджет) 
және қызмет нәтижелерін бағалау (басқарушылық 
есептілік) үдерістерімен біріктірілуі тиіс.

ішінара сәйкес Компания тәуекелдерді басқару бойынша негізгі құжат-
тарды ретке келтірді, сыни тәуекелдерді басқару бойын-
ша жоспарларды бекітті, ІБҚ және ТБКЖ бағалау нәти-
желері бойынша шаралар жоспарына тоқсан сайын 
мониторинг жүргізеді. Компанияда Басқарма Төрағасының 
басшылығымен Тәуекелдер жөніндегі комитет жұмыс жа-
сайды. Отырыстардың аясында тәуекелдерді басқару бой-
ынша мәселелер қаралады.
Тұрақты түрде Компанияның инвестициялық жобаларына, 
жылдық бюджеттерге, Компания мен оның ЕҰ-ларының 
бюджеттеріне енгізілетін түзетімдерге сараптамалық қоры-
тындылар беру бойынша жұмыс атқарылады. Жүзеге асқан 
тәуекелдер бойынша база жүргізіледі және талданады. 
Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары және Ком-
панияның Тәуекелдерді басқару қағидасы (Корпоративтік 
стандарт) тәуекелдерді басқару әдістері мен тәсілдері бой-
ынша ұсыныстарды жасау, ТБІБҚ-да тәуекелдерді барынша 
азайту бойынша шаралар жоспарын орындау барысы мен 
нәтижелері туралы мерзімді есептілік тапсыру, шығындар 
мен оқиғалар қорын жүргізу бойынша міндеттерді қамтиды. 
Компанияның ішкі бақылау жүйесінің ішкі қабылау рәсім-
дерін жүзеге асыру, жүргізілген тексерістердің қорытынды-
лары бойынша есептілікті дайындау және берілген ұсыны-
стардың орындалуын қадағалау бойынша жұмысы, артық 
бақылау рәсімдерін дер кезінде анықтау және қысқарту 
үшін жауапты құрылымдық бөлімшелер өз қызметтерін іс 
жүзінде 2017 жылы бастады. Тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау бойынша регламенттер 2014 жылғы COSO 
ERM үлгісін ескере отырып әзірленді.

6.4. Ұйымдардың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесі атқарушы орган жүргізетін жоғары тәуекел-ме-
неджментінің мәдениетіне негізделуі тиіс. Ол барлық 
елеулі тәуекелдерді айырып тану, бағалау және қадаға-
лау рәсімдерінің міндеттілігін, сондай-ақ компанияның 
стартегиялық мақсаттарға жетуіне, операциялық мін-
деттерінің орындалуына және бедел-бейнесіне жағым-
сыз әсер беруі мүмкін тәуекелдердің деңгейін азайту 
бойынша уақытылы әрі адекватты шаралардың қолда-
нылуын көздейді.

ішінара сәйкес Компанияда Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже, Ішкі бақы-
лау қызметі туралы ереже, ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару қызметі туралы ереже, Тәуекелдерді басқару саяса-
ты, Тәуекелдерді басқару қағидасы әрекет етеді.
ТБІБҚ ТБКЖ-ны бағалау нәтижелері бойынша ІАҚ-ның 
ұсыныста рын орындау аясында қызметкерлер арасында 
сауалнама жүргізеді және тәуекел-мәдениет әсер ететін 
үдерістердің нәтижелерін талдайды.
Сауалнама нәтижелері ІАҚ өз қызметі туралы тоқсан сайын 
тапсыратын есептеріндегі ұсыныстардың орындалуын қа-
дағалау аясында қаралды.
ТБІБҚ берген сауалнама парақтары Компаниядағы тәуе-
кел-мәдениет деңгейін және барлық басқару деңгейлері 
мен үдерістерді орындау деңгейлерінде тәуекел иелерінің 
болжамдарын толық көлемде бағалауға және өлшеуге мүм-
кіндік бермейді.

6.5. Ұйымдарда үш негізгі сала бойынша бақылау рәсім-
дері әзірленуі, бекітілуі, ретке келтірілуі және құжатта-
луы тиіс: операциялық қызмет, қаржылық есептілікті 
дайындау, Қазақстан Республикасы заңнамасының 
және ішкі құжаттардың талаптарын орындау. 

сәйкес Компанияда барлық үдерістер үшін, соның ішінде опера-
циялық қызмет саласында (геология және геологиялық 
барлау, жер қойнауын пайдалану, кен өндіру, құрылыс, бух-
галтерлік және салық есебі, сатып алу, Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасының және ішкі рәсімдердің талаптарын 
орындау) егжей-тегжейлі рәсімдер әзірленген.

6.6. Ұйымдарда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
саласында ашық қағидаттар мен тәсілдемелер, қыз-
меткерлер мен лауазымдық тұлғаларды тәуекелдерді 
басқару жүйесі бойынша оқыту тәжірибесі, сондай-ақ 
қажетті ақпаратты құжаттау және лауазымдық тұлға-
ларға дейін уақытында жеткізу үдерісі енгізілуі тиіс.

ішінара сәйкес 2017 жылы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да «Тәуекелдерді 
басқару» курсы бойынша тәуекел-үйлестірушілер үшін се-
минар оқу және одан кейін тестілеу өткізілді. Тәуекел-ме-
неджментін түсіну бойынша тест оң нәтижелер көрсетті. 
Тәуекел иелері және Компанияға 2017 жылы жұмысқа қа-
былданған қызметкерлер үшін оқыту шаралары мен бұдан 
кейін тест өткізу жөнінде растамалар жоқ. 
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6.7. Ұйымдардың директорлар кеңесі қызмет етіп тұрған 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі оны ұй-
ымдастыруға қатысты Директорлар кеңесі анықтаған 
қағидаттарға және тәсілдемелерге сәйкес келетініне 
және ұтымды жұмыс жасайтынына көз жеткізу үшін 
тиісті шараларды қолдануы қажет. Тәуекелдер бой-
ынша есептер Директорлар кеңесінің отырыстарына 
кемінде тоқсанына бір рет шығарылып, толық көлемде 
және тиісті түрде талқыға салынуы тиіс. 

сәйкес Компанияда Тәуекелдерді басқару қағидасы әрекет етеді. 
Бұл Қағиданың аясында Директорлар кеңесінің отырысы-
на тоқсан сайын тәуекелдер бойынша есеп шығарылады. 
Компанияның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесін қадағалауда түйінді рөл атқарады. 
Компанияның Директорлар кеңесі Компанияның тәуекел-
дерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойын-
ша шаралар қолданып,оның тиімділігіне жүйелі түрде баға 
береді. Тәуекелдерді, соның ішінде барынша елеулі тәуе-
келдерді анықтау, бағалау және талдау бойынша талқылар 
барлық мүдделі тараптардың қатысуымен Директорлар 
кеңесінің және Аудит жөніндегі комитеттің отырыстары 
аясын да өтеді.

6.8. Ұйымдарда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің сенімділігі мен тиімділігіне, сондай-ақ кор-
поративтік басқару тәжірибесіне жүйелі және тәуелсіз 
баға беру үшін ІАҚ құрылуы тиіс. 

сәйкес Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүй-
есінің сенімділігі мен тиімділігіне, сондай-ақ корпоративтік 
басқару тәжірибесіне жүйелі және тәуелсіз баға беру үшін 
бөлек құрылымдық бөлімше – Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) 
құрылды.

Ұйымдардағы ішкі аудит бөлек құрылымдық бөлім-
ше – ІАҚ-ны құру арқылы жүзеге асырылуы тиіс (Жа-
уапкершілігі шектеулі серіктестік үлгісіндегі ұйымдарда 
ішкі аудит қызметтері тексеру комиссиясына/тек-
серушіге жүктелуі тиіс. Ол функционалды тұрғыдан 
Байқау кеңесіне есеп беруге тиісті; бұл ретте тексеру 
комиссиясының/тексерушінің мақсаттары, қызметтері 
мен міндеттері, оның Ұйым органадарымен өзара әре-
кеттесу тәртібі осы Кодексте ішкі аудит қызметіне қа-
тысты баяндалған қағидаттарды ескере отырып бел-
гіленуі тиіс). ІАҚ-ның мақсаттары, өкілеттіктері және 
жауапкершілігі, біліктілік талаптары (ішкі аудиторлар-
дың кәсіпқойлылығына қойылатын талаптар) компа-
нияның ішкі құжатында (ІАҚ туралы ереже) анықталуы 
тиіс. ІАҚ туралы ереже Ішкі аудит бойынша халықара-
лық кәсіби стандарттардың, сондай-ақ Қордың ішкі ау-
дит саласындағы корпоративтік стандарттарының та-
лаптарын ескере отырып әзірленуі және бекітілуі тиіс. 

ІАҚ туралы ереже Ішкі аудит бойынша халықаралық кәсіби 
стандарттардың, сондай-ақ Қордың ішкі аудит саласындағы 
корпоративтік стандарттарының талаптарын ескере оты-
рып әзірленген және бекітілген. ІАҚ туралы ережені Ком-
панияның Директорлар кеңесі 2014 жылғы 31 наурызда 
(№04/14 хаттама) қарап бекіткен. ІАҚ туралы ережеде:
1) мақсаттар;
2) өкілеттіктер;
3) жауапкершілік; және
4) біліктілік талаптары анықталған.

6.9. Ішкі аудиттің тәуелсіздігін және объективтілігін қамта-
масыз ету үшін ІАҚ Директорлар кеңесіне ұйымдық 
тұрғыдан бағынып, функционалдық тұрғыдан есеп 
беруге тиісті. Директорлар кеңесі ІАҚ жұмыс жоспар-
лары мен стратегиясын, ІАҚ бюджетін бекіту бойынша 
шешім қабылдайды, ІАҚ-ның сандық құрамын, қыз-
меткерлердің жалақы және сыйақы мөлшерін және 
төлеу шарттарын анықтайды. 

сәйкес Ішкі аудиттің тәуелсіздігін және объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін ІАҚ Директорлар кеңесіне ұйымдық тұрғыдан бағы-
нып, функционалдық тұрғыдан есеп береді. Директорлар 
кеңесі ІАҚ жұмыс жоспарлары мен стратегиясын, ІАҚ бюд-
жетін бекіту бойынша шешім қабылдайды, ІАҚ-ның сандық 
құрамын, қызметкерлердің жалақы және сыйақы мөлшерін 
және төлеу шарттарын анықтайды.

6.10. Ұйымдардағы ІАҚ басқарушысы Қордың ішкі аудит са-
ласындағы корпоративтік стандарттарының негізінде 
бөлімше қызметін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеп, 
олардың Аудит жөніндегі комитет пен Директорлар 
кеңесі тарапынан қаралуын және бекітілуін қамтама-
сыз етуі тиіс. 

сәйкес ІАҚ мынадай саясаттар мен рәсімдерді орнатты: ішкі аудитті 
ұйымдастыру бойынша нұсқаулық, тәуекелдерді басқару-
дың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі, 
ішкі бақылаудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін баға-
лау әдістемесі, АТ-аудитті өткізу әдістемесі, ІАҚ мен оның 
басқарушысының жұмысын бағалау әдістемесі.

6.11. Қордың ішкі аудит саласындағы корпоративтік стан-
дарттары ұйымдардағы ІАҚ қызметінің кейбір мәсе-
лелерін регламенттемейтін жағдайда, тиісті саясат-
тар мен рәсімдер Стандарттардың талаптарына сай, 
сондай-ақ Қордың ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша 
ұсыныстарының негізінде әзірленуі тиіс.

ішінара сәйкес ІАҚ қызметінің мынадай мәселелері регламенттелмеген: 
персоналды іріктеу, қызметкерлердің жұмысын бағалау. 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның ІАҚ қызмекерлеріне жа-
лақы және сыйақы төлеу тәртібін ескеретін қызметкерлерге 
жалақы және сыйақы төлеу жөніндегі жаңа қағидалар әзір-
ленген және бекітілген. Директорлар кеңесінің Аудит жөнін-
дегі комитетінің шешімімен 2017 жылға ІАҚ-ның барлық 
қызметкерлері бойынша Жеке даму жоспарлары бекітілген 
(23.12.2016 жылғы №07/16 хаттама).



№ 1 қосымша, КорпоративтіК басқару КоДеКсімен сәйКестіГінің есебі«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017
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6.12. ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен тәуе-

келге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспардың 
негізінде атқарады. Аудиторлық есептердің нәтиже-
лері және негізгі анықталған мәселелер тоқсан сай-
ын Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады. 
ІАҚ басқарушысы ұйымда қабылданған тәуекелдерді 
басқару тұжырымдамасын назарға алады, сондай-ақ 
Атқарушы органмен және Аудит жөніндегі комитетпен 
кеңескен соң қалыптасқан тәуекел жөніндегі пайымын 
қолданады.

 сәйкес ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен тәуекелге 
бағдарланған жылдық аудиторлық жоспардың негізінде 
атқарады. Аудиторлық есептердің нәтижелері және негізгі 
анықталған мәселелер кемінде тоқсан сайын Директор-
лар кеңесінің қарауына шығарылады. ІАҚ басқарушысы 
ұйымда қабылданған тәуекелдерді басқару тұжырымдама-
сын назарға алады, сондай-ақ Атқарушы органмен және 
Аудит жөніндегі комитетпен кеңескен соң қалыптасқан тәу-
екел жөніндегі пайымын қолданады.

6.13. ІАҚ қызметін жүзеге асырған кезде ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, ішкі 
аудит саласындағы көпшілік қабылдаған қызмет стан-
дарттарын, сондай-ақ Қордың корпоративтік стандарт-
тары мен корпоративтік басқаруды бағалау саласын-
дағы ұсыныстарын қолдана отырып, корпоративтік 
басқаруды бағалау, ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігін бағалау шараларын қол-
дануы тиіс. 

сәйкес Компанияның ішкі аудит қызметі жыл сайын тәуекелдерді 
басқару және ішкі аудит қызметіне баға береді. ІАҚ жыл 
сайын Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне 
тәуелсіз баға береді.

6.14. ІАҚ басқарушысы ішкі аудиттің барлық қызмет түр-
лерін қамтитын және ІАҚ қызметіне ішкі және сыртқы 
бағалауды міндетті түрде жүргізуді көздейтін сапаны 
арттыру және кепілдік беру бағдарламасын әзірлеуі 
және қолдауы тиіс.

сәйкес ІАҚ туралы ережеде ІАҚ басқарушысының Ішкі аудит са-
пасын арттыру және кепілдік беру бағдарламасын әзірлеу 
және жүзеге асыру үшін жауапкершілігі бекітілген. Бұл 
бағдарлама Қызметтің барлық қызмет түрлерін қамтиды, 
ІАҚ қызметіне ішкі және сыртқы бағалау жүргізуді көз-
дейді. Компанияның Директорлар кеңесінің 25.11.2015 
жылғы № 12/15 шешімімен ІАҚ-ның 2015-2017 жылдарға 
арналған сапаны арттыру және кепілдендіру бағдарлама-
сы бекітілген. 

7-бөлім. Ашықтық
7.1. Ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасын-

да және ішкі құжаттарда қарастырылған ақпаратты 
уақытында ашады. Ұйымдарда ақпаратты ашудың 
және қорғаудың қағидаттары мен тәсілдемелерін 
анықтайтын ішкі құжаттар, сондай-ақ Мүдделі тарап-
тарға ашылатын ақпарат тізімі бекітілуі тиіс. Ұйымдар 
ақпаратты қолжетімдік санаттарына жатқызу тәртібі, 
ақпаратты сақтау және пайдалану шарттары, соның 
ішінде коммерциялық және қызметтік құпия болып 
табылатын ақпаратқа еркін қатынауға құқылы тұлға-
ларды анықтайды, және ақпараттың құпиялылығын 
қорғаудың шараларын қолданады. 

сәйкес Компания қызметі туралы ақпарат заңнамаға, «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ақпаратты ашу регламентіне сәйкес 
уақытында ашылады. Жарты жыл сайын Компанияның ҚР 
заңдарының, Корпоративтік басқару кодексінің және Ақпа-
раттық саясаттың талаптарына сәйкес ақпаратты мүдделі 
тараптарға веб-сайтта, қаржылық есептілік депозитарийін-
де және БАҚ-тарда ашуының ашықтығы мен тиімділігі бой-
ынша есеп әзірленеді.

1 2 3 4
7.2. Акциялары қор биржасында бағаланатын ұйымдарда 

акционерлермен және инвесторлармен байланыс бой-
ынша құрылымдық бөлімше құрған (немесе құрылым-
дық бөлімшеге осы қызметтерді бекітіп қойған) жөн. 
Бұл құрылымдық бөлімшенің құзыретіне ұйымның Ин-
тернет-ресурсында жарияланатын ақпаратты жинау, 
талдау және дайындау кіретін болады. Құрылымдық 
бөлімше басқарушысы лауазымына қаржы саласын-
да практикалық тәжірибесі бар, ұйым жұмыс істейтін 
саланың ерекшелігін жақсы түсінетін тұлғаны тағай-
ындаған абзал.

қолданылмайды Компанияның барлық акциялары Жалғыз акционерге 
тиесілі.

7.3. Ұйымдар тәуелсіз және білікті аудиторды тарту 
арқылы жыл сайын қаржы есептілігінің аудитін жүр-
гізуі тиіс. Тәуелсіз аудитор бөтен тұлға ретінде Мүд-
делі тараптарға қаржы есептілігінің нақтылығы мен 
оның ХҚЕС талаптарына сәйкестігі жөнінде объективті 
пікірін береді. Жылдық аудитке қатысты нормалар 
жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізу Қазақ-
стан Республикасының заңнамасында және/немесе  
ұйымның ішкі құжаттарында қарастырылған жағдай-
да қолданылады.

сәйкес Компания жыл сайын тәуелсіз және білікті аудиторды тарту 
арқылы қаржы есептілігінің ХҚЕС талаптарына сәйкестігі 
бойынша аудит өткізеді. Компанияның сыртқы аудиторы қа-
жетті тәжірибесі және жақсы атағы бар «Grant Thornton» ЖШС 
халықаралық аудиторлық ұйымы болып табылады. «Grant 
Thornton» ЖШС Халықаралық аудит стандарттарын, Қа-
зақстан Республикасының аудиторлық қызмет саласындағы 
заңнамасын, Халықаралық бухгалтерлер федерациясының 
Кәсіби бухгалтерлердің әдеп кодексін басшылыққа алады. 
Сыртқы аудиторды таңдау 2016 жылғы 27 желтоқсанда 
бекітілген (№46/16 хаттама) «Самұрық- Қазына» ұлттық 
әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына және дауыс беретін 
акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан аста-
мы меншік құқығы немесе сенімгерлікпен басқару құқығы 
бойынша тікелей немесе жанама түрде Қорға тиесілі  
ұйымдарға арналған аудиторлық ұйымды таңдау бойынша 
қағидаға сәйкес жүзеге асырылады.

7.4. Акциялары қор биржасында бағаланатын ұйымдар 
жылдық есепті осы Кодекстің ережелеріне және ақпа-
ратты ашудың үздік тәжірибесіне сәйкес дайындауы 
тиіс. Жылдық есепті Директорлар кеңесі бекітеді. 

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның жылдық есебі 2016 жылғы 
25 қарашадағы (№78/16 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ-ның Ақпаратты ашу бойынша регламентіне сәйкес әзір-
ленеді және корпоративтік веб-сайтта үш тілде жарияла-
нады, дизайнерлік тұрғыдан безендіріледі. Компанияның 
жылдық есебі жыл сайын «Эксперт РА Казахстан» рейтинг 
агенттігі өткізетін Жылдық есептер байқауына қатысады.

7.5. Интернет-ресурстың құрылымы жақсы, навигация 
үшін қолайлы, ұйымдардың қызметін түсіну үшін Мүд-
делі тараптарға қажет ақпаратты көрсетуі тиіс. 

сәйкес Тақырыптық бөлімдерге бөлінген www.tks.kz веб-сайты 
жұмыс істейді. Сайт бөлімдерінің тақырыптары Корпора-
тивтік басқару кодексінің және қабылданған стандарттар-
дың талаптарына сәйкес келеді. Материалдар мемлекеттік, 
орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады. Компания-
ның ақпаратты ашу регламентінде сайтта Компанияның 
қызмет іне қатысты жарияланатын ақпараттың толықтығы 
және өзектілігі үшін жауапкершілік қарастырылған. Ақпарат 
жүйелі түрде жаңартылады, бекітілген бөлімдер контенттің 
өзектілігі мен жаңартылуы бойынша қадағаланады.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік  

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған 
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2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті әзірлеу және бекіту жауапкершілігі туралы басшылық 
мәлімдемесі

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның (бұдан әрі – «Компания») және 
оның еншілес ұйымдарының (бұдан әрі бірге – «Топ») басшылығы 2017 жылғы 31 жел-
тоқсандағы Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ аталған күні 
аяқталған жыл ішіндегі оның шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ақша-
лай қаражатының шоғырландырылған қозғалысын және капиталындағы өзгерістерді 
Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына (бұдан әрі – «ХҚЕС») сәйкес барлық 
елеулі аспектілерінде анық бейнелейтін шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
дайындау үшін жауап береді.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау барысында басшылық ке-
лесілерге жауапты:

   бухгалтерлік есеп ұстанымдарын дұрыс таңдау және оларды дәйекті пайдалану;
   ақпаратты, соның ішінде есеп саясаты туралы мәліметтерді жөнді, анық, салыстыр-

малы 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 пайда-
ланушылардың түсінуіне жеткіліксіз болған жағдайда қосымша ақпаратты ашып 
көрсету; және

   қаржылық есептілікті жақын болашақта Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру қа-
білетін бағалай отырып дайындау.

Басшылық сонымен қатар келесілерге де жауапты:

  Топтың ішкі бақылаудың тиімді және сенімді жүйесін жасау, енгізу және оның қыз-
метін қамтамасыз ету;

   Топтың қаржылық жағдайы туралы ақпаратты кез келген сәтте, әрі жеткілікті 
дәрежедегі дәлдікте әзірлеуге және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ХҚЕС талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бухгалтерлік 
есеп жүйесін қолдау;

   бухгалтерлік есепті Қазақстан 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 ал-

дын алу.

Топтың 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған 
қаржылық есептілігін басшылық 2018 жылғы 27 ақпанда бекітті.

Қаржы жөніндегі бас директор

Бас бухгалтер

Бигожин Т.Ж.

Касенова А.Н.
© 2018 Grant Thornton ЖШС. Барлық құқығы қорғалған.
«GrantThornton» ЖШС Grant Thornton International ұйымының мүшесі болып табылады.
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОР ЕСЕБІ
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның акционері мен басшылығына

Пікір 

Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның (бұдан әрі – «Компания») және оның 
еншілес ұйымдарының (бұдан әрі бірге – «Топ») 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есептен, пайда мен залал және өзге де жиын-
тық табыс туралы шоғырландырылған есептен, капиталдағы өзгерістер туралы шоғырланды-
рылған есептен және аталған күні аяқталған жыл бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы 
туралы шоғырландырылған есептен, сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық есептілікке қа-
тысты ескертулерден, соның ішінде есеп саясатының негізгі ережелерін қысқаша шолудан тұра-
тын шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік.

Біздің пікірімізше, қоса тіркелген шоғырландырылған қаржылық есептілік 2017 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның 
шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және аталған күні аяқталған жыл бойынша ақша-
лай қаражатының шоғырландырылған қозғалысын Халықаралық қаржы есептлігі стандартта-
рына («ХҚЕС») сәйкес барлық елеулі аспектіде анық бейнелеген.

Пікірімізді білдіру үшін негіз

Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына (АХС) сәйкес аудит жүргіздік. Осы стандарттарға сәй-
кес біздің міндеттеріміз қорытындымыздың «Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитіне 
аудитордың жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған. Біз өзіміздің шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке жүргізген аудитімізге Қазақстан Республикасында қолданылатын этика талаптары-
на сәйкес Топқа тәуелді емеспіз және де біз бұл талаптарға сәйкес өзге де этикалық міндеттерді 
орындадық. Біздің ойымызша, біздің алған аудиторлық дәлелдеріміз пікір білдіруіміз үшін жет-
кілікті және тиісті болып табылады.
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Басқа да ақпарат: Топтың Жылдық есебі

Басшылық Жылдық есепке кіргізілетін басқа да ақпарат үшін жауапкершілік көтереді. Басқа да ақпарат басқар-
ма төрағасының мәлімдемесін, Компания туралы ақпаратты, минералды ресурстарға берілген бағаны, есепті 
күннен кейінгі негізгі оқиғаларды, операциялық қызметті, қаржы-экономикалық көрсеткіштерді, белгісіздік 
тәуе келдерін және ішкі бақылауды, әлеуметтік жауапкершілікті және қоршаған ортаны қорғауды, корпоративтік 
басқаруды, 2018 жылға арналған негізгі міндеттерді және басқа ақпаратты қамтиды, бірақ оған шоғырланды-
рылған қаржылық есептілік және ол туралы біздің қорытындымыз кірмейді. Жылдық есеп, болжам бойынша, 
бізге осы аудиторлық қорытынды жасалған күннен кейін беріледі.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы біздің пікіріміз басқа ақпаратқа таралмайды, және біз бұл 
ақпаратқа қатысты қандай да бір түрдегі сенгендікті білдіретін тұжырым жасамаймыз.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудитін жүргізуімізге байланысты біздің міндетіміз жоғарыда аталған 
ақпарат бізге берілген кезде онымен танысып шығуымызда, басқа да ақпараттың және шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктің немесе аудит барысында біздің білгеніміздің арасында елеулі сәйкессіздіктердің бар 
не жоқ екені және басқа да ақпаратта ықтимал елеулі бұрмалаушылықтың бар не жоқ екені туралы мәселені 
қарастыруымызда жатыр.

Егер басқа да ақпаратпен танысып шығу кезінде біз онда елеулі бұрмалаушылық бар деген тұжырымға кел-
сек, онда біз бұл мәліметті корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалардың назарына жеткізуге тиіс 
боламыз. 

Басшылықтың және корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалардың 
шоғырландырылған қаржылық есептілікке  жауапкершілігі

Басшылық аталған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ХҚЕС-ке сәйкес дайындалуы және анық көр-
сетілуі үшін және басшылық жосықсыз әрекеттің немесе қателіктің салдарында елеулі бұрмалаушылығы бол-
майтын шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау үшін қажетті деп есептейтін ішкі бақылау жүйесі 
үшін жауапкершілік көтереді.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық Топтың өз қызметін үздіксіз жалғас-
тыру қабілетін бағалау үшін, қызметтің үздіксіздігіне жататын мәліметтердің тиісті жағдайларда ашылуы үшін 
және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің қызметтің үздіксіздігі туралы болжамның негізінде дайын-
далуы үшін жауапкершілік көтереді, тек бұған басшылық Топты таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниеттеніп 
отырған жағдайлар немесе оның таратудан немесе қызметін тоқтатудан басқа қандай да бір іс жүзіне асатын 
баламасы болмаған жағдайлар жатпайды.

Корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалар Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігінің 
дайындалуына қадағалау жасау үшін жауапкершілік көтереді.

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің аудитіне аудитордың жауапкершілігі

Біздің мақсатымыз жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің салдарында шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте елеулі бұрмалаушылық жоқ екеніне ақылға қонымды түрде көз жеткізу және біздің пікірімізді 
қамтитын аудитор қорытындысын шығару болып табылады. Ақылға қонымды түрде көз жеткендік жоғары 
дәрежеде көз жеткізу болады, бірақ елеулі бұрмалаушылықтар болған жағдайда Аудиттің халықаралық 
стандарттарына сәйкес жүргізілген аудиттің әрқашан оларды анықтайтынына кепілдік болып табылмайды. 
Ақпаратты бұрмалау жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің нәтижесінде болуы мүмкін, және 
егер жеке-жеке немесе жиынтығында олар осы шоғырландырылған қаржылық есепт¬іліктің негізінде 
пайдаланушылардың қабылдайтын экономикалық шешімдеріне әсер етуі мүмкін деп негізді түрде ойлауға 
болатын болса, олар елеулі бұрмалаушылық деп саналады.
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Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің аудитіне аудитордың жауапкершілігі 
(жалғасы)

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде біз кәсіптік пайымдаманы қол-
данамыз және бүкіл аудит бойы кәсіптік күмәншілдікті сақтаймыз. Сонымен қатар біз мына төмендегілерді 
орындаймыз:

   жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
елеулі бұрмалану тәуекелдерін айқындаймыз және бағалаймыз; бұл тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық 
рәсімдерді әзірлейміз және жүргіземіз; біздің пікір білдіруіміз үшін негіз болатындай жеткілікті әрі тиісті 
болып табылатын аудиторлық дәлелдерді аламыз. Жоғарыда аталған жосықсыз әрекеттердің нәтижесінде 
қаржылық есептіліктің елеулі бұрмалануының анықталмай қалу тәуекелі  қателіктің нәтижесінде болған 
елеулі бұрмаланудың анықталмай қалу тәуекелінен жоғарырақ, себебі жосықсыз әрекеттерде сөз байласу, 
қасақана жол беру, ақпаратты бұрмалап көрсету немесе ішкі бақылау жүйесін айналып өтіп әрекет жасау 
қамтылуы мүмкін; 

   Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатымен емес, ал жағдайға сай келетін 
аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатымен аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесі туралы түсінік 
аламыз; 

   қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және басшылық есептеген бағалау мәндерінің және ақпа-
ратты тиісінше ашудың негізділігін бағалаймыз;

   басшылықтың үздіксіз қызметіне жол беруінің заңға сәйкестігі жөнінде тұжырым жасаймыз, ал алынған 
аудиторлық дәлелдердің негізінде Топтың өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне елеулі күмән 
туындауына әкелетін оқиғаларға немесе жағдайларға байланысты елеулі белгісіздіктің бар-жоғы туралы 
тұжырым жасалады. Егер біз елеулі белгісіздік бар деген тұжырымға келсек, біз өзіміздің аудиторлық 
қорытындымызда ақпараттың шоғырландырылған қаржылық есептілікте сәйкесінше ашылуына назар 
аударуға және егер мұндай ақпараттың ашылуы тиіссіз түрде болса, өз пікірімізді өзгертуге тиіспіз. 
Біздің тұжырымдарымыз біздің аудиторлық қорытындымыз жасалған күнге дейін алынған аудиторлық 
дәлелдерге негізделеді. Алайда болашақ оқиғалар немесе жағдайлар Топ өз қызметін үздіксіз жалғастыру 
қабілетінен айырылатын жағдайға әкелуі мүмкін;

   жалпы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ұсынылуына, оның құрылымы мен мазмұнына, соның 
ішінде онда ақпараттың ашылуына, сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық есептіліктің негізіне алынған 
операциялар мен оқиғаларды көрсеткенде олардың анық көрсетілуіне баға береміз;

   шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы пікір білдіру үшін ұйымдардың шоғырландырыл-
ған қаржылық ақпаратына немесе Топтың ішіндегі қызметке қатысы бар тиісті, жеткілікті аудиторлық 
дәлелдерді аламыз. Біз Топтың аудитіне басшылық ету, бақылау жасау және жүргізу үшін жауап береміз. 
Біз өзіміздің аудиторлық пікіріміз үшін толығымен жауапты болып қаламыз.
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП   
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Мың теңге Ескерту 2017 жылғы
31 желтоқсан

2016 жылғы
31 желтоқсан

АКТИВТЕР

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар 8 45,767,557 33,629,121

Материалдық емес активтер 9 52,680,333 52,602,114

Барлау мер бағалау бойынша активтер 10 6,848,471 5,854,548

Қауымдастырылған компанияға 
салынған инвестициялар 11 443,335,588 434,888,968

Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар 2,853,783 2,506,038

Корпоративтік табыс салығы бойынша 
алдын ала төлем 606,988 599,694

Өтелетін салықтар 3,480,294 2,840,008

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 1,577,848 287,801

557,150,862 533,208,292

Ағымдағы активтер

Тауарлы-материалдық қорлар 12 20,718,903 19,210,875

Дебиторлық берешек 13 645,702 2,394,484

Берілген аванстар 598,262 828,093

Өзге де ағымдағы активтер 814,975 884,552

Қысқа мерзімді банктік салымдар 15 16,001,573 2,759,054

Ақшалай қаражат және оның 
баламалары 14 22,360,756 17,389,910

61,140,171 43,466,968

Сатуға арналған деп жіктелетін 
активтер 7 – 327,931

АКТИВТЕР, БАРЛЫҒЫ 618,291,033 577,003,191

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Капитал

Жарғылық капитал 16 252,874,907 252,874,907

Үлестірілмеген пайда 114,582,487 63,599,488

Капиталдың өзге де құрамдастары 223,340,451 233,621,968

Бас ұйымның акционеріне келетін 
капитал 590,797,845 550,096,363

Бақыланбайтын иелік үлестері 16 50,625 60,260

КАПИТАЛ, БАРЛЫҒЫ 590,848,470 550,156,623

© 2018 Grant Thornton ЖШС. Барлық құқығы қорғалған.
«GrantThornton» ЖШС Grant Thornton International ұйымының мүшесі болып табылады.
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Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің аудитіне аудитордың жауапкершілігі 
(жалғасы)

Біз «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ-ның корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлға-
ларымен ақпараттық әрекеттестік жасаймыз, бұл орайда басқасының ішінде аудиттің жоспарланған көлемі 
мен мерзімі туралы, сондай-ақ аудиттің нәтижелері бойынша елеулі ескертулер туралы, соның ішінде аудит 
барысында өзіміз анықтайтын ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктері туралы ақпаратты олардың наза-
рына жеткіземіз.

Ержан Досымбеков

«Grant Thornton» ЖШС-нің
Бас директоры/ Аудиторы

Қазақстан Республикасының квалифицикацияланған ау-
диторы 2012 жылғы 20 қаңтарда берілген №МФ-0000069 
біліктілік куәлігі

Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қыз-
метпен айналысуға арналған, Қазақстан Республикасы 
Қаржы Министрлігі 2012 жылғы 21 маусымда берген 
МФЮ-2 сериялы №0000087 мемлекеттік лицензия

2018 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП   
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша (жалғасы)

Мың теңге Ескерту 2017 жылғы
31 желтоқсан

2016 жылғы
31 желтоқсан

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Акционерден алынған қарыздар 6 3,104,963 2,898,365

Еншілес ұйымды сатып алу үшін 
кредиторлық берешек 6, 17 5,417,568 5,057,154

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс 
салығы бойынша 
міндеттеме 22 10,230,917 10,193,607

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 826,510 126,128

19,579,958 18,275,254

Ағымдағы міндеттемелер

Еншілес ұйымды сатып алу үшін 
кредиторлық берешек 17 – 93,382

Кредиторлық берешек және алынған 
аванстар 17 7,004,703 7,540,433

Төленетін салықтар 210,226 428,503

Қызметкерлердің алдындағы берешек 308,863 248,597

Жер қойнауын пайдалану туралы 
келісімшарттар бойынша 
міндеттемелер 119,783 139,276

Өзге де ағымдағы міндеттемелер 219,030 119,207

7,862,605 8,569,398

Сатуға арналған активтерге тікелей  
байланысты міндеттемелер 7 – 1,916

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, БАРЛЫҒЫ 27,442,563 26,846,568

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР, 
БАРЛЫҒЫ 618,291,033 577,003,191

Қаржы жөніндегі бас директор

Қаржы жөніндегі бас директор
Бас бухгалтер

Бас бухгалтер

Бигожин Т.Ж.

Бигожин Т.Ж.
Касенова А.Н.

Касенова А.Н.

133–177 – беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

133–177 – беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

2018 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы

2018 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы

АРНАЛҒАН ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ 
ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға  
Мың теңге Ескерту 2017 жыл 2016 жыл
Жалғастырылған қызмет
Өткізілген өнімнен алынған түсім 18 206,312,886 166,384,038
Өткізілген өнімнің өзіндік құны 19 (205,140,795) (163,736,853)
Жалпы пайда 1,172,091 2,647,185

Жалпы және әкімшілік шығындар 20 (3,410,580) (2,537,203)
Өткізу бойынша шығындар (235,687) (969,577)
Операциялық залал (2,474,176) (859,595)

Қаржылық табыстар 21 3,635,086 2,215,378
Қаржылық шығындар (631,081) (541,925)
Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес 11 58,049,264 37,390,949
Өзге де операциялық емес табыстар 387,354 326,124
Өзге де операциялық емес шығындар (1,037,796) (229,975)
Құнсызданудан болған залал (1,183,512) (221,827)
Теріс бағамдық айырма, нетто (194,615) (499,343)
Салық салынғанға дейін жыл ішінде жалғастырылған қызметтен түскен 
пайда 56,550,524 37,579,786
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 22 (55,353) (197,808)
Жыл ішінде жалғастырылған қызметтен түскен пайда 56,495,171 37,381,978

Тоқтатылған қызмет
Салық салынғаннан кейін жыл ішінде тоқтатылған қызметтен түскен таза 
пайда 7 95,671 67,876
Жыл ішіндегі пайда 56,590,842 37,449,854

Жыл ішіндегі келесілерге қатысты пайда/(залал):
Бас компанияның акционеріне 56,600,477 37,458,628
Бақыланбайтын меншік үлестеріне 16 (9,635) (8,774)

Өзге де жиынтық табыс
Есептілік валютасын қайта есептеуден келген (залал)/пайда 11 (10,281,517) 389,650
Жыл ішіндегі жиынтық табыс, барлығы 46,309,325 37,839,504

Жыл ішіндегі келесілерге қатысты жиынтық табыс/(залал), барлығы:
Бас компанияның акционеріне 46,318,960 37,848,278
Бақыланбайтын иелік үлестеріне 16 (9,635) (8,774)
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Қаржы жөніндегі бас директор

Бас бухгалтер

Бигожин Т.Ж.

Касенова А.Н.

АРНАЛҒАН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП                                                                            
2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға

АРНАЛҒАН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға (жалғасы)
Мың теңге Ескерту 2017 жыл 2016 жыл
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША 
АҒЫНДАРЫ: (14,121,443) (9,006,263)
Негізгі құралдарды сатып алу (1,164,979) –
Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатып алу (584,578) (3,448,868)
Негізгі құралдарды сатып алуға аванс беру 19,221 –
Негізгі құралдарды сатудан келген түсім (82,838) (36,651)
Материалдық емес активтерді сатып алу 1,250 –
Материалдық емес активтерді сатудан келген түсім 23,384 –
Барлау мен бағалау бойынша активтерді сатудан алынған түсім (1,168,639) –
Банкке төленген комиссиялар мен сыйақы 11 39,321,127 13,795,549
Қауымдастырылған компаниядан алынған дивидендтер 7 429,365 186,000
Еншілес ұйымды сатудан келген түсім 7 – 60,200
Бірлескен кәсіпорынды сатудан келген түсім (93,382) –
Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешекті өтеу (32,554,226) (30,281,249)
Банктік салымдарды орналастыру 19,316,901 29,444,223
Банктік салымдарды жабу 9,341,163 712,941
Инвестициялық қызметте алынған ақшалай қаражат 

ҚАРЖЫ  ҚЫЗМЕТІНЕН АЛЫНҒАН АҚША АҒЫНДАРЫ: 16 – 8,973,135
Акцияларды шығару 16 (5,617,478) –
Төленген дивидендтер 625,683 –
Қарыздар бойынша түсімдер – (80,058)
Алынған қарыздарды төлеу (4,991,795) 8,893,077
Қаржы қызметінде (пайдаланылған)/ алынған ақшалай қаражат (123,864) (127,827)
Айырбас бағамының өзгеруінің ақшалай қаражатқа және оның 
баламаларына әсері 5,094,710 3,315,890
Ақшалай қаражаттың және оның баламаларының таза өзгерісі 14 17,389,910 14,201,847
Жылдың басындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 14 22,360,756 17,389,910
Жылдың аяғындағы ақшалай қаражат және оның баламалары

Мың теңге Ескерту 2017 жыл 2016 жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША АҒЫНДАРЫ:
Салық салынғанға дейін жалғастырылған қызметтен жыл ішінде түскен 
пайда 56,550,524 37,579,786
Салық салынғаннан кейін тоқтатылған қызметтен жыл ішінде түскен пайда 95,671 67,876

Түзетулер:
Негізгі құралдардың тозуына және материалдық емес активтердің 
амортизациясына 19, 20 811,915 992,710
Есептелегн қаржылық табыстарға 21 (3,635,086) (2,215,378)
Есептелген қаржылық шығындарға 631,081 541,925
Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлеске 11 (58,049,264) (37,390,949)
Ескірген және өтімсіз тауарлы-материалдық қорлар бойынша таза 
(қалпына келтіру)/есептен шығару 12 (127,147) 11,962
Өтелетін ҚҚС-тың құнсыздануына 123,231 195,049
Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттардың құнсыздануына 10 382,201 14,866
Бірлескен кәсіпорынға 50% қатысу үлесінің істен шығуынан алынған таза 
табысқа 7 – (58,459)
Еншілес кәсіпорынға 100% қатысу үлесінің істен шығуынан алынған таза 
табысқа 7 (103,426) (16,708)
Негізгі құралдардың істен шығуынан алынған пайдаға – (670)
Барлау мен бағалау бойынша активтердің істен шығуынан келген залалға – 9,564
Теріс бағамдық айырмаға, нетто 194,615 499,343
Тауарлы-материалдық қорларды өткізудің таза құнына дейін еептен 
шығаруға 544,021 –
Дебиторлық берешектің құнсыздануы бойынша резервке 13 2,449 7,728
Пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резервке 128,604 –
Басқасына – (118,340)
Айналым капиталында өзгерістер болғанға дейін операциялық қызметтен 
келген (залал)/пайда (2,450,611) 120,305
Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгеріс (1,889,916) (7,486,367)
Дебиторлық берешектегі өзгеріс 1,723,876 1,222,692
Берілген аванстардағы өзгеріс 229,831 (2,810,144)
Өзге де ағымдық активтердегі өзгеріс 432,619 383,294
Өтелетін салықтардағы өзгеріс (763,517) (1,708,336)
Өзге де ұзақ мерзімді активтердегі өзгеріс (121,408) (103,788)
Кредиторлық берешектегі және алынған аванстардағы өзгеріс 586,688 2,117,774
Төленетін салықтардағы өзгеріс (218,277) 283,929
Қызметкерлердің алдындағы берешектегі өзгеріс (68,338) (93,040)
Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгерістер 95,199 (75,659)
Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша міндеттемелердегі 
өзгеріс (19,493) 210,374
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелердегі өзгеріс 15,457 12,401
Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары (2,447,890) (7,926,565)
Пайыздық табыстарды алу 3,218,569 1,853,349
Төленген корпоративтік табыс салығы (25,337) (216,912)
Операциялық қызметте алынған/ (пайдаланылған) таза ақшалай қаражат 745,342 (6,290,128)

АҚШАЛАЙ ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ АШУ:
2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде Топ мынадай ақшалай емес операцияларды жүргізді:
Негізгі құралдар
2017 жылы негізгі құралдарға белгілі бір түсімдер 1,144,700 мың теңге сомасындағы кредиторлық берешекті ұлғайтудың 
есебінен жүзеге асырылды (2016 жылы: 892,689 мың теңге).

133–177 -беттердегі түсіндірме ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

2018 жылғы 27 ақпан
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
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1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі –  
«Тау-Кен Самұрық» немесе «Компания») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 
жылғы 15 қаңтардағы №10 Қаулысына сәйкес құрылып, 2009 жылғы 2 ақпанда 
акционерлік қоғам ретінде тіркелді.

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның жалғыз 
акционері «Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-Ауқат Қоры» АҚ (бұдан әрі – «Самұрық-
Қазына») болып табылады. Самұрық-Қазына қорының жалғыз акционері Қазақстан 
Республикасының Үкіметі болып табылады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның және оның еншілес 
ұйымдарының (бұдан әрі бірге – «Топ») қаржылық есептілігін қамтиды.

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мына компаниялар Топ-
тың еншілес ұйымдары болған:

Компания Қызметінің тұрпаты Аймақ
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«Logic Business» ЖШС «Қазцинк» ЖШС-іне салынған инвестицияны басқару Астана 100% 100%
«Logic Invest Capital» ЖШС «Қазцинк» ЖШС-іне салынған инвестицияны басқару Астана 100% 100%
«Дана» инвестиция үйі» ЖШС «Қазцинк» 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-шикі-
зат 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%

«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% 98.58%

«Silicon Mining» ЖШС Желілік кварц өндіру Астана 90.10% 90.10%

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ (ЖАЛҒАСЫ)  

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның және ол толығымен бақылайтын еншілес ұйымдардың қыз-
метінің нәтижелерін қамтиды.

Компанияның тіркелген офисі мына мекенжайда орналасқан: Дінмухамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы, Астана қаласы, 
Қазақстан Республикасы.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың қызметкерлерінің саны 1,354 адам болды (2016 жылғы 31 жел-
тоқсан: 1,090 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 Республикасының 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 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі комитет 
шығарған Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес дайындалды.

Дайындау қағидаттары  

Шоғырландырылған қаржылық есептілік бастапқы құн негізінде дайындалды. 

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қазақстан теңгесімен (бұдан әрі – «теңге») көрсетілген. Топтың шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілігінің функционалдық валютасы мен презентациясының валютасы теңге болып табыла-
ды, тек бұған функционалдық валютасы АҚШ доллары болып табылатын оның қауымдастырылған ұйымының шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілігі жатпайды. Осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі барлық мәндер, арнайы 
ескертілген жағдайлардан басқа, мыңға дейін ықшамдалған.

Үздіксіз қызмет қағидаты 

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік ХБЕС-ке сәйкес, Топ үздіксіз қызмет қағидатын қатаң ұстанады деген жо-
рамалдар негізге алына отырып әзірленді. Бұл жақын болашақта оның дағдылы шаруашылық қызметі барысында актив-
терді 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 айтар-
лықтай қысқартуға деген не ниет, не қажеттілік жоқ.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ)

Есептеу қағидаты

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік есептеу қағидатына сәйкес дайындалған. Есептеу қағидаты бойынша шару-
ашылық операциялардың нәтижелерінің, сондай-ақ төлем уақытына қарамастан оқиғалардың жасалу фактісі бойынша 
олардың танылуы топшыланады. Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепте бейнеленіп, тиісті кезеңдердің шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілігіне кіргізіледі.

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің элементтерін тану

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікке шоғырландырылған қаржылық есептіліктің элементтері болып табыла-
тын барлық активтер, міндеттемелер, капитал, табыс пен шығын кіргізілген. Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
барлық элементтері сызықтағы баптар түрінде ұсынылған. Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің бірнеше эле-
ментін бір бапқа біріктіру Топтың қызметіндегі олардың сипаттамасы (функциялары) ескеріліп жүзеге асырылған. Ұқсас 
баптардың әр елеулі жіктелімі шоғырландырылған қаржылық есептілікте жеке көрсетіледі. Ұқсамайтын сипаттағы неме-
се мақсаттағы баптар тек елеулі болса ғана, бір бапта көрсетіледі.

Шетел валютасын қайта есептеу

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде функционалды валютадан ерекшеленетін шетелдік валю-
тада жасалған мәмілелер олар іске асырылған күннің бағамы бойынша бейнеленеді. Шетелдік валютада көрсетілген ақ-
шалай баптар шоғырландырылған есептілік құрастырылған мерзімдегі тиісті валюта бағамы бойынша қайта есептеледі. 
Шетелдік валютада есептелетін және әділ құны бойынша бағаланатын ақшалай емес баптар әділ құны анықталатын күнге 
қарай кезеңдегі айырбас бағамы бойынша қайта есептелуге жатады. Шетелдік валютада көрсетілген, әрі ағымдағы тари-
хи құны бойынша бейнеленген ақшалай баптар қайта есептелмейді.

Қазақстан Қор Биржасының (бұдан әрі – «ҚҚБ») негізгі сессиясында қалыптасқан орташа есептелген айырбас бағамдары 
Қазақстан Республикасында ресми айырбас бағамдары ретінде пайдаланылады.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру кезінде Топ пайдаланған ҚҚБ валюта айырбас бағамдары мына 
төмендегідей:  

Теңгемен 2017 жылғы 31 желтоқсан 2016 жылғы 31 желтоқсан 
АҚШ доллары 332.33 333.29

Еуро 398.23 352.42

Шоғырландыру қағидаттары 

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның жəне Компания бақылайтын ұйымдардың (1-ші ескертуде көр-
сетілген) қаржылық есептілігінен тұрады. 

Еншілес ұйымдар Топ бақылауына өткен кезден бастап шоғырландырылады және Топ бақылауынан шыққан кезден 
бастап шоғырландырылуы тоқтатылады. Атап айтқанда, жыл ішінде сатылған еншілес ұйымдардың табыстары мен 
шығындары бақылауға алу және бақылаудан шығару күні аралығындағы пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс 
туралы шоғырландырылған есебіне енгізіледі. 

Топ келесі жағдайларда бақылау жүргізе алады:

   ұйымды басқару құзіреттілігі болған жағдайда;
   ұйымның қызметінің құбылмалы нәтижелеріне қатысты тәуекелдерді басқаруға құқығы болғанда; және
   ұйым қызметінің құбылмалы нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен басқару құзыреттілігін қолдануы мүмкін болған 

жағдайда.

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ)

Шоғырландыру қағидаттары (жалғасы)

Бақылаудың бір немесе бірнеше элементінің өзгеруіне сілтейтін деректер немесе жағдайлар туындағанда Топ бақылау-
дың бар немесе жоқ екендігіне қайта бағалау жүргізеді. 

Топ ұйымның елеулі қызметін жеке-дара бақылауға мүмкіндік беретін оған тиесілі дауыс беру құқығы бар болған жағдай-
да дауыстың көпшілін иеленбегеніне қарамастан ұйымды басқара алады. Топ бақылауды қамтамасыз ететін дауыс беру 
құқығы барабарлығын бағалау кезінде басқару құзыретіне қатысты барлық елеулі деректер мен жағдайларды қарасты-
рады, соның ішінде:

   Топтың өзге дауыс беру құқығын иеленушілермен салыстырғанда дауыс беру құқығының үлесі;
   Топқа, басқа дауыс беру құқығын иеленушілерге және өзге тұлғаларға тиесілі потенциалды дауыс беру құқығы;
   шарттан туындайтын құқықтар; және;
   Топта ұйымның маңызды қызметін, осы қызметке қатысты басқарушылық шешім қабылдау қажет болған сәттерде 

(соның ішінде өткен жиылыстардағы дауыстардың үлестірілімі туралы) басқару мүмкіншілігі бар екендігіне сілтейтін 
кез-келген қосымша деректер мен жағдайлар.

Пайда мен залал және өзге де жиынтық табыстың әрбір құрамдасы меншік иелері мен бақыланбайтын меншік үлесі ие-
лері арасында үлестіріледі (бөлінеді). Бақыланбайтын меншік үлесіне байланысты теріс мәнді қалдықтың қалуына әкелуі 
мүмкін болса да, еншілес ұйымдардың жалпы жиынтық пайдасы мен залалы меншік иелері мен бақыланбайтын меншік 
үлесі иелері арасында үлестіріледі.

Еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігі сол есепті кезең бойынша бас компанияның есептілігіндегі Топтың бухгалтер-
лік есеп саясатын дәйекті түрде қолдану негізінде дайындаған. Барлық топаралық операциялар, қалдықтар және опера-
циялар бойынша үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал) шоғырландыру барысында алынып тасталады.

Бақыланбайтын иелік үлестері

Бақыланбайтын иелік үлестері бас компанияның Акционеріне тура немесе жанама түрде жатқызылмайтын еншілес 
кәсіпорындағы капиталға қатысу үлестері болып табылады. 

Бақыланбайтын иелік үлестері пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте бөлек 
көрсетіледі, ал қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте - меншікті капитал құрамында, бас компанияның 
акционерлік капиталынан бөлек көрсетіледі.

Топтың иелік үлестерінің өзгеруі

Топтың еншілес ұйымдардағы иелік үлестерінің бақылаудан айырылуға әкелмей өзгеруі капиталда есепке алынады. Топ-
тың үлестерінің және бақыланбайтын иелік үлестерінің баланстық құны бұл үлестердің арақатынасының өзгеруі ескеріліп 
түзетіледі. Бақыланбайтын иелік үлестерін түзету сомасының және төленген не алынған сыйақының әділ құнының ара-
сындағы кез келген айырмашылықтар Топтың капиталында бейнеленеді.

Топ еншілес кәсіпорынды бақылаудан айырылған жағдайда оның істен шығуынан болатын пайда немесе залал пайда мен 
залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте танылады әрі қалған үлестің баланстық құны және 
еншілес кәсіпорынның активтері мен міндеттемелерінің, сондай-ақ бақыланбайтын иелік үлестерінің баланстық құнының 
(гудвиллді қосып алғанда) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. Бұрын өзге де жиынтық табыста бұл еншілес 
кәсіпорынға қатысты танылған барлық сомалар Топ еншілес кәсіпорынның тиісті активтерін немесе міндеттемелерін тіке-
лей сатқан жағдайдағыдай есепке алынады. Бұрынғы еншілес кәсіпорынға салынған қалған инвестициялардың әділ құны 
бақылаудан айырылған күні қаржы активі «Қаржы құралдары: тану және бағалау» 39 ХБЕС-ке (бұдан әрі – «39 ХБЕС») сәй-
кес бастапқыда танылған кезде бұл активтің әділ құны ретінде немесе қауымдастырылған не бірлескен кәсіпорындағы 
активтің бастапқы құны ретінде қабылданады.
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ)

Қауымдастырылған ұйымдарға салынған инвестициялар  

Егер Топ ұйымның операциялық және қаржылық қызметіне елеулі әсер етсе, ұйым қауымдастырылған болып табыла-
ды. Елеулі әсер дегенде ұйымның қаржылық және операциялық қызметіне қатысты шешім қабылдауға қатысу құқығы 
топшыланады, бірақ мұндай қызметті бақылау немесе бірлесіп бақылау топшыланбайды

Топ қауымдастырылған ұйымдарға салынған инвестицияларды үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алады. Үлестік 
қатысу әдісі бойынша қауымдастырылған ұйымдарға салынған инвестициялар бастапқыда қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте сатып алу құны бойынша бейнеленеді және кейіннен қауымдастырылған ұйымның пайдасы 
мен залалындағы және өзге де жиынтық табысындағы Топтың үлесі ескеріле отырып түзетулер енгізіледі. Бұл ұйымдар-
дағы Топтың иелік үлесі (Топтың таза инвестицияларының бір бөлігін құрайтын кез келген ұзақ мерзімді иелік үлесі) оның 
залалындағы үлесінен артық болса, Топ оның кейінгі залалдағы үлесін тануды тоқтатады. Қауымдастырылған ұйымдар-
дың пайдасы мен залалындағы Топтың үлесі Топтың пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырлан-
дырылған есебінде бейнеленеді. Қосымша залалдар тек Топтың залалдағы артылған үлесін өтеу бойынша міндеттемесі 
немесе Топ қауымдастырылған ұйымның атынан төлем жасаған жағдайда ғана танылады.

Қауымдастырылған ұйымдарға берілген пайызсыз қаржылық көмектің әділ құнына дейін түзетілуі шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте бұл инвестицилардың құнының  ретінде есепке алынады.

Егер Топ қауымдастырылған ұйымдардағы қатысу үлесін азайтса, бірақ үлестік қатысу әдісін қолдануды жалғастырса, 
онда егер тиісті активтерді немесе міндеттемелерді сату кезінде қайта жіктеу қажет болған болса, Топ бұрын өзге де 
жиынтық табыста немесе залалда танылған сомалардың барабар бөлігін пайда немесе залал деп қайта жіктейді.

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді активтер немесе шығаруға арналған активтер тобы сатуға арналған активтер ретінде жіктеледі, ал олардың 
баланстық құны негізінен оларды өндірістік қызметте пайдалану кезінде емес оларды сату кезінде өтеледі. Ұзақ мерзімді 
активтерді (немесе шығаруға арналған топ) сатудың жалпы қабылданған шарттарына сәйкес, оның ағымдығы күйінде 
сатылуы мүмкін және сату ықтималдығы жоғары болса, осы шарт орындалды. Басшылық активтерді сатуға арналған 
активтер ретінде жіктеген кезден бастап бір жыл мерзімі ішінде сатуы тиіс. Оқиғалардың немесе мән-жайлардың әсерімен 
сатудың аяқталу кезеңі бір жылдан асуы мүмкін. Сатуды аяқтау үшін қажет етілетін кезең ұлғайғанда, егер кідірістің себебі 
кәсіпорынның бақылауынан тыс оқиғалар немесе мән-жайлар болса және кәсіпорын активті (немесе шығатын топты) 
сату жоспарын орындауын жалғастыратынының жеткілікті дәлелі болса, бұл активті (немесе шығатын топты) сатуға ар-
налған актив ретінде жіктеуге кедергі болмайды.

Егер Топ еншілес кәсіпорынның бақылау пакетін сату жоспарын қабылдаса, өз активтері мен міндеттемелерін жоғарыда 
аталған критерийлерді орындаған жағдайда, бұрынғы еншілес кәсіпорындарындағы бақыланбайтын  иелік үлесін сақтап 
қалғанына қарамастан сатуға арналған ретінде қайта жіктеуді жүргізеді. Егер Топ қауымдастырылған кәсіпорынға са-
лынған салымды немесе оның бір бөлігін сатуды жорамалдайтын сату жоспарын орындаса, жоғарыда аталған критерий-
лерді орындаған жағдайда сатылатын салым немесе оның бір бөлігі сатуға арналған ретінде қайта жіктеледі және Топ 
сатуға арналған салымға қатысты үлестік қатысу әдісін қолдануды тоқтатады. Қауымдастырылған кәсіпорынға салынған 
салымның қалған бөлігі сатуға арналған ретінде қайта жіктелмейді және үлестік қатысу әдісі бойынша көрсетіле береді. 
Еншілес ұйымның Топтан шығуының нәтижесінде қауымдастырылған кәсіпорынға тигізер елеулі ықпалын жоғалтуына 
әкелсе, Топ үлестік қатысу әдісін қолдануды тоқтатады.
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ)

Бизнестің біріктірілуі (жалғасы)

Егер гудвилл ақша ағындарын жасайтын бөлімшенің бір бөлігін құраса және бұл бөлімшенің бір бөлігі істен шықса, онда 
істен шығатын қызметке жататын гудвилл бұл қызметтің істен шығуынан келген пайданы немесе залалды айқындау 
кезінде оның баланстық құнына кіргізіледі. Бұл жағдайда істен шыққан гудвилл істен шыққан қызметтің құнының және 
бөлімшенің ақша ағындарын жасайтын қалған бөлігінің құнының арақатынасы негізінде бағаланады.

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 активтері мен міндеттемелері осы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте табыстау күніндегі табыстаушы компанияның (бұрынғы меншік иесінің) есептілігіндегі олардың баланстық 
құны бойынша бейнеленеді. Ұйымның бұрынғы иесі оны бастапқыда сатып алған кезінде пайда болған гудвилл да осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетіледі. Таза активтердің, соның ішінде бұрынғы меншік иесінің гудвил-
лының жалпы баланстық құнының және төленген қаражат сомасының арасындағы айырма осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте капиталдың түзетілуі ретінде есепке алынады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде Топ еншілес ұйымды оны бастапқы меншік иесі баста-
пқы сатып алған күні сатып алғандай жағдай негізге алынды.

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН 
СТАНДАРТТАРЫ

Жаңа стандарттар, түсіндірмелер және қолданыстағы стандарттар мен түсіндірмелерге түзетулер

Топ 2017 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен кейін басталатын жаңа жылдық кезеңдерге қатысты күшіне енетін кей-
бір жаңа стандарттарды және қолданыстағы стандарттарға енгізілген түзетулерді алғаш рет қолданды. Топ шығарылған, 
бірақ күшіне енбеген стандарттарды, түсіндірмелерді немесе түзетулерді мерзімінен бұрын қолданған жоқ. Әр түзетудің 
сипаты мен тигізетін әсері төменде қарастырылған:  

«Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп» 7 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер – «Ақпаратты ашу саласындағы бастама»

Түзетулер бойынша ұйымның қаржы қызметіне байланысты міндеттемелеріндегі өзгерістер туралы ақпаратты, соның 
ішінде ақша ағындарына байланысты болған өзгерістерді, сол сияқты оларға байланыссыз өгерістерді (мысалы, валюта 
бағамдарының өзгеруінен келген пайдасын немесе залалын) ашып көрсетуі талап етіледі. Түзетулер Топтың шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілігіне әсер етпейді.

«Пайдаға салынатын салық» 12 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер – «Өткізілмеген залалдарға қатысты кейінге қалдырылған 
салық активтерін тану»

Түзетулерде салық заңнамасының салық салынатын, ол өткізілмеген залладарға байланысты осындай шегерілетін уақыт 
айырмасын қалпына келтіру кезінде оған қарсы шегерімдер жасай алатын пайданың көздерін шектейтінін не шектемей-
тінін ұйымның есепке алуға тиіс екені түсіндіріледі. Сонымен қатар, түзетулерде ұйымның салық салынатын болашақ 
пайданы қалай анықтауға тиіс екеніне қатысты нұсқаулар қамтылған және салық салынатын пайдада кейбір активтердің 
өздерінің баланстық құнынан асатын сомада өтелуі қарастырылуы мүмкін болатын жағдайлар сипатталған.

Топ түзетулерді ретроспективалық түрде қолданды. Алайда олардың қолданылуы Топтың қаржылық жағдайына және 
қызметінің нәтижелеріне әсер еткен жоқ, себебі Топтың бұл түзетулердің қолданылу саласына жататын шегерілетін уақыт 
айырмалары немесе активтері жоқ.
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2. ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ (ЖАЛҒАСЫ)

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (жалғасы)

Шығу іске асқаннан кейін Топ бұрынғы қауымдастырылған кәсіпорынға қалған қатысу үлесін 39 ХБЕС-ке сәйкес бейнелей-
ді. Ал егер кәсіпорын қауымдастырылған кәсіпорын болып қала берсе, Топ үлестік қатысу әдісін қолдануды жалғастырады. 

Сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активтер (істен шығатын активтер топтары) мына екі шаманың ең кішісі: 
а) қайта жіктеу жүргізілген кездегі баланстық құны, және б) сатуға кеткен шығынды шегергендегі әділ құны бойынша 
бағаланады.

Бизнестің біріктірілуі

Бизнестің біріктірілуі сатып алу әдісін пайдаланып есепке алынады. Сатып алудың құны сатып алу күнінде әділ құны бой-
ынша бағаланып табысталған өтемнің және сатып алынатын ұйымдағы бақыланбайтын иелік үлесінің қосынды сомасы 
ретінде бағаланады. Бизнестің әрбір біріктірілуі үшін Топ сатып алынатын ұйымдағы бақыланбайтын иелік үлесін сатып 
алынатын ұйымның таза активтерінде сәйкестендірілетін үйлесімді үлес бойынша бағалайды. Сатып алуға 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 жағдаят-
тарға байланысты сатып алынған қаржылық активтер мен қабылданған міндеттемелерді тиісті түрде жіктейді және бел-
гілеп 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 күндегі оның әділ құны бойынша қайта бағаланады да, айырмасы пайданың 
немесе залалдың құрамына жатқызылады. 

Сатып алушы беруге тиіс шартты өтем сатып алу күніндегі әділ құны бойынша танылады. Қаржы құралы болып табыла-
тын 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 пайданың не залалдың 
құрамында танылады, немесе өзге де жиынтық табыстың өзгеруі ретінде танылады. Егер шартты өтем 39-ХБЕС-тің қол-
данылу аясына жатпаса, ол қолданылатын басқа ХҚЕС бойынша бағаланады. Егер шартты өтем меншікті капитал ретінде 
жіктелсе, онда кейіннен ол қайта бағаланбайды, және оның өтелуі капиталдың құрамында бейнеленеді. 

Гудвилл алғашқыда бастапқы құны бойынша бағаланады, ол берілген өтемнің және танылмаған бақыланбайтын иелік 
үлесінің және бұрын сатып алушыға тиесілі болған иелік үлестерінің қосынды сомасының Топ сатып алған сәйкестен-
дірілетін активтердің және оның қабылдаған міндеттемелерінің сомасынан асып кетуі ретінде анықталады. Егер сатып 
алынған таза активтердің әділ құны берілген өтемнің сомасынан асып кетсе, Топ барлық сатып алынған барлық актив-
тердің және қабылданған барлық міндеттемелердің дұрыс анықталғанын, сондай-ақ сатып алу күнінде танылуға тиіс со-
маларды бағалау кезінде пайдаланылған рәсімдерді қайталап талдайды. Егер қайталап талдау жасағаннан кейін берілген 
өтем сатып алынған таза активтердің әділ құнынан тағы да аз болып шықса, онда тиімді сатып алудан түскен пайда пай-
даның немесе залалдың құрамында танылады.

Кейіннен гудвилл құнсызданудан жинақталған залалды шегергендегі бастапқы құны бойынша бағаланады. Бизнесті бірік-
тіру 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 міндеттемелерінің аталған бөлімшелер-
ге жататын-жатпайтыны назарға алынбайды.
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3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА                                                                          
ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫ (ЖАЛҒАСЫ)
ХҚЕС-ті жыл сайынғы жетілдіру, 2014-2016 жж. кезеңі
«Басқа ұйымдарға қатысуы туралы ақпаратты ашу» 12 ХҚЕС-ке (IFRS) түзетулер – «12 ХҚЕС-те (IFRS) ақпаратты 
ашып көсретуге қойылатын талаптардың қолданылу саласын түсіндіру» 

Түзетулерде 12 ХҚЕС-те (IFRS) ақпаратты ашып көрсетуге қойылатын талаптар, B10-B16 тармақтарында сипатталған-
дарынан басқа, ұйымның еншілес ұйымдағы, бірлескен кәсіпорындағы немесе қауымдасқан ұйымдағы қатысу үлесіне 
(немесе бірлескен кәсіпорындағы немесе қауымдасқан ұйымдағы қатысу үлесінің бөлігіне) қатысты қолданылатыны 
түсіндіріледі, ол сатуға арналған деп жіктеледі (немесе істен шығатын, сатуға арналған деп жіктелетін топтың құрамына 
кіргізіледі). Түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер етпейді.

Жаңа және қайта қаралған ХҚЕС - шығарылғандары, алайда күшіне енбегендері

Төменде Топтың қаржылық есептілігі шығарылған күні шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген стандарттар мен түсіндірме-
лер келтірілген. Топ бұл стандарттарды олар күшіне енген күннен бастап қолдануға ниеттеніп отыр.

   «Клиенттермен жасалған шарттар бойынша түсімдер» 15-ХҚЕС1;
   «Жалгерлік» 16-ХҚЕС2;
   «Қаржы құралдары» 9-ХҚЕС1.

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.

«Қаржы құралдары» 9-ХҚЕС (IFRS)

2014 жылдың шілдесінде ХҚЕС жөніндегі Кеңес «Қаржы құралдары» 9-ХҚЕС-інің (IFRS) түпкілікті редакциясын шығарды, 
ол «Қаржы құралдары: тану және бағалау» 39-ХҚЕС-ін (IAS) және 9-ХҚЕС-інің (IFRS) барлық бұрынғы редакцияларын алма-
стырады. 9-ХҚЕС (IFRS) қаржы құралдарының есебін жүргізу жөніндегі жобаның: жіктеу және бағалау, құнсыздану және 
хеджирлеудің есебі деген үш бөлігін біріктіреді. 9-ХҚЕС (IFRS) 2018 жылғы 1 қаңтарда немесе бұл күннен кейін басталатын 
жылдық есептік кезеңдерге қатысты күшіне енеді, бұл ретте оны мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі. 

Топ жаңа стандартты ол күшіне енетін талап етілген күннен бастап қолдана бастауды жоспарлап отыр және салыстырма-
лы ақпаратты қайта есептемейді. 2017 жылы Топ 9-ХҚЕС-інің (IFRS) барлық үш бөлігінің әсеріне егжей-тегжейлі бағалау 
жүргізді. Бұл бағалау қазіргі уақытта қолжетімді ақпаратқа негізделіп отыр және Топ 9-ХҚЕС-ін (IFRS) қолдана бастайтын 
2018 жылы Топ үшін қолжетімді болатын қосымша және расталған қосымша ақпараттың алынуы салдарында өзгертілуі 
мүмкін. Жалпы алғанда, Топ жаңа талаптар қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепке және меншікті капи-
талға елеулі әсер етеді деп болжамайды. 

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА                                                                          
ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫ (ЖАЛҒАСЫ)
Жаңа және қайта қаралған ХҚЕС - шығарылғандары, алайда күшіне енбегендері (жалғасы)

«Клиенттермен жасалған шарттар бойынша түсімдер» 15-ХҚЕС (IFRS)

15-ХҚЕС (IFRS) 2014 жылдың мамырында шығарылды, ал 2016 жылдың сәуірінде оған түзетулер енгізілді. Стандарт бой-
ынша сатып алушылармен шасалған шарттар бойынша түсімге қатысты қолданылатын, бес кезеңнен тұратын модель 
көзделеді. 15-ХҚЕС (IFRS) бойынша түсім ұйым тауарларды немесе қызметтерді сатып алушыға табыстауға айырбас 
соған қатысты құқық алады деп күтілетін өтеу ақысын бейнелейтін сомада танылады. 

Түсім жөніндегі жаңа стандарт түсімді тануға қатысты ХҚЕС-тің қазіргі барлық талаптарын алмастырады. 2018 жылғы 
1 қаңтарда немесе бұл күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін оны толық ретроспективалық қолдану немесе 
модификацияланған ретроспективалық қолдану талап етілетін болады; бұл орайда мерзімінен бұрын қолдануға жол 
беріледі. Топ жаңа стандартты толық ретроспективалық қолдануды ол күшіне енетін талап етілген күннен бастап пайда-
лануды жоспарлап отыр. 2016 жылы Топ 15-ХҚЕС-ті (IFRS) қолданудың салдарын алдын ала талдауды жүргізе бастады, 
содан соң неғұрлым егжей-тегжейлі талдау жүргізіліп, 2017 жылы аяқталды. 

Топтың басшылығы «Клиенттермен жасалған шарттар бойынша түсімдер» 15-ХҚЕС-інің (IFRS) қолданылуы болашақта 
Топтың қаржы активтері мен міндеттемелерінің сомаларына елеулі әсер етеді деп болжамайды.

 «Жалгерлік» 16-ХҚЕС (IFRS)

Топ басшылығының пікірінше, «Жалгерлік» 16-ХҚЕС-інің (IFRS) қолданылуы болашақта жалгерліктің есебін жүргізуге әсер 
етпейді. Дегенмен егжей-тегжейлі талдау жүргізілгенге дейін «Жалгерлік» 16-ХҚЕС-ін (IFRS) қолданудың әсерін  бағалау 
мүмкін болмай отыр.

Басшылықтың топшылауы бойынша, басқа стандарттардың қолданылуы олар алғаш қолданылған кезеңде  шоғырланды-
рылған қаржылық есептілікке елеулі әсер етпейді.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ  

Барлау мен бағалау бойынша активтер

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстар

Жер қойнауын пайдалану (барлау мен өндіру) құқықтарын сатып алу бойынша шығыстар қол қойылатын бонустарды, 
тарихи шығыстарды, экологиялық және әлеуметтік бағдарламаларға міндетті шығындарды қамтиды және барлау мен 
бағалау кезеңінде кен орны бойынша жер қойнауын пайдалану құқықтары ретінде капиталға айналдырылады.

Жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстардың есебі кен орындары тұрғысында жүргізіледі. 
Әр  кен орны жыл сайын құнсыздануы жағынан қарастырылады. Кен орны бойынша болашақта жұмыстар жүргізу 
жоспарланбаған жағдайда, жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстардың қалған сальдосы 
есептен шығарылады. Кен орындарында коммерциялық өндіру басталғаннан бастап жер қойнауын пайдалану құқықтары 
минералды ресурстардың дәлелденген қорларының жалпы сомасына негізделіп, өндірістік әдіс бойынша нақты өндіру 
бойынша амортизацияланады.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Барлау мен бағалау бойынша активтер (жалғасы)

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 құнсызданудың 
айғағы болуы мүмкін. Барлық капиталға айналдырылған шығыстарға кем дегенде жылына бір рет техникалық, 
коммерциялық және басқарушылық тексеру жүргізілуге тиіс, мұндағы мақсат – коммерциялық игеру немесе ашылған 
кеннен пайда алудың қандай да бір тәсілін жасау ниетінің бар екенін қуаттау. Басқаша болған жағдайда шығыстар кезеңнің 
шығындары есебіне жазылады. 

Минералдық ресурстардың қорлары дәлелденген және игеруді жалғастыру туралы шешім қабылданған жағдайда тиісті 
шығыстар тау-кен активтерінің құрамына ауыстырылады. 

Тау-кен активтері

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар

Игеру мен өндіру бойынша шығыстар бұрын капиталға айналдырылған (және игерудің басында жіктеуі өзгертілген) жер 
қойнауын игеру құқықтарын сатып алу бойынша шығыстарды және барлау мен бағалау бойынша шығыстарды; полигон-
дардың 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 ай-
налдырылған дисконтталған шығыстарды қамтиды. Игеру мен өндіру бойынша шығыстар негізгі құралдардың (тау-кен 
активтерінің) құрамында капиталға айналдырылады, және олардың есебі кен орындары тұрғысында жүргізіледі.  

Тау-кен активтерінің тозуы (негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің құрамында)

Тау-кен активтері кен орындарында коммерциялық өндіру басталған кезден бастап нақты өндіру бойынша тозуды есеп-
тейтін өндірістік әдіс пайдаланылып амортизацияланады. Кен орындарын іске пайдаланудан шығару бойынша дисконт-
талған шығыстарды қамтитын жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу бойынша шығыстар дәлелденген қорлар-
дың жалпы сомасы бойынша амортизацияланады. Кен орындарын игеру бойынша қалған шығыстар дәлелденіп игерілген 
қорлардың есебіне негізделіп амортизацияланады.

Негізгі құралдар

Негізгі құралдар жинақталған тозуды және құнсыздану бойынша жинақталған залалды (болған жағдайда) шегергендегі 
бастапқы құны бойынша есепке алынады. Мұндай құнға жабдықтың бөліктерін ауыстырудың құны және ұзақ мерзімді 
құрылыс салу жобалары жағдайында қарыздар бойынша шығыстар кіреді (егер оларды капиталға айналдыру крите-
рийлері орындалса). Белгілі бір уақыт аралықтарынан кейін негізгі құралдардың елеулі құрамдастарын ауыстыру қажет 
болған жағдайда Топ ондай құрамдастарды оларға сәйкес келетін пайдалы қызметтің жеке мерзімдері бар жеке актив-
тер ретінде таниды және оларды тиісті түрде амортизациялайды. Сол сияқты, негізгі техникалық тексеру жүргізген кезде 
оған байланысты шығыстар, егер танудың барлық критерийлері орындалса, негізгі құралдардың баланстық құнында жаб-
дықты ауыстыру ретінде танылады.

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық өзге де шығыстар олар болған сәтте пайда немесе залал 
құрамында танылады. Активті пайдаланғаннан кейін оны іске пайдаланудан шығару бойынша болжамды шығыстардың 
келтірілген құны, егер резервті болашақ шығындар деп танудың тиісті критерийлері орындалса, тиісті активтің бастапқы 
құнына кіргізіледі. Тозу, негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзіміне негізделіп, тура әдіспен есептеп шығарылады. 
Кейбір активтердің есептелген пайдалы қызмет мерзімі төмендегідей көрсетілген:

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Негізгі құралдар (жалғасы)

Негізгі құралдардың жіктелуі Пайдаланылу мерзімі
Ғимараттар мен құрылыстар 8 – 50 жыл 

Машиналар мен жабдық 3 – 20 жыл 

Көлік құралдары 7 – 9 жыл

Компьютерлер 3 – 10 жыл 

Өзгесі 3 – 10 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 тура-
лы шоғырландырылған есепке кіргізіледі.

Негізгі құралдар іске пайдалануға берілгеннен кейін болған шығыстар, айталық, ағымдағы жөндеу мен қызмет көрсету 
шығыстары, әдетте бұл шығыстар туындаған тиісті кезеңнің шығындарына жатқызылады. Негізгі құралды пайдаланудан 
келеді деп күтілетін болашақ экономикалық тиімділіктің бастапқыда бағаланған көрсеткіштерінен артуына (пайдалы қыз-
мет 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 перспективалық түрде түзетіледі.  

Ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы    

Әрбір есепті кезеңге Топ барлау мен бағалау бойынша активтердің, тау-кен активтерін қоса алғанда негізгі құралдардың, 
материалдық емес активтердің, еншілес ұйымдарға салынған инвестициялардың және қауымдастырылған компаниялар 
мен бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялардың (бұдан әрі –  «ұзақ мерзімді активтер») баланстық құнының 
құнсыздану белгілерінің бар-жоғына тексеру жүргізеді. Осындай белгілер байқалған жағдайда құнсызданудан болған за-
лал 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 арасындағы 
ең үлкені ретінде айқындалады. Пайдаланудың құнын бағалау кезінде болашақ ақша ағындары салық салынғанға дейінгі 
дисконттау мөлшерлемесін пайдалану жолымен ағымдағы құнына дейін дисконтталады. Ал бұл, басшылықтың пікірінше, 
ақшаның уақыттағы құнының ағымдағы нарықтық бағалануын және осы активке тән тәуекелдерді көрсетеді.

Егер активтің өтелетін құны оның баланстық құнынан төмен болып шықса, онда осы активтің  баланстық құны өтелетін 
құнына дейін төмендетіледі. Құнсызданудан болған залал бірден пайда мен залалдар есебінде көрсетіледі. Құнсыздану-
дан болған залал кейін қалпына келтірілген жағдайда, активтің баланстық құны оның өтелетін құнын жаңадан бағалау 
нәтижесінде алынған сомаға дейін артады, бұл орайда оның жаңа баланстық құны, егер осы актив бойынша алдыңғы 
жылдардағы құнсызданудан болған залал бейнеленбесе, анықталатын баланстық құнынан асып кетпеуге тиіс. Құнсызда-
нудан болған шығынның қалпына келтірілуі пайда мен залал есебінде бірден көрсетіледі.

Материалдық емес активтер

Материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен құнсызданудан жинақталған залал шегерілгеннен кейін өзін-
дік құны бойынша есепке алынады. Материалдық емес активтердің амортизациясы тура әдіс бойынша есептеп шығары-
лады және актив пайдалануға дайын болған кезден басталады. Материалдық емес активтер келісімшарт аясындағы не-
месе басқа құқықтардан келіп шыққан жағдайда немесе олар бөлінетін активтер болса, яғни оларды жеке немесе басқа 
активтермен бірге сатуға болатын болса, есеп жүргізуге болатын деп саналады. 

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Материалдық емес активтер (жалғасы)

Материалдық емес активтерге жер қойнауын пайдалану құқықтары және басқа да материалдық емес активтер кіреді. 
Жер қойнауын пайдалану құқықтары кен орындарында коммерциялық өндіру басталғаннан бастап нақты өндіру бойын-
ша тозуды есептеудің өндірістік әдісі қолданылып амортизацияланады. Басқа материалдық емес активтерге бағдарла-
малық жасақтамаға лицензия кіреді. Амортизация материалдық емес активтердің есептік 1-10 жыл пайдалы қолданылу 
мерзімі негізге алынып тура әдістің негізінде есептеледі.

Болжамды пайдалы қызмет мерзімдері, тарату құны және амортизацияны есептеу әдісі әр жылдың соңында талданады 
және қажет болған жағдайда түзетіледі.

Қаржы құралдары

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер операция 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 белгіленімдеріне 
қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, әділ құн нарықтық мәліметтерге негізделетін болашақ ақша ағындарын дисконт-
тау сияқты жалпы қабылданған бағалау әдістерін қолдана отырып анықталады.

Амортизациялық құн тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану жолымен бағаланады. Тиімді пайыздық мөлшерле-
ме – борышқорлық құралды өтегенге дейінгі болжалды мерзімдегі немесе (қолдану мүмкін болса) борышқорлық құрал-
ды есепке қабылдаған сәттегі баланстық құнына дейінгі анағұрлым қысқа мерзімге болжалды ақша ағындарын (оның 
ішінде тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып саналатын борышқорлық құрал бойынша алынған не-
месе атқарылған 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, хеджерлеу құралдары болып анықталған және танылғандарынан 
басқа, бастапқыда тану кезінде мынадай санаттарға жіктеледі:

   қарыздар мен дебиторлық берешек;
   пайда немесе залал арқылы әділ құны (ПЗАӘҚ) бойынша 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 құнсыздану 
жағынан бағалануға тиіс, бұл қаржылық активтің немесе қаржылық активтер тобының құнсыздануының объективті 
дәлелдерін айқындау үшін қажет. Құнсыздануды айқындау үшін қаржылық активтердің әр санаты үшін төменде сипат-
талған 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 құрамында ашып көрсетілуге 
тиіс.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Қаржылық активтердің жіктелімі және одан кейінгі бағалануы (жалғасы)

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 төлемдері белгіленген немесе анықталатын, белсенді нарықта баға-
сы белгіленбейтін туынды емес қаржылық активтер болып табылады. Бастапқы танудан кейін осы сияқты қаржылық 
активтер амортизациялық құны бойынша бағаланады, ол құнсызданудан болған залалды шегергендегі тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әдісі қолданылып анықталады. 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 амортизациясы пайда мен залал және өзге 
де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте қаржылық табыстар құрамына кіргізіледі. Құнсыздануға байланы-
сты болған шығын пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте қаржылық шығы-
стар құрамында танылады.

Қаржылық активтер

Ақшалай қаражат және оның баламалары 

Ақшалай қаражат және оның баламалары кассадағы қолма-қол ақшадан, ағымдағы шоттарда және өтеу мерзімі құрылған 
күннен бастап тоқсан күннің ішінде басталатын банктік депозиттерде жатқан және қандай да бір шарт аясындағы міндет-
темелермен 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 бойын-
ша танылады және бухгалтерлік есепте бейнеленеді.

Тануды тоқтату

Қаржылық актив (немесе, қолданылытын жерде – қаржылық активтің бір бөлігі немесе ұқсас қаржылық активтер тобы-
ның 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 ағын-

дарын 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 фунциясын табы-
стаған жағдайда.

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 жалғастырып отырған дәре-
жеде танылады.

Табысталған актив бойынша кепілдік түрін қабылдайтын жалғастырылған қатысу мына шамалардың ең кішісі: активтің 
бастапқы ағымдағы құны немесе Топтан талап етілуі мүмкін ең көп сома бойынша танылады.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Қаржылық активтер (жалғасы)

Қаржылық  активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті күнге Топ қаржылық активтің немесе қаржылық активтер тобының құнсыздануының объективті белгілерінің 
бар-жоғын бағалайды. Қаржылық актив немесе қаржылық активтер тобы бойынша күтілетін болашақ ақша ағындарына 
әсерін сенімді бағалауға болатын активті бастапқы танудан кейін орын алған («залал көтеру жағдайы» туындағанда) бір 
немесе бірнеше оқиға нәтижесінде құнсызданудың шынайы айғағы пайда болған кезде ғана, қаржылық актив немесе 
қаржылық активтер тобы құнсызданған болып саналады. Құнсыздану айғақтарына борышкер немесе борышкерлер то-
бының 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 банкроттық немесе басқадай қаржылық қайта ұйымдастыру рәсімін жүргізуі ықтимал екенін көрсететін жағдай-
лар жатады. Сонымен қатар, мұндай айғақтарға қаржы құралы бойынша күтілетін болашақ ақша ағындарының бағалауға 
болатындай төмендеп отырғанын көрсететін байқалып отырған деректер, атап айтқанда, мерзімі кешіктірілген берешек 
көлемдерінің немесе қарызды төлеу міндеттемелерін орындаудан бас тартумен белгілі бір өзара байланыста жатқан эко-
номикалық жағдайлардың өзгеруі жатқызылады.

Бұрын танылған құнсызданудан болған залалдардың қалпына келтірілуі құнсызданудан болған залалдың азаюы құнның 
төмендеуінен кейін болған оқиғамен шынайы байланыста болған кезде есепке алынады. 

Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын қаржылық активтерге қатысты құнсыздану сомасы активтің балан-
стық құнының және ақшалай қаражаттың болжамды болашақ қозғалысының бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме 
бойынша дисконтталған ағымдағы құнының арасындағы айырма ретінде бағаланады.

Қаржылық активтің баланстық құны барлық қаржылық активтер бойынша тікелей құнсызданудан болған залал есебі-
нен төмендетіледі, ал сауда дебиторлық берешектің баланстық құны қүмәнді берешектер бойынша резервті пайдалану 
арқылы төмендетіледі. Топ шартта белгіленген 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 бере-
шек 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 жа-
салған күнге қарай активтің баланстық құны амортизациялық 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 аморти-
зациялық 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 жо-
лымен амортизациялық құны бойынша есепке алынады.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Қаржылық міндеттемелер (жалғасы)

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 асыруға 
немесе бір уақытта активті өткізіп және міндеттемені өтеуге ниеті болса ғана қаржылық активтер мен қаржылық мін-
деттемелер өзара есепке жатқызылуы және таза сома қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте көрсетілуі 
мүмкін.

Қаржы құралдарының әділ құны 

Белсенді нарықтарда сауда жүргізілетін қаржы құралдарының әділ құны әрбір есепті күні мәміле бойынша шығындарды 
шегерместен, нарықтық баға белгіленіміне немесе делдалдардың баға белгіленіміне (ұзын позициялар бойынша сатып 
алудың баға белгіленімі және қысқа позициялар 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 үл-
гілерін қамтуы мүмкін.

Резервтер

Топтың өтеуі қажет, бұрынғы оқиғалардың нәтижесінде пайда болған ағымдағы міндеттемелері (заңды немесе тәжіри-
беден келіп шығатын) болған жағдайда, резервтер есеп жүргізуде көрсетіледі, және де мұндай міндеттемелердің 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 табылады. Егер 
болашақ шығындар резервінің шамасы міндеттемелерді 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 бағаланатын 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 сыйақының 
әділ құны бойынша бағаланады. Топ өзінің принципал немесе агент ретінде әрекет ететінін айқындау мақсатымен, табыс 
алуды көздейтін өзінің жасасатын шарттарын белгілі бір критерийлерге сәйкес талдайды.  

Сыйақыдан алынған табыс

Табыс пайыздарды есептеу кезінде тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданылып, яғни қаржы құралының айналымда 
болуының болжалды ұзақтығы кезеңіндегі ақшалай қаражаттың бағдарлы болашақ түсімдерін қаржылық активтің таза 
баланстық құнына дейін дисконттайтын мөлшерлеме бойынша танылады. Пайыздық табыс пайда мен залал және өзге 
де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте қаржылық табыстар құрамына кіргізіледі.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Табыстар мен шығындарды тану (жалғасы)

Дивидендтер

Дивидендтерден түскен табыс Топтың төлем алуға құқығы белгіленген жағдайда танылады, ал бұл әдетте  акционерлер 
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 өз-
дерінің тиісті кезеңінде көрсетіледі.

Тауарлы-материалдық қорлар

Топтың тауарлы-материалдық қорларына тауарлар, аяқталмаған 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 жа-
салған өзге де шығыстар кіреді. Тауарлы-материалдық қорлар орташа есептелген құн әдісі бойынша есепке алынады.

Тауарлы-материалдық қорлар екі шаманың кішісі: өзіндік құны немесе өткізудің таза құны бойынша есепке алынады. Топ 
тиісті резервті бейнелеу кезінде өтімді емес және аз пайдаланылатын тауарлы-материалдық қорларды өткізудің таза құ-
нына дейін азайтады. Осындай тауарлы-материалдық қорлардың шығуынан алынатын өткізудің нақты сомасы өткізудің 
таза құнынан өзгешеленуі мүмкін. Мұндай кез келген айырмашылықтың болашақ операциялық нәтижелерге елеулі әсері 
болуы мүмкін.

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы 

Ағымдағы және алдыңғы кезеңдердегі ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық активтер мен міндет-
темелер салық органдары тарапынан өтеледі немесе салық органдарына төленеді деп топшыланатын сома бойынша 
бағаланады. Бұл соманы есептеу үшін қолданылатын салық мөлшерлемелері мен салық заңнамасы – бұл Топ өз қы-
зметін 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.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау мақсатын-
да есепті күндегі активтер мен міндеттемелердің салықтық базасының және олардың ағымдағы құнының арасындағы 
уақыт айырмаларын айқындау жолымен міндеттемелер әдісі бойынша есептеп шығарылады.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттемелер салық салынатын барлық уақыт айырмала-
ры бойынша танылады. Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер барлық шегерілетін уақыт 
айырмалары, пайдаланылмаған салықтық жеңілдіктер мен пайдаланылмаған салықтық залалдар бойынша, салық са-
лынатын пайданың болу ықтималдығы елеулі болатындай дәрежеде танылады, аталған пайдаға қарсы шегерілетін уақыт 
айырмалары, пайдаланылмаған салықтық жеңілдіктер мен пайдаланылмаған салықтық шығындар есепке алынуы мүм-
кін. Бизнесті біріктіру болып табылмайтын мәміле барысында активті немесе міндеттемені бастапқы танудың нәтижесін-
де уақыт айырмасы туындайтын және ол операция жүзеге асырылған сәтте не бухгалтерлік пайдаға, не салық салынатын 
пайдаға немесе залалға әсер етпейтін жағдайда салықтық активтер мен салықтық міндеттемелер шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте бейнеленбейді. 

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтердің ағымдағы құны әрбір есепті күнге қайта қара-
стырылып, кейінге қалдырылған салықтық активтердің барлығын немесе бір бөлігін пайдалануға мүмкіндік беретін са-
лық салынатын жеткілікті пайданың алынуы күмәнді деп бағаланатындай дәрежеде төмендейді.

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша танылмаған активтер әрбір есепті күнге қайта қарасты-
рылып, салық салынатын болашақ пайда кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтерді пайда-
лануға мүмкіндік береді деген жоғары ықтималдық туындаған дәрежеде танылады.

Кейінге қалдырылған салықтық активтер мен міндеттемелер есепті күні заңнамада бекітілген немесе бекітіледі дерлік са-
лық салу мөлшерлемелерін (сол сияқты салық заңнамасының ережелерін) қолдану жолымен есептеп шығарылады және 
салықтық активті іске асыру немесе міндеттемелерді өтеу кезеңінде әрекет етеді деп болжанады. Кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттемелер мен активтерді бағалау активтер мен міндеттемелердің баланстық құнының орнын толтыру не-
месе өтеу тәсілдеріне қатысты Топтың ниетінің салықтық салдарын бейнелейді (есепті күндегі 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 Республикасының 
бюджетіне әлеуметтік салық төлейді. Әлеуметтік салық сомасының бір бөлігі «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» 
АҚ-ға аударылады.

Топ сонымен қатар 2017 жылы өз қызметкерлерінің еңбекақысынан «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ға ауда-
рымдар ретінде 10%-ға дейінгі көлемде қаражат ұстап қалады (2016: 10%).

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдардан басқа, Топ еңбекақыдан және материалдық игіліктерді қоса 
алғанда, жұмыскерлерге жасалатын өзге төлемдерден бірыңғай 10%-дық мөлшерлеме бойынша жеке табыс салығын 
ұстап қалады.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ (ЖАЛҒАСЫ)
Қосылған құн салығы 

Салық органдары сатылымдар мен сатып алулар бойынша қосылған құн салығын (бұдан әрі – «ҚҚС») нетто негізде жүзе-
ге асыруға рұқсат етеді.

Төленетін ҚҚС

Өткізу кезінде туындайтын ҚҚС тауарлар жөнелтілген немесе қызметтер көрсетілген кезде салық органдарына төленуге 
тиіс. Сатып алулар бойынша ҚҚС жеткізушіден салықтық шот-фактура алынған кезде өткізу бойынша ҚҚС-пен есепке алы-
нуға жатады. Салық заңнамасы бойынша ҚҚС-ты таза негізде есепке жатқызуға рұқсат етіледі. Сәйкесінше, қаржылық 
жағдай туралы есеп жасалған күні есепке жатқызылмаған өткізу және сатып алу жөніндегі операциялар бойынша ҚҚС 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте таза негізде танылды.

Сонымен қатар, есепті күні есеп айырысу үдерісі аяқталмаған 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 деби-
торлық берешек есептен шығарылғанға дейін есептілікте бейнеленеді. 

Төленетін ҚҚС қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте төленетін салықтар бабына кіргізілген.

Өтелетін ҚҚС

Өтелетін ҚҚС есепті күнгі жағдай бойынша төленбеген сатып алуларға жатқызылады. Өтелетін ҚҚС сатылымдарға жатқы-
зылатын ҚҚС бойынша, сатып алу үшін төлем жасалуына қарай берешек сомасына қарсы есепке алу арқылы қайта-
рылуға тиіс. Өтелетін ҚҚС қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте өтелетін салықтар бабында бейнеленген.

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 өтеуге байланысты көлемін жеткілікті дәрежеде дәл анықтауға бо-
латын ресурстардың істен шығуы қажет етілетін жағдайда ғана шоғырландырылған қаржылық есептілікте бейнеленеді.

Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Жыл аяқталғаннан кейін болған және қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп дайындалған күні Топтың 
жағдайы туралы қосымша ақпарат беретін оқиғалар (түзету оқиғалары) шоғырландырылған қаржылық есептілікте бей-
неленеді. 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 арасындағы өза-
ра қарым-қатынастың сипатын, сондай-ақ бұл қарым-қатынастың шоғырландырылған қаржылық есептілікке тигізетін 
әлеуетті әсерін түсіну үшін қажетті бұл операциялар мен өзара есеп айырысудың өтелмеген қалдықтары туралы ақпарат-
ты  ашады. 

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте байланысқан тараптар болып басқа тараптың операциялық және 
қаржылық шешімдерін бақылауға немесе оларға елеулі түрде әсер етуге мүмкіндігі бар тараптар саналады. Тараптардың 
байланысқан болып табылатын-табылмайтыны туралы мәселені шешкен кезде тараптардың өзара қарым-қатынасының 
заңдық нысаны ғана емес, оның мазмұны да назарға алынады.

5. МАҢЫЗДЫ БУХГАЛТЕРЛІК ПАЙЫМДАУЛАР ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-ке сәйкес дайындауда Топ басшылығының пайымдамалар дайында-
уы және активтер мен міндеттемелердің есепке алынған сомаларына әсерін тигізетін субъективті бағалаулар мен бол-
жамдарды пайдалануы және шоғырландырылған қаржылық есептілікте есепті күнге қарайғы әлеуетті активтер мен мін-
деттемелердің және есепті кезеңдегі табыстар мен шығындардың ескерілген сомалары туралы ақпаратты ашып көрсетуі 
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:

Ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті күнге Топ ұзақ мерзімді активтердің баланстық құнының құнсыздану индикаторларының бар-жоғын анықтау 
үшін тексеру жүргізеді.

Құнсыздану көптеген факторларға негізделеді, соның ішінде: ағымдағы бәсекелік орта, саладағы күтулі өсімдегі өзгері-
стер, 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 са-
лыстырылады. Активтердің баланстық құны олардың өтелетін құнынан асатын жағдайда құнсыздану бар деп танылады. 
Өтелетін құн екі мәннің ең үлкені: сатуға жұмсалатын шығыстарды шегергендегі активтердің әділ құны немесе пайдалану 
құны болып анықталады. Пайдаланудың құнын бағалау кезінде есептік болашақ ақша ағындары салық салынғанға дейін 
дисконттау мөлшерлемесін пайдалану жолымен олардың ағымдағы құнына дейін дисконтталады, ал ол, басшылықтың 
ойынша, ақшаның уақыттағы құнының ағымдағы нарықтық бағалануын, активтерге тән тәуекелдерді бейнелейді. Бағала-
нып отырған өтелетін құндағы өзгеріс оның құнсыздануына немесе болашақ кезеңдерде қалпына келтірілуіне алып келуі 
мүмкін.

Топтың қаржылық емес активтеріне негізінен негізгі құралдар, соның ішінде тау-кен активтері, материалдық емес актив-
тер және барлау мен бағалау жөніндегі активтер, еншілес ұйымдарға, бірлескен және қауымдастырылған ұйымдарға са-
лынған инвестициялар кіреді.

2017 және 2016 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: экономикалық тұрғыдан пай-
далануға, жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі бағдарламаларға, технологиялық жақсартуларға және өзге де іскерлік 
жағдайларға байланысты. Негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзімдеріне басшылықтың берген бағасы осы шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілік күнінде қолда бар тиісті ақпаратты бейнелейді.

Күмәнді борыштар бойынша резерв 

Топ күмәнді дебиторлық берешек, берілген аванстар және өзге де берешек бойынша резервтер құрады. Күмәнді шоттар-
ды бағалау кезінде тапсырыс берушілер қызметінің бұрынғы және күтулі нәтижелері назарға алынады. Экономикадағы, 
саладағы немесе тапсырыс берушілердің нақты сипаттамаларындағы өзгерістер осы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте көрсетілген күмәнді берешектерге қатысты резерв бойынша түзету жасауды қажет етуі мүмкін.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

5. МАҢЫЗДЫ БУХГАЛТЕРЛІК ПАЙЫМДАУЛАР ЖӘНЕ БАҒАЛАУ (ЖАЛҒАСЫ)

Ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық қорлардың құнын азайту

Тауарлы-материалдық қорлар екі шаманың ең кішісі: өзіндік құны немесе өткізудің таза құны бойынша есепке алына-
ды. Топ өтімді емес және аз пайдаланылатын тауарлы-материалдық қорлардың құнын, егер ол өзіндік құнынан аспаса, 
өткізудің таза құнына дейін азайтады. Осындай тауарлы-материалдық қорлардың істен шығуынан алынатын өткізудің 
нақты сомасы өткізудің таза сомасынан өзгешеленуі 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 қайшылығы болатын жағдайлар кездеседі. Бұл орайда, салық орган-
дары қосымша салықтарды есептеген жағдайда айыппұл мен өсімпұлдың қолданыстағы мөлшерлері елеулі көлемде 
белгіленген: айыппұл көлемі қоса есептелген салықтың 50%-ын құрайды, ал өсімпұлдың мөлшері уақтылы төленбеген 
салық сомасы бойынша есептегенде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөл-
шерлемесінің 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 есептелген сома-
лардан айтарлықтай асып кетуі мүмкін. Бағалаулар мен нақты төленген сомалардың арасындағы айырмашылықтар, егер 
ондайлар туындаса, болашақ операциялық 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 пайдаланады. Оларға нарыққа қатысушылардың құралдарды қалай бағалай-
тынына сәйкес бағалау мен болжамдарды анықтау кіреді.

Басшылық өзінің болжамдарын, мүмкін болғанынша, байқалып отырған деректердің негізінде жасайды, бірақ олар әркез 
қолжетімді бола бермейді. Бұл жағдайда басшылық өзінің қолы жетерлік ақпараттың ішінен ең қолайлы келетінін пай-
даланады. Есептелген әділ құн есепті күні тәуелсіз тараптардың арасында жасалған мәміленің нәтижесінде 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 тара-
ту әдісін және топырақ құнарлылығын қалпына келтіру дәрежесін ескергеннен кейін ішкі немесе сыртқы мамандардан 
алынған бағалаулардың негізінде баға береді.

5. МАҢЫЗДЫ БУХГАЛТЕРЛІК ПАЙЫМДАУЛАР ЖӘНЕ БАҒАЛАУ (ЖАЛҒАСЫ)

Жер тілімін қалпына келтіру бойынша резерв (жалғасы)

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 «Не-
гізгі құралдар нысанын істен шығару, ол алып жатқан телімдегі табиғи ресурстарды қалпына келтіру бойынша міндет-
темелердегі және соған ұқсас өзге де міндеттемелердегі өзгерістер» атты 1-пайымдама бойынша әр есептік күні қайта 
қаралады және ең жақсы бағалауды көрсету үшін түзетіледі. Жабуға арналған болашақ шығындарды бағалау кезінде бас-
шылық жасаған елеулі бағалаулар мен пайымдаулар пайдаланылды. Бұл бағалау кезінде пайдаланылған елеулі пайымда-
уларға дисконттау мөлшерлемесін және ақшалай қаражат ағындарының уақытта бөлінуін бағалау кіреді.

Топ басшылығының пікірінше, ұзақ мерзімді мемлекеттік облигациялардың табыстылығы қолданылатын дисконттау 
мөлшерлемесінің ең жақсы бағасы болып табылады. Дисконттау мөлшерлемесі басшылық болашақта кен орнындағы 
жер телімдерін қалпына келтіруге жұмсалады деп болжап отырған атаулы сомаға қатысты қолданылуға тиіс. Топ бола-
шақ таратудың құнын бағалау кезінде ағымдағы жылдың бағаларын және инфляцияның ұзақ мерзімді деңгейінің орташа 
мәнін пайдаланады.

Global Insight агенттігі айқындаған, есептеуде пайдаланылған Қазақстан Республикасындағы инфляцияның болашақ ке-
зеңдер бойынша ұзақ мерзімді мөлшерлемесі жылдық 2.8% – 14.5% ауқымында өзгеріп тұрады (2016: 2.8% – 14.5%), ал 
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерді айқындау үшін пайдаланылған дисконттау мөлшерле-
месі 7.51% құрады (2016 жылғы 31 желтоқсанда: 7.12%). 

6. БИЗНЕСТІҢ БІРІКТІРІЛУІ

«Қазақстан кремнийі» ЖШС-нің сатып алынуы және «Tau-Ken Temir» ЖШС-іне қосылуы

Компанияның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы қосу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімінің 
негізінде «Tau-Ken Temir» ЖШС мен «Қазақстан кремнийі» ЖШС ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы келісімге келді, 
ол бойынша «Қазақстан кремнийі» ЖШС «Tau-Ken Temir» ЖШС-іне қосылады. 2016 жылғы 12 мамырда «Қазақстан крем-
нийі» ЖШС «Tau-Ken Temir» ЖШС-іне қосу жолымен мемлекеттік тізілімнен шығарылды, Компания «Қазақстан кремнийі» 
ЖШС-індегі 10,022,393 мың теңге сомасындағы активтер мен міндеттемелерді «Tau-Ken Temir» ЖШС-іне ауыстырды. 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ арасындағы «Қазақстан кремнийі» ЖШС-нің 
жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алу-сату шартына сәйкес, 2015 жылғы 25 желтоқсанда Топ метал-
лургиялық кремнийді және жанама өнімдерді 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 теңгегені құрады, өтеу мерзімі – 2024 жылғы 
31 желтоқсанға дейін. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша төленуге тиіс қалған сома 8,299,800 мың теңгеге 
тең болды және ол әр төлем күнінде 5.41% – 7.91% аралығында өзгеретін мөлшерлеме бойынша айқындалған әділ құны 
бойынша танылды. 2017 жылғы 31 желтоқсанда дисконт сомасы 2,882,232 мың теңгені құрады (2016  жылғы 31 желтоқ-
сан: 3,242,646 мың теңге).

2017 жылғы 31 желтоқсанда және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде дисконт амортизациясы, сәйкесін-
ше, 360,414 мың теңге мен 337,159 мың теңгені құрады және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғыр-
ландырылған есепте қаржылық шығын құрамында танылды.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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6. БИЗНЕСТІҢ БІРІКТІРІЛУІ (ЖАЛҒАСЫ)
«Silicon Mining» ЖШС-нің сатып алынуы

2016 жылғы 9 желтоқсанда Компания 2015 жылғы 2 желтоқсандағы №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 Қарағанды облысындағы «Ақтас» желілік кварц кен орнында барлау жұ-
мысын жүргізу болып табылады. Мәміленің құны 93,382 мың теңгені құрады, ол 2017 жылы төленді.

«Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің сатып алынуы 

«Солтүстік Қатпар» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алу үшін Компания «Самұрық-Қазына» 
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 аяқталған-
нан кейін сыйақы жылдық 2% құрайды. Алынған қарыздардың әділ құны олар танылған күні 6.93% мөлшерлемесі пай-
даланылып 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 жүр-
гізілген операция ретінде танылды.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған қарыздардың және есептелген сыйақының әділ құны, сәйкесін-
ше, 3,094,606 мың теңге мен 10,357 мың теңгені құрады (2016 жылғы 31 желтоқсан: сәйкесінше, 2,894,591 мың теңге, және 
3,774 мың теңге).

2017 жылғы 31 желтоқсанда және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде дисконттың амортизациясы, 
сәйкесінше, 200,015 мың теңге мен 184,085 мың теңгені құрады және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс тура-
лы шоғырландырылған есепте қаржылық шығын құрамында танылды.

2017 жылғы 31 желтоқсанда және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде есептелген сыйақы, сәйкесінше, 
6,583 мың теңге мен 7,755 мың теңгені құрады және пайда мен залал және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырланды-
рылған есепте қаржылық шығын құрамында танылды.

7. 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 сатып алу-сату шарты-
на сәйкес, «ТКС-Жақсылық» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесі тоқтатылған қызметтің құрамында 
танылды. 2016 жылғы 17 ақпанда «ТКС-Жақсылық» ЖШС-інде меншік құқықтарын толығымен заңдық қайта тіркеу жүзе-
ге асырылды.

Мың теңге 2016 жылғы  17 ақпан
Алынған сыйақы сомасы 186,000

Істен шыққан таза активтердің баланстық құны (169,292)

16,708

Есепті кезең ішіндегі тоқтатылған қызметтен түскен табыс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2016 ж. 1 қаңтардан 17 ақпанға  дейінгі кезеңде
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 Істен шыққан күндегі активтер мен міндеттемелер
Активтер

Барлау мен бағалау жөніндегі активтер 158,357

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 1,564

Өзге де ағымдағы активтер 19

Ақшалай қаражат және оның баламалары 11,240

Сатуға арналған активтер 171,180

Міндеттемелер

Өзге де ағымдағы міндеттемелер (1,888)

Сатуға арналған активтерге тікелей байланысты 
міндеттемелер (1,888)

Таза активтер 169,292

2016 жылғы 1 қаңтардан 2016 жылғы 17 ақпанға дейінгі кезеңде ақшалай қаражатта қозғалыс болған жоқ.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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7. САТУҒА АРНАЛҒАН ДЕП ЖІКТЕЛЕТІН АКТИВТЕР ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ 
(ЖАЛҒАСЫ)

«Тау Голд Коппер БК» ЖШС

2015 жылғы 28 қазанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Альголд» ЖШС арасында жасалған «сатып алу-сату шартына 
сәйкес, Тау Голд Коппер БК» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 50% үлес тоқтатылған қызметтің құрамында танылды. 
2016 жылғы 15 наурызда «Тау Голд Коппер БК» ЖШС-індегі меншік құқықтары заңдық жағынан толығымен қайта тіркелді 
және сәйкесінше Топ бақылаудан айырылды.

Мың теңге 2016 жылғы 15 наурыз
Алынған сыйақы сомасы 60,200

Істен шыққан таза активтердің баланстық құны (1,741)

58,459

Есепті кезең ішінде тоқтатылған қызметтен алынған табыс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге За период с 1 января по 15 марта 2016 года
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 Активы и обязательства на дату выбытия
Сатуға арналған активтер 1,741

Таза активтер 1,741

2016 жылғы 1 қаңтардан 2016 жылғы 15 наурызға дейінгі кезеңде ақшалай қаражатта қозғалыс болған жоқ.

7. САТУҒА АРНАЛҒАН ДЕП ЖІКТЕЛЕТІН АКТИВТЕР ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ 
(ЖАЛҒАСЫ)

«Тау Кетмень» ЖШС

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 4 қарашадағы шешіміне сәйкес 
«Тау Кетмень» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесі «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» ЖШС-іне 429,441 мың 
теңгеге сатылды. Мәміленің сомасы 429,441 мың теңгені құрады. 2017 жылғы 27 маусымда НГК «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ және «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» ЖШС-нің арасында жасалған сатып алу-сату шартына сәйкес, «Тау Кетмень» ЖШС-нің 
жарғылық капиталындағы 100% үлес тоқтатылған қызметтің құрамында танылды. 2017 жылғы 27 маусымда «Тау Кет-
мень» ЖШС-індегі меншік құқықтарын толығымен заңдық қайта тіркеу жүргізілді. 

Мың теңге 2017 жылғы 27 маусым
Алынған сыйақы сомасы 429,441

Істен шыққан таза активтердің баланстық құны (326,015)

103,426

Есепті кезеңде тоқтатылған қызметтен алынған табыс төменде көрсетілген:

Мың теңге 2017 жылғы 1 қаңтардан 2017 жылғы  
27 маусымға дейінгі кезең бойынша 

2016 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл бойынша

Бірлескен кәсіпорынның істен 
шығуынан алынған табыс 103,426 –

Кезең ішіндегі залал (7,755) (7,291)

95,671 (7,291)

«Тау Кетмень» ЖШС-нің істен шыққан күндегі активтері мен міндеттемелерінің санаттары төменде көрсетілген:

Мың теңге 2017 ж.  27 маусымдағы актив-
тер мен міндет-темелер

2016 жылғы 31 желтоқсандағы 
активтер мен міндеттемелер

Активтер

Негізгі құралдар 323,108 323,108

Өзге де ұзақ мерзімді активтер 4,298 4,298

Өзге де ағымдағы активтер 449 449

Ақшалай қаражат және оның баламалары 76 76

Сатуға арналған активтер 327,931 327,931

Міндеттемелер

Өзге де ағымдағы міндеттемелер (1,916) (1,916)

Таза активтер 326,015 326,015

2017 жылғы 1 қаңтардан 2017 жылғы 27 маусымға дейінгі кезеңде ақшалай қаражатта қозғалыс болған жоқ. 

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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8. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР (ЖАЛҒАСЫ)
2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде есептелген тозуға мыналар кіреді: өткізілген өнімнің өзіндік құны-
ның құрамында бейнеленген 676,413 мың теңге (2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 619,238 мың теңге) 
(19-ескерту), жалпы және әкімшілік шығындар құрамындағы 128,128 мың теңге (2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 
жыл ішінде: 96,362 мың теңге) (20-ескерту). 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі тозу бойынша 506,514 
мың теңге мөлшеріндегі шығындар (2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 263,976 мың теңге) кен орнын 
игеру бойынша активтерге капиталға айналдырылды.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша баланстық құны 267,506 мың теңге негізгі құралдар «Евразийский банк 
развития» АҚ-мен жасалған кредит шарты бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілге салынды (2016 жыл: нөл) (23-ескерту).

9. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР 

Мың теңге
Жер қойна-

уын пайдалану 
құқықтары

Басқасы Барлығы

Бастапқы құны:

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

Түсімдер – 128,546 128,546

Істен шығу – (625) (625)

2017 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 264,298 52,768,751

Жинақталған амортизация:

2015 жылғы 31 желтоқсанда – (25,582) (25,582)

Жыл ішінде есептелгені – (13,134) (13,134)

2016 жылғы 31 желтоқсанда – (38,716) (38,716)

Жыл ішінде есептелгені – (49,702) (49,702)

2017 жылғы 31 желтоқсанда – (88,418) (88,418)

Баланстық құны:

2016 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 97,661 52,602,114

2017 жылғы 31 желтоқсанда 52,504,453 175,880 52,680,333

2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі материалдық емес активтердің амортизациясына мыналар кіреді: 
өткізілген өнімнің өзіндік құнының құрамында бейнеленген 36 мың теңге (2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішінде: нөл) (19-ескерту), жалпы және әкімшілік шығындар құрамындағы 7,374 мың теңге (2016 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл ішінде: 9,859 мың теңге) (20-ескерту). 2017жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі амортизация 
бойынша 42,328 мың теңге мөлшеріндегі шығындар (2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде: 3,239 мың теңге) 
тау-кен активтеріне капиталға айналдырылды.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың материалдық емес актив-
тері қамтамасыз ету ретінле кепілге салынған жоқ.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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10. БАРЛАУ МЕН БАҒАЛАУ БОЙЫНША АКТИВТЕР
Мың теңге Барлау мен бағалау бойынша активтер
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

Түсімдер 1,377,657
Істен шығу (1,533)
Құнсыздану (382,201)
2017 жылғы 31 желтоқсанда 6,848,471

Барлау мер бағалау бойынша активтерге келесідей капиталға айналдырылған шығыстар кіреді:

Мың теңге 2017 жылғы  
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

Геологиялық және геофизикалық жұмыстар 5,958,125 5,129,469
Қол қойылатын бонус 358,784 334,049
Жоба алдындағы құжаттаманы дайындау бойынша қызметтер 166,780 129,137
Еңбекақы бойынша шығыстар және тиісті аударымдар 87,389 76,267
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның 
инфрақұрылымын дамытуға арналған аударымдар 66,460 48,105
Геологиялық ақпарат 6,651 5,177
Басқасы 601,349 147,210
Құнсыздану (397,067) (14,866)

6,848,471 5,854,548

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде барлау мен бағалау бойынша активтердің құнсыздануы бойынша ре-
зервтегі өзгеріс келесідей көрсетілген:

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
1 қаңтардағы сальдо 14,866 –
Есептелді 382,201 14,866
31 желтоқсандағы сальдо 397,067 14,866

11. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Мың теңге 2017 жылғы 31 желтоқсан 2016 жылғы 31 желтоқсан

Үлес Сома Үлес Сома

«Қазцинк» ЖШС 29.8221% 443,335,588 29.8221% 434,888,968

Мың теңге Негізгі қызмет
Негізгі қызметін жүзеге асы-

ратын және орналасқан 
елі

Топ пен Кәсіпорын арасын-
дағы қатынастың сипаттама-

сы және 
оның Топ үшін стратегиялық 

маңызы бар ма

Инвестициялардың әділ құны 
(егер инвестициялар үлестік 

қатысу әдісі бойынша есепке 
алынса, инвестицияның 

нарықтық белгіленген құны 
бар болған жағдайда)

ТОО «Казцинк»

Металл кендерін 
өндіру және өңдеу,

тазартылған метал-
дарды шығару

Қазақстан 
Республикасы

Ұйым Топ Акционері 
үшін стратегиялық 

маңызды болып 
табылады

Бағасы белгіленбейді

11. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР (ЖАЛҒАСЫ)
Қауымдастырылған компанияға салынған инвестициялардағы өзгерістер төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге
2016 жылғы 1 қаңтарда 410,903,918
Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес 37,390,949
Дивидендтер (13,795,549)
Шетел бөлімшесінің валютасын қайта есептеу 389,650
2016 жылғы 31 желтоқсан 434,888,968

Қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес 58,049,264
Дивидендтер (39,321,127)
Шетел бөлімшесінің валютасын қайта есептеу (10,281,517)
2017 жылғы 31 желтоқсан 443,335,588

«Қазцинк» ЖШС

«Қазцинк» ЖШС-нің қатысушыларының 2017 жылғы 16 наурыздағы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша «Қазцинк» ЖШС-нің қатысушыларына жарияланған дивидендтердің жалпы сомасы 131,676,462 
мың теңгені құрады, соның 39,321,127 мың теңгесі Топқа үлестірілді және ақшалай төленді.

«Қазцинк» ЖШС-нің қатысушыларының 2016 жылғы 16 наурыздағы жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2015 жылдың 
қорытындысы бойынша «Қазцинк» ЖШС-нің қатысушыларына жарияланған дивидендтердің жалпы сомасы 46,259,480 
мың теңгені құрады, соның 13,795,549 мың теңгесі Топқа үлестірілді және 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 2017 жылғы  
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

Ағымдағы активтер 407,770,904 342,470,403
Ұзақ мерзімді активтер 1,444,462,721 1,480,808,619
Ағымдағы міндеттемелер (95,859,259) (110,925,882)
Ұзақ мерзімді міндеттемелер (269,773,530) (254,070,772)
Капитал 1,486,600,836 1,458,282,368
Инвестицияның баланстық құны 443,335,588 434,888,968

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
Түсім 999,280,372 882,390,026
Таза пайда 194,652,485 125,379,647
Жыл ішіндегі таза пайдадағы Топтың үлесі 58,049,264 37,390,949

12. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Мың теңге Ескерту 2017 жылғы  
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

Шикізат пен материалдар 10,163,236 1,681,198
Аяқталмаған өндіріс 19 5,955,012 10,845,698
Дайын өнім 19 4,669,231 6,882,460
Тауарлар – 9,154
Минус: ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық 
қорлар бойынша есептен шығару (68,576) (207,635)

20,718,903 19,210,875

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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12. ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР (ЖАЛҒАСЫ)
Топтың дайын өніміне негізінен құйма түріндегі тазартылған алтын мен күміс кіреді. Аяқталмаған өндіріске негізінен ал-
тын мен күмістің жартылай фабрикаты және алтын мен күміс электролиті кіреді. Шикізат пен  материалдарына негізінен 
өңдеу үшін үшінші тараптардан сатып алынған алтын мен күмістің жартылай фабрикаты кіреді. 

31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық қорлар бойынша резервтегі 
өзгеріс төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
1 қаңтарда 207,635 196,574
Есептелді – 11,962
Резервтің есебінен есептен шығарылды (11,912) (901)
Қалпына келтірілді (127,147) – 
31 желтоқсанда 68,576 207,635

13. ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Мың теңге 2017 жылғы  
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

Шет ұйымдардың дебиторлық берешегі 655,879 1,295,172
Байланысқан тараптардың дебиторлық берешегі (25-ескерту) – 1,107,040
Минус: күмәнді борыштар бойынша резерв (10,177) (7,728)

645,702 2,394,484
31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша күмәнді борыштар бойынша резервтегі өзгеріс төмендегідей көрсетілген:

1 қаңтарда 2017 жыл 2016 жыл
Есептелді 7,728 –

31 желтоқсанда 2,449 7,728

1 қаңтарда 10,177 7,728

14. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ  

Мың теңге 2017 жылғы  
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

90 күнге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, теңге 11,828,004 11,652,110
АҚШ долларымен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 3,742,049 14,719
Теңгемен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 2,535,797 2,696,901
Жолдағы ақшалай қаражат 2,326,290 8
90 күнге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, АҚШ доллары 1,785,921 2,809,397
Еуромен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 1,292 5,059
Басқа валюталармен көрсетілген банктердегі ағымдағы шоттар 183 51
90 күнге дейінге дейінгі қысқа мерзімді банктік салымдар, еуро 141,220 210,796
Кассадағы қолма-қол ақша – 869
Ақшалай қаражат және оның баламалары, барлығы 22,360,756 17,389,910

15. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАНКТІК САЛЫМДАР

Мың теңге 2017 жылғы  
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

Өтеу мерзімі үш айдан бір жылға дейін қысқа мерзімді банктік 
салымдар, АҚШ доллары 9,707,480 2,579,054
Өтеу мерзімі үш айдан бір жылға дейін қысқа мерзімді банктік 
салымдар, теңге 6,294,093 180,000
Қысқа мерзімді банктік салымдар, барлығы 16,001,573 2,759,054

16. КАПИТАЛ
Жарғылық капитал

Жарғылық капиталдағы өзгерістер төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге
Простые акции

Количество Сумма
2016 жылғы 1 қаңтарда 292,787 243,901,772

Акцияларды шығару 100 8,973,135

2016 жылғы 31 желтоқсанда 292,887 252,874,907

Акцияларды шығару – –

2017 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 орналастырылу құны 89,731 мың теңгеге тең 100 акция мөлшерін-
де 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 ақ-
шалай қаражатпен жүзеге асырылды.

Капиталдың өзге құрамдастары

Капиталдың өзге құрамдастары қауымдасқан компания «Қазцинк» ЖШС-нің ұсынатын валютасын  Топтың ұсынатын 
валбтасына қайта есептеу бойынша резерв болып табылады.

Дивидендтер

2016 жылдың қорытындысы бойынша Топ Самұрық-Қазына қорына 5,617,478 мың теңге мөлшерінде дивиденд бөлі-
нетінін жариялады. 2017 жылғы 31 желтоқсанда Топ Самұрық-Казына дивидендтерді толық төледі.

2015 жылдың қорытындысы бойынша жыл ішінде шоғырландырылған таза залалдың алынуы себебімен Топ Самұрық-Қа-
зына қорына дивиденд төлеген жоқ.

«Масальский ТБК» ЖШС мен «Silicon Mining» ЖШС-індегі бақыланбайтын иелік үлесі

Мың теңге 2016 жыл
1 қаңтарда 420,197

Бақыланбайтын иелік үлесін сатып алу (331,236)

Бақыланбайтын иелік үлесіне келетін алдыңғы кезеңдегі жиынтық залалды түзету (19,927)

Бақыланбайтын иелік үлесіне келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (8,774)

31 желтоқсанда 60,260

Мың теңге 2017 жыл
1 қаңтарда 60,260

Бақыланбайтын иелік үлесіне келетін кезең ішіндегі жиынтық залал, барлығы (9,635)

31 желтоқсанда 50,625 

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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17. КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Мың теңге 2017 жылғы 
31 желтоқсан

2016 жылғы 
31 желтоқсан

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек 5,417,568 5,150,536
Шет ұйымдарға кредиторлық берешек 3,328,940 4,489,170
Байланысқан тараптардан алынған аванстар (25-ескерту) 3,655,849 3,029,345
Байланысқан тараптарға кредиторлық берешек (25-ескерту) 19,914 21,918

12,422,271 12,690,969

18. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНЕН АЛЫНҒАН ТҮСІМ
Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл 
Алтынды өткізу 193,796,598 154,041,621
Кремнийді өткізу 9,887,011 11,206,525
Күмісті өткізу 2,620,544 1,069,078
Басқасы 8,733 66,814

206,312,886 166,384,038

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 бақылауын-
дағы ұйымға) өткізеді. 2017 және 2016 жылдардың ішінде Топ жалпы салмағы, сәйкесінше, 14,594 кг және 11,204 кг дайын 
өнім өткізді.

19. ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл

 Шикізат пен материалдар 192,230,343 165,006,740
Электр энергиясы 2,610,088 2,981,544
Еңбекақы және тиісті аударымдар 1,040,975 936,615
Тауарлы-материалдық қорлар 772,686 681,388
Тозу және амортизация (8 және 9-ескерту) 676,413 619,274
Басқасы 706,375 614,080
Құнсыздану – (11,912)
Дайын өнімдегі және аяқталмаған өндірістегі өзгерістер (12-ескерту) 7,103,915 (7,090,876)

205,140,795 163,736,853

21. ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық табыстар бастапқы өтеу мерзімі 90 күнге дейін 
ақшалай баламалардың құрамына кіргізілген  қысқа мерзімді банктік салымдар және қысқа мерзімді банктік салымдар 
бабына кіргізілген мерзімі үш айдан бір жылға дейінгі салымдар бойынша есептелген пайыздық табыстардан тұрады. 

22. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ

2017 және 2016 жылдарда Топқа қолданыстағы 20% ресми мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынды.

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
Ағымдағы корпоративтік табыс салығы (18,043) (111,062)

Өткен жылдың ағымдағы корпоративтік табыс салығына қатысты түзетулер – (19,677)

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы (37,310) (67,069)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар (55,353) (197,808)

Төменде корпоративтік табыс салығының ресми мөлшерлемесі бойынша пайдаға қолданылатын салық салынғанға дейін 
корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарды 2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар бойынша 
корпоративтік табыс салығы бойынша шығындармен салыстыру нәтижесі көрсетілген:

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
Салық салынғанға дейінгі пайда 56,550,524 37,579,786

Салықтың ресми мөлшерлемесі 20% 20%

Ресми мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 11,310,105 7,515,957

 

Кейінге қалдырылған салық бойынша танылмаған активтердегі өзгерістер 51,072 721,244

Өткен жылдардағы бағалауды өзгерту – –

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияның пайдасындағы үлес (11,609,811) (7,478,190)

Басқасы 303,987 (561,203)

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 55,353 197,808

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

20. ЖАЛПЫ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР
Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
Еңбекақы және тиісті аударымдар 2,126,085 1,622,439
Кәсіптік және консультациялық қызметтер 311,753 90,805
Жалгерлік бойынша шығындар 192,560 209,195
Тозу және амортизация (8 және 9-ескерту) 135,502 106,221
Іссапар шығындары 98,196 137,717
Резервтер 93,791 17,093
Коммуналдық қызметтер 69,889 43,886
Салықтар, корпоративтік табыс салығынан басқа 35,319 31,871
   Байланыс қызметтері 13,609 24,884
   Өкілдік ету шығындары 5,310 7,094
Ескірген және өтімді емес тауарлы-материалдық қорлар бойынша құнды қалпына 
келтіру (127,147) –
Өзге де қызметтер 10,440 62,335
Басқасы 445,273 183,663

3,410,580 2,537,203
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22. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ (ЖАЛҒАСЫ)
31 желтоқсандағы кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелердің 
құрамдастары төмендегідей көрсетілген:

Мың теңге 2017 жыл

Пайда мен залал 
және өзге де 

жиынтық табыс 
туралы есепте та-
нылған өзгерістер

2016 жыл

Пайда мен залал
 және өзге де 

жиынтық табыс 
туралы есепте 

танылған 
өзгерістер

2015 жыл

Кейінге қалдырылған корпора-
тивтік салық бойынша активтер
Ауыстырылатын салықтық залал 886,244 102,059 784,185 136,546 647,639
Салық есебінде капиталға 
айналдырылған шығыстар 558,979 25,786 533,193 533,193 –
Пайдаланылмаған еңбек 
демалыстары бойынша резерв 57,500 18,213 39,287 25,400 13,887
Қызметкерлерге қатысты 
есептелген міндеттемелер – (1,546) 1,546 1,546 –
Күмәнді берешек бойынша резерв 40,236 (25,448) 65,684 54,553 11,131
ЛКШ бойынша есептелген 
міндеттемелер – (929) 929 – 929
Қол қойылатын бонусты төлеу 
бойынша есептелген міндеттемелер 4,873 4,873 – – –
Өтелетін салықтар – (50,258) 50,258 1,663 48,595
Өзге де активтер 22,516 (21,678) 44,194 (31,657) 75,851

1,570,348 51,072 1,519,276 721,244 798,032
 
Кейінге қалдырылған 
корпоративтік 
салық бойынша міндеттемелер
Негізгі құралдар (221,671) (154,602) (67,069) (35,299) (31,770)
Материалдық емес активтерді әділ 
құны бойынша бағалау (10,006,638) 119,900 (10,126,538) (31,770) (10,094,768)
Өзге де міндеттемелер (2,608) (2,608) – – –

(10,230,917) (37,310) (10,193,607) (67,069) (10,126,538)
 
Минус: кейінге қалдырылған салық 
бойынша танылмаған активтер (1,570,348) (51,702) (1,519,276) (721,244) (798,032)
Кейінге қалдырылған салық
 бойынша таза міндеттемелер (10,230,917) (37,310) (10,193,607) (67,069) (10,126,538)

22. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ (ЖАЛҒАСЫ)
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін салыстыру, нетто

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
1 қаңтарда 10,193,607 10,126,538

Кезең ішінде залал құрамында танылған, салық бойынша шығын 37,310 67,069

31 желтоқсанда 10,230,917 10,193,607
Материалдық емес активтерді әділ құны бойынша бағалауға жататын кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы 
Шалқия Цинк, МТБК мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС бизнесін сатып алу шеңберінде алынған кейінге қалдырылған корпора-
тивтік табыс салығы болып табылады.

2017 жылғы 31 желтоқсанда кейінге қалдырылған корпоративтік салық бойынша 1,570,348 мың теңге мөлшеріндегі таныл-
маған активтер (2016 жылғы 31 желтоқсанда: 1,519,276 мың теңге) негізінен, сәйкесінше, 2017 мен 2016 2016 жылдың ауы-
стырылатын салықтық залалына жатқызылған. Бұл салықтық залалдарды 10 (он) жыл бойы пайдалануға болады. Бола-
шақта бұл залалды соған қарама-қарсы пайдалануға болатын, салық салынатын пайданың болу ықтималдығына қатысты 
белгісіздіктің бар болуына орай, кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша тиісті актив танылған жоқ.

23. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Топтың қаржы-шаруашылық қызметі жүзеге асырылатын орта

Қазақстанда экономикалық реформалар мен құқықтық, салықтық және әкімшілік инфрақұрылымды нарықтық эконо-
миканың 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 оты-
рған шараларының тиімділігіне байланысты болады.

Қазақстан экономикасы нарықтағы ауытқудың және әлемдік экономикадағы экономикалық өсу қарқынының төменде-
уінің әсеріне тап болып отырады. Әлемдік қаржы дағдарысы капитал нарықтарында тұрақсыздық орнауына, банк сек-
торында өтімділіктің айтарлықтай нашарлауына және Қазақстанның ішінде кредит беру шарттарының қатаңдатылуына 
әкелді. Қазақстан Республикасының Үкіметі өтімділікті қамтамасыз ету және қазақстандық банктер мен компаниялар-
дың шетелден алған қарыздарын қайта қаржыландыру мақсатымен тұрақтандыру шараларын қолға алғанына қара-
мастан, капитал көздеріне қол жеткізу мүмкіндігіне, сондай-ақ Топ және оның контрагенттері үшін капиталдың құнына 
қатысты тұрлаусыздық бар, ал бұл Топтың қаржылық жағдайына, операцияларының нәтижелеріне және экономикалық 
келешегіне әсер етуі мүмкін.

Қазақстанның экономикасы мұнай мен басқа да минералды ресурстардың экспортына көп дәрежеде тәуелді екенін, ал 
соңғы жылдарда олардың, әсіресе көмірсутек шикізатының әлемдік бағалары елеулі түрде төмендегенін ескерсек, қазіргі 
уақытта ел экономикасының дамуында құлдырау байқалып отыр. Бұдан басқа, қазіргі уақытта Ресейге қарсы экономика-
лық санкциялардың жалғасуы, екі елдің арасында үлкен экономикалық байланыстың бар екенін ескергенде, Қазақстан-
ның экономикасына да жанама түрде әсер етіп отыр. Осы жағымсыз әсерлердің салдары ретінде 2016 жылғы 20 тамызда 
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мен Үкіметі еркін айырбас бағамына өту туралы шешім қабылдады, содан кей-
ін 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 Топ-
тың 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.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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23. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (ЖАЛҒАСЫ)
Салық салу  

Салық саласындағы әр түрлі заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердің ережелері әрдайым анық жазыла бер-
мейді және де олардың қалай түсіндірілетіні жергілікті жердегі салық органдары инспекторларының және Қазақстан Рес-
публикасы Қаржы министрлігінің лауазымды тұлғаларының пікіріне байланысты болады. Жергілікті, аймақтық және ре-
спубликалық салық органдары арасында пікір қайшылығы болатын жағдайлар жиі кездеседі.

Қазіргі уақытта Қазақстандағы қолданыстағы салық заңдарының негізінде анықталған құқық бұзушылық үшін қол-
данылып жүрген айыппұл пен өсімпұл жүйесі өте қатаң. Айыппұл санкцияларына айыппұл кіреді – әдетте ол қосымша 
есептелген салықтар сомасының 50%-ы мөлшеріндегі айыппұлдан және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бел-
гілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша есептеліп, 2.5 еселенген өсімпұлдан тұрады. Нәтижесінде айыппұл 
санкция лары 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 болатын қосымша шығын келуі мүмкін болатын тиісті есепті кезеңде осындай 
әлеуетті міндеттемелерді есептеп жазу қарастырылған.

Қазақстанның салық салу жүйесіне тән болып отырған белгісіздікке орай салықтардың, айыппұл санкциялары мен өсім-
пұлдардың әлеуетті сомасы қазіргі уақытта шығынға жатқызылған және 2017 жылғы 31 желтоқсанда есептеп жазылған 
сомадан асып кетуі мүмкін. Осындай сомалардың есептеп жазылуы мүмкін екеніне және олардың сипаты әлеуетті түрде 
айтарлықтай болатынына қарамастан, Топтың басшылығы олардың болуы екіталай немесе олар бағалауға келмейді, не-
месе бұл жағдайдың екеуі де бар деп есептейді.

Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына Қазақстанда саяси жағдайдың қалай дамитыны, соның ішінде салық салу 
саласындағы қолданыстағы және болашақ заңнама мен нормативтік-құқықтық актілердің қолданылуы әсер етуі мүмкін. 
Топ өзінің қызметіне қатысты бұл әлеуетті міндеттемелердің Қазақстандағы ол сияқты кәсіпорындардың әлеуетті міндет-
темелеріне қарағанда әлдеқайда елеулі сипаты бар деп есептемейді.

Басшылықтың пікірінше, 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша оның қолданыстағы заңнаманы түсіндіруі оған 
сәйкес келеді және салықтар бойынша Топтың ұстанымы қолдауға ие болады деген ықтималдық бар.

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 Қазақстанның 
заңдары мен нормативтік актілері өзгеретін жағдайда, Топ олардың өзгеретін мерзімі мен дәрежесін болжай алмайды.

23. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (ЖАЛҒАСЫ)
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 дәрежеде сенімді 
өлшеуге болатын жағдайда ғана шоғырландырылған қаржылық есептілікте тиісті резервті бейнелейді.

Топ басшылығының ойынша, нақты міндеттемелер, егер олар орын алатын болса, Топтың ағымдағы қаржылық жағдайы 
мен қаржылық нәтижелеріне айтарлықтай әсер етпейді. Сол себептен осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
мұндай резервтер құрылған жоқ.

Сақтандыру

Қазақстанда сақтандыру қызметтері нарығы қалыптасу кезеңінде тұр және әлемнің басқа елдерінде тараған сақтанды-
рудың көптеген түрлері Қазақстанда әзірге жоқ. Солай болғанымен, Топтың жүргізіліп жатқан геологиялық барлау жұ-
мыстарына қатысты, сондай-ақ үшінші тұлғалардың алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілік бойынша тау-кен 
саласында жалпы қабылданған қағидаттар деңгейінде жасаған сақтандыру өтемі бар. Топ басшылығының ойынша, 2017 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың сақтандыру бағдарламасы Жер қойнауын пайдалану туралы келісім-
шарттардың негізгі ережелеріне сай келеді.

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша міндеттемелер

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұзақ мерзімді жұмыс бағдар-
ламасы бойынша мынадай міндеттемелері бар:

Мың теңге 2017 ж. 31 
желтоқсанда 

аяқталған 
жыл ішінде 
міндеттеме

лердің 
орындалуы 

Ұзақ мерзімді жұмыс бағдарламасы бойынша 
міндеттемелер 

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020-2026 
жылдар

 Алайғыр кен орны 4,296,435 20,218,500 6,141,000 2,560,000 41,033,000

 Гагарин кен орны 212,146 371,058 – – –

 Спасск МКА кен орны 991,517 1,206,906 89,991 – –

 Тұйық-Темірлік кен орны 3,329 117,867 – – –

 Шоқпар кен орны 157,390 310,587 – – –

 Прогресс кен орны – 254,029 204,431 68,937 –

 Масал кен орны 1,159,467 17,255,700 17,796,000 3,652,000 33,100,000

 Солтүстік Қатпар кен орны 277,901 315,827 140,755 6,789,227 37,928,452

 Тұйық кен орны 147,992 2,406,802 92,263 919,292 17,434,386

 Ақтас кен орны 335,518 853,960 1,111,494 490,538 3,227,503

Жоғарғы Қайрақты кен орны 11,225 201,043 490,349 81,133 –

 Оңтүстік Мойынты алаңы кен орны 9,293 302,018 257,013 256,032 112,843

7,602,213 43,814,297 26,323,296 14,817,159 132,836,184

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
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23. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (ЖАЛҒАСЫ)
Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттар бойынша міндеттемелер (жалғасы)

Шалқия кен орнында Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт бойынша жұмыс бағдарламасына сәйкес еншілес 
кәсіпорын «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның шарт аясындағы мынадай міндеттемелері бар:

Мың теңге
Жұмыс бағдарла-
масының мерзімі, 

жылдар

2017 жыл ішіндегі 
инвестициялардың 

ең аз көлемі 

2017 жылғы 31 
желтоқсандағы 

жағдай бойынша
2017 жыл ішінде 

ең аз жұмыс 
бағдарламасының 

орындалмаған 
бөлігі 

2018-2047 
2017-2047 жыл-

дарда орындалуға 
тиіс көлемі

Жер қойнауын пайдалану 
туралы келісімшарт
Шалқия кен орны 2002-2047 13,581,598 5,365,157 1,600,118,348

Топтың қызметіне жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт талаптарының орындалуы жағынан мемлекеттік орган-
дардың тарапынан тексерістер жүргізіледі. Басшылық осындай тексеріс барысында туындаған дауларды шешу үшін қа-
жетті түзеу шараларын келісу бойынша мемлекеттік органдармен ынтымақтастық жасайды. Жер қойнауын пайдалану 
туралы келісімшарттарда қамтылған ережелердің орындалмауы айыппұл салынуына, өсімпұл төленуіне, қолданыстағы 
келісімшарттың шектелуіне, тоқтатыла тұруына немесе қайтып алынуына әкелуі мүмкін. Топ басшылығының пікірінше, 
келісімшарт талаптарын сақтамауға қатысты кез келген мәселелер келіссөз немесе түзеу шаралары арқылы шешіледі 
және Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді.

Қарыздар мен кепілдіктер

Еншілес ұйымдардың қарыздары

2016 жылғы 30 желтоқсанда еншілес кәсіпорын «Алайғыр» БК» ЖШС кен өндіру кәсіпорнын, сондай-ақ тау-кен байыту 
фабрикасының құрылысын салуға және іске пайдалануға байланысты инвестициялық шығындарын қаржыландыру мақ-
сатында Еуразиялық даму банкінен 56 млн. АҚШ доллары сомасында кредит желісін алды. Бұл қарызды төлеу мерзімі 
7 жылға тең. Пайыз мөлшерлемесі жылдық 6.25% мөлшерінде белгіленді. Қол қойылған келісімге сәйкес, «Алайғыр БК» 
ЖШС 2019 жылдан бастап келісім күшінде болатын бүкіл мерзім бойы ковенанттарды сақтау бойынша, айталық, мем-
лекеттік, қадағалау, салық органдарының талаптарына сәйкестік; тиісті қаржылық көрсеткіштерді және т.с.с. орындау 
сияқты қарыздың талаптарына сай болуға тиіс. Қарыз алынған сомаға Топтың кепілдігімен берілді. 2017 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша «Алайғыр БК» ЖШС осы кредит желісі бойынща 2,052 мың АҚШ доллары сомасында қарыз 
алды (681,963 мың теңге). Осы қарыз бойынша қосымша кепілдік ретінде 267,506 мың теңге сомасындағы негізгі құрал-
дар банке табысталды (8-ескерту).

2017 жылғы 12 маусымда еншілес кәсіпорын «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Шалқия кенішінде жаңа байыту фабрикасының, 
қалдыққойманың, алаң ішіндегі тораптардың, руда беретін кешеннің құрылысын салу мақсатымен Еуропалық қайта 
құру және даму банкімен («ЕҚДБ») 350 млн. АҚШ долларына дейінгі сомаға кредит келісіміне қол қойды.  Бұл келісімнің 
шарттары бойынша, негізгі борыш 2021 жылғы 20 маусымнан бастап әр жарты жыл сайын тең төлемдермен өтелуге 
тиіс. Қарыз 2029 жылғы 20 желтоқсандағы жағдай бойынша толығымен өтелген болуға тиіс. Бұл қарыз үшін сыйақы 
мөлшерлемесі Лондон банкаралық нарығындағы ұсыныстың мөлшерлемесі (ЛИБОР) және оған қоса жылдық 2.5% 
мөлшеріндегі маржаға тең. Қарыз Самұрық-Қазына қорының кері қайтарылмайтын кепілдемесімен және жобаны жүзеге 
асыруға байланысты келісімшарт талаптарын орындау бойынша Топтың кепілдемесімен беріліп отыр. Қол қойылған 
келісімге сәйкес, «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ келісім күшінде болатын бүкіл мерзім бойы құрылыс салу мерзімдерін сақтау; 
мемлекеттік, қадағалау, салық органдарының талаптарына сәйкестік; тиісті қаржылық көрсеткіштерді орындау және 
т.с.с.  сияқты ковенанттарды сақтау бойынша ЕҚДБ талаптарына сай болуға тиіс. 2017 жылы «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ 
қарызды резервтеу үшін 1,153,624 мың теңге сомасында комиссияны және сыйақыны төледі. 2017 жылғы 30 маусымдағы 
жағдай бойынша «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бұл қарыз шарты бойынша ақшалай қаражатты алған жоқ.  

23. ШАРТ АЯСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (ЖАЛҒАСЫ)
Қарыздар мен кепілдіктер (жалғасы)

Еншілес ұйымдардың қарыздары (жалғасы)

2016 жылғы 21 қыркүйекте Компания операциялық қызметті қаржыландыру мақсатында қауымдастырылған компания 
«Қазцинк» ЖШС-мен 180 млн. АҚШ долларына тең сомаға қарыз шартына қол қойды. Бұл шартқа сәйкес еншілес кәсіпо-
рындар «Logic Business» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС және «Дана» инвестициялық үйі» ЖШС қарыз сомасының қайта-
рылуы бойынша кепілгер болып отыр. Бұл қарызды төлеу мерзімі 3 жыл. Пайыз мөлшерлемесі жылдық 3% мөлшерінде 
белгіленді. 2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Компания бұл қарыз шарты бойынша ақшалай қаражатты алған 
жоқ.

2016 жылғы 21 қарашада Тау-Кен Алтын ЖШС Самұрық-Қазына қорымен кепілдік шартын жасады, ол бойынша 
Самұрық-Казына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен («ҚРҰБ») жасалған өткізу шарты бойынша алтынның 
болашақ жеткізілімі шеңберінде тундайтын міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін ҚРҰБ пайдасына 10 млрд. теңгеден ас-
пайтын мөлшерде кепілдік береді. 

Операциялық жалгерлік шарттары

2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың операциялық жалгерлік 
бойынша үзуге болмайтын шарттары жоқ.

Инвестиция сипатындағы шарттар

2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың, жер қойнауын пайдалану 
туралы шарттарын қоспағанда, инвестиция сипатындағы басқа шарттары жоқ. 

24. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ

Топ қаржы құралдарын пайдалануының салдарында мынадай тәуекелдерге тап болып отырады:

   кредит тәуекелі;
   өтімділік тәуекелі;
   нарықтық тәуекел. 

Осы Ескертуде Топтың барлық жоғарыда аталған тәуекелдерге тап болуы туралы ақпарат, тәуекелдерді өлшеу және басқа-
ру 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, тәуекел-
дің 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 өз-
герістерді және Топтың іс-шараларын бейнелеу үшін қажет.

Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел – бұл қаржы құралы бойынша болашақ ақша ағындарының әділ құны нарықтық бағалардың өзгеруі 
салдарынан құбылады деген қауіп-қатер.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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24. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ 
(ЖАЛҒАСЫ)

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 жо-
лымен және ақшалай қаражат бюджетін басқару жолымен өтімділік тәуекелін реттейді.

Төмендегі кестеде келісімшарттардың талаптары және келісілген төлем графиктері бойынша Топтың туынды емес қаржы 
міндеттемелерін өтеу мерзімдері бойынша деректер көрсетілген. Бұл кесте Топтың қаржы міндеттемелері бойынша ақша-
лай қаражаттың дисконтталмаған ағындары, яғни ақшалай қаражат дисконтталғанға дейін, 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

2017 жылғы 31 желтоқсан 
Кредиторлық берешек − 3,348,854 − − − 3,348,854
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

− 3,348,854 − 1,383,300 14,805,877 19,538,031

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

Кредит тәуекелі

Топ дебиторлық берешекті, ақшалай қаражат пен оның баламаларын және қысқа мерзімді банктік салымдарды қамтитын 
қаржылық активтерге байланысты кредит тәуекеліне 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 өзгеруі 
салдарынан құбылады деген қауіп-қатер. 

Топ шетел валютасымен көрсетілген кейбір операцияларды жүргізеді. Бұған байланысты валюта айырбас бағамдарында 
өзгеріс болу тәуекелі пайда болады.

24. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Валюта тәуекелі (жалғасы)

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың шетел валютасымен көрсетілген активтері мен мін-
деттемелерінің баланстық құны келесідей ұсынылған:

Мың теңге Міндеттемелер Активтер

 2017 жылғы 
31 желтоқсан 

2016 жылғы
31 желтоқсан

2017 жылғы 
31 желтоқсан 

2016 жылғы
31 желтоқсан

АҚШ доллары (198,743) (22,352) 1,523,545 6,033,512

Еуро (112,590) (3,090) 19,238 883,309

 (311,333) (25,442) 1,542,783 6,916,821

Төмендегі кестеде теңге бағамының тиісті валюталарға қатысты 2017 жылы 10%-13.5%-ға және 2016 жылы 13%-15%-ға 
жоғарылауының немесе төмендеуінің ықтимал әсері туралы егжей-тегжейлі деректер көрсетілген. 10%-13.5% мөлшерін-
дегі сезімталдық деңгейі негізгі басшылар үшін валюта тәуекелі бойынша ішкі есептілікті талдау және дайындау кезінде 
пайдаланылады және валюта бағамдарының ақылға қонымды түрде ықтимал өзгеруіне басшылықтың жүргізген баға-
лауын бейнелейді. Тәуекелге сезімталдықты талдау аясында шетел валютасымен көрсетілген ақшалай баптар бойынша 
қалдықтар ғана қарастырылады және валюта бағамдарының 10%-13.5%-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 төмен-
де көрсетілген сомалардың кері белгісі болады.

Мың теңге Теңгенің тиісті валютаға арақа-
тынасының пайызы Пайдаға/капиталға әсері

2017 2016
Міндеттемелер Активтер

 2017 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2016 жыл
АҚШ доллары 10% 13% (19,874) (2,906) 152,354 784,357

Еуро 13.5% 15% (15,200) (464) 2,597 132,496

 (35,074) (3,370) 154,952 916,853

Қаржы құралдарының әділ құны

Қаржы құралының әділ құны бұл құрал хабардар тараптардың арасында коммерциялық шарттармен айырбасталуы мүм-
кін болатын сома ретінде анықталады, тек бұған ол мәжбүрлі түрде сатылатын немесе тарату кезінде сатылатын жағдай-
лар жатпайды. Компанияның пікірінше, 2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша қаржылық активтері мен міндеттемелерінің ағымдағы құны шамамен олардың әділ құнына тең.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰТК» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП | 2017

172 173



қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

24. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Әділ құнды бағалау рәсімдері  

Қаржы құралдарының әділ құнын анықтау және ол бойынша ақпаратты ашу үшін Топ бағалау әдістерінің мынадай иерар-
хиялық құрылымын пайдаланады:

   1-деңгей: ұқсас активтер немесе міндеттемелер бойынша 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 бағалау үлгілері;

   3-деңгей: шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген әділ құн сомасына елеулі әсерін тигізетін, бірақ на-
рықта байқалатын ақпаратқа негізделмеген бастапқы деректер пайдаланылатын бағалау үлгілері.

Әділ құнды бағалау рәсімдері 

Мына төмендегі кестеде 2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілікте әділ құны бойынша көрсетілген қаржы құралдарының талдауы әділ құн көздерінің 
иерархиясы тұрғысында ұсынылған:

Мың теңге
2017 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Бағалау күні 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы
Әділ құны ашып көрсетілетін 
міндеттемелер

Кредиторлық берешек 31.12.2017 – 3,348,854 – 3,348,854

Акционерден алынған қарыздар 31.12.2017 – 3,104,963 – 3,104,963

Еншілес ұйымды сатып алу үшін 
кредиторлық берешек

31.12.2017 – 5,417,568 – 5,417,568

Әділ құны, барлығы – 11,871,385 – 11,871,385

Мың теңге
2017 жылғы 31 желтоқсанда әділ құнның бағалануы

Бағалау күні 1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей Барлығы
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

24. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ 
(ЖАЛҒАСЫ)

Әділ құнды бағалау рәсімдері (жалғасы))

2017 және 2016 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 көбейтумен 
қатар, үздіксіз қызмет қағидатын ұстануды жалғастыру үшін өзінің капиталын басқарады. Топтың капиталын басқару 
Самұрық-Қазына қорының капиталды басқару стратегиясына қатаң байланысты. Капиталды басқару жөніндегі шешім-
дердің көп бөлігі Акционердің тиісті комитеттерімен келісіліп қабылданады. Капиталдың құрылымын қолдау немесе тү-
зету үшін Самұрық-Қазына Топтың капиталына салымдар енгізе алады, қарызды қаржыландыруды жүзеге асыра алады 
немесе барлық елеулі сыртқы қарыздарға кепілдіктер беріп Топқа үшінші тараптардан қарызды қаржыландыру алуға 
уәкілеттік бере алады. Жыл соңындағы қарыз қаражатының капиталға қатысты үлесінің коэффициенті төмендегідей 
көрсетілген:

Мың теңге 2017 жылғы  31 желтоқсан 2016 жылғы 31 желтоқсан
Пайыздық кредиттер мен қарыздар 9,148,214 7,955,519

Капитал 590,848,470 550,156,623

Қарыз қаражаты үлесінің коэффициенті 1.55 1.45

25. 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 басқарушылар құрамы елеулі акциялар пакетіне тікелей немесе жанама түрде 
иелік ететін ұйымдар кіреді.

Байланысқан тараптармен операциялар тараптардың арасында келісілген, нарықтық жағдайда жүзеге асыру міндетті 
бола бермеген шарттармен жүргізілді. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша байланысқан тараптармен жүргізілген операциялар бойынша қалдықтар төменде көрсетілген:

Дебиторская задолженность

Мың теңге 2017 жылғы  31 желтоқсан 2016 жылғы 31 желтоқсан
Үкіметпен байланысты ұйымдар:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (13-қосымша) – 1,107,040

– 1,107,040

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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қосымша № 2 шоғырланДырылған қаржылық есептіліК 

25. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (ЖАЛҒАСЫ)

Төменде 2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде байланысқан тараптармен жүргізілген операция-
лар көрсетілген:

Кредиторлық берешек және алынған аванстар

Мың теңге Ескерту 2017 жылғы  31 
желтоқсан 

2016 жылғы 31 
желтоқсан

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:
«ҚазМұнайГаз» АҚ 14,792 18,615

«Қазақтелеком» АҚ 1,963 1,914

«Қазпошта» АҚ 2,495 548

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 98 541

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 163 300

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 403 −

Топтың қауымдастырылған компаниялары: − −

«Қазцинк» ЖШС − −

17 19,914 21,918

Үкіметпен байланысты ұйымдар: − −

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 3,655,849 3,029,345

17 3,655,849 3,029,345

Еншілес ұйымды сатып алу үшін кредиторлық берешек

Мың теңге 2017 жылғы  31 
желтоқсан 

2016 жылғы 31 
желтоқсан

Самұрық-Казына қорымен байланысты ұйымдар:
«Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ (6-ескерту) 5,417,568 5,057,154

5,417,568 5,057,154

Авансы выданные

Мың теңге 2017 жылғы  31 
желтоқсан 

2016 жылғы 31 
желтоқсан

Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:
 «Самұрық-Энерго» АҚ − 40,155

«KEGOC» АҚ 24,116 5,717

 «Қазақстан Темір Жолы» АҚ 2,046 1,335

«Эйр Астана» АҚ 2,086 1,139

 «Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 284 142

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 86,752 −

 «Қазпошта» АҚ 232 50

 «Қазақтелеком» АҚ − 5

115,516 48,543

25. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (ЖАЛҒАСЫ)

Сатып алулар

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
Самұрық-Қазына қорымен байланысты ұйымдар:
«Самұрық-Энерго» АҚ 440,525 2,114,014

«Самұрық-Энерго» АҚ 620,757 654,163

«KEGOC» АҚ 326,612 290,645

«ҚазМұнайГаз» АҚ 42,359 61,594

«Қазақстан Темір Жолы» АҚ 53,955 39,508

«Самұрық-Қазына Контракт» АҚ 20,926 19,646

«Қазақтелеком» АҚ 26,832 19,457

«Қазпошта» АҚ 18,043 9,456

«Қазақстан Инжиниринг» АҚ – 1,145

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 297,219 871

Топтың қауымдастырылған компаниялары:
«Қазцинк» ЖШС 405 31,657

1,847,633 3,242,156

Байланысқан тараптарға сату

Мың теңге 2017 жыл 2016 жыл
Үкіметпен байланысты ұйымдар
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 193,324,860 153,807,752

«Қазгеология» АҚ – –

Топтың қауымдастырылған компаниялары:
«Қазцинк» ЖШС 2,338,981 1,068,449

195,663,841 154,876,201

Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақы төлеу

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі басқарушы қызметкерлер құрамы 10 адамнан тұрады (2016 
жылғы 31 желтоқсанда: 10 адам). 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде пайда мен залал және өзге де жиын-
тық табыс туралы шоғырландырылған есепте жалпы және әкімшілік шығындарға кіргізілген негізгі басқарушы қызмет-
керлерге төленген сыйақының жалпы сомасы 371,222 мың теңгені құрады (2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 
ішінде: 119,787 мың теңге).  

26. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ БЕКІТУ

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена к выпуску Главным директором по 
Топтың қоса тіркелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін Компанияның Қаржы жөніндегі бас директоры және Бас 
бухгалтері 2018 жылғы 27 ақпанда шығаруға бекітті.

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі
шоғырланДырылған аралық қаржылық есептіліККе есКертулер
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3-қосымша: GRI элементтері құрамының КөрсетКіші

GRI стандарты 
және оның 

жарияланған 
жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе 
URL

Ерекшеліктер/
Түсініктемелер

GRI 101: Есептілікті дайындау қағидаты (2016)

GRI 102: Жалпы 
ақпарат (2016)

Ұйымның бейіні

102-1 Ұйымның атауы  «Компания туралы» бөлімі, 4 бет. 

102-2 Қызметінің бағыттары «Компания туралы» бөлімі, 4 бет.

102-3 Бас кеңсенің орналасқан 
жері

«Байланыс ақпараты» бөлімі, 
185 бет.

102-4 Қызметінің географиясы «Біздің жобаларымыз» бөлімі, 10 бет. 

102-5 Меншік түрі «Компания туралы» бөлімі, 4 бет.

102-6 Өткізу нарықтары «Компания туралы» бөлімі, 4 бет.  

102-7 Ұйымның ауқымы «Компания туралы» бөлімі, 4 бет
«Сыртқы ортаны талдау» бөлімі, 
36 бет.

102-8 Қызметкерлер туралы 
ақпарат

«Қызметкерлердің сапалы құрамы 
туралы есеп» бөлімі, 91 бет. 

102-9 Жеткізілімдер тізбегі «Өндіріс» бөлімі, 15 бет. 

102-10 Компанияның жұмы-
сындағы маңызды өзгерістер

«Операциялық қызметке шолу» 
бөлімі, 68 бет.

Компанияның негізгі 
қызметі өндірістік объек-
тілер құрылысын жүргізу 
және іске қосу болып 
табылады, бұл Компания 
жұмысының ауқымына 
әсер етеді.

102-11 Сақтық ережелері «Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау» бөлімі, 68 бет. 

102-12 Ішкі бастамаларды 
қолдау

 «Басқарма Төрағасының тұрақты 
даму мәселелеріне қатысты жолда-
уы» бөлімі, 78 бет. 

102-13 Қауымдастықтарға 
мүшелік

«Заң шығаратын орта» бөлімі, 
95 бет.

Стратегия

102-14 Менеджмент 
мәлімдемесі

«Басқарма Төрағасының тұрақты 
даму мәселелеріне қатысты жолда-
уы» бөлімі, 78 бет.

Этика және адалдық

102-16 Құндылықтар, қағида-
лар, стандарттар және мі-
нез-құлық нормалары 

«Іскерлік этика кодексі» бөлімі, 
95 бет. 

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару құрылымы «Корпоративтік басқару құрылы-
мы» бөлімі, 49 бет. 

102-23 Жоғарғы басқару 
органдары

«Директорлар кеңесінің қызметі» 
бөлімі, 49 бет.

102-24 Жоғарғы корпоративтік 
басқару органына мүшелікке 
кандидаттарды ұсыну және 
іріктеу тәртібі 

«Директорлар кеңесінің қызметі» 
бөлімі, 49 бет.

3-ҚОСЫМША: GRI ЭЛЕМЕНТТЕРІ ҚҰРАМЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ
GRI стандарты 

және оның 
жарияланған 

жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе 
URL

Ерекшеліктер/
Түсініктемелер

Мүдделі тараптармен әрекеттесу

102-40 Мүдделі тараптардың 
тізімі 

 «Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, 82 бет. 

102-41 Ұжымдық шарттар - Компанияда ұжымдық 
шарттар жасасу тәжіри-
бесі жоқ.

102-42 Мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеу 

«Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, 81 бет. 

102-43 Әрекеттесу тәсілдері «Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, 81 бет. 

102-44 Көтерілген негізгі тақы-
рыптар мен қауіптенулер

«Мүдделі тараптармен әрекеттесу» 
бөлімі, 81 бет. 

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырландыру негізі  «Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. 

102-46 Есептің мазмұны мен 
шектерін белгілеу 

 «Есеп туралы» бөлімі, 79 бет. 

102-47 Маңызды тақырыптар 
тізімі

«Есеп туралы» бөлімі, 80 бет. 

102-48 Өткен кезеңдердің 
деректерін қайта есептеу 

«Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. Өткен кезеңдердің дерек-
тері қайта есептелмеген 

102-49 Есептің мазмұнындағы 
өзгерістер

 «Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, 77 бет. 

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. 

102-51 Соңғы жарияланған 
күні

«Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. 

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. 

102-53 Есептің мазмұны бой-
ынша сұрақтарға арналған 
байланыс ақпараты

«Байланыс ақпараты» бөлімі, 
185 бет. 

102-54 GRI стандарттарына 
сәйкестік деңгейі

«Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. 

102-55 GRI құрамының индексі  «GRI элементтері құрамының көр-
сеткіші» бөлімі, 178 бет. 

102-56 Сыртқы растау «Есеп туралы» бөлімі, 77 бет. 

Маңызды тақырыптар 

Экономика

Экономикалық нәтижелілік

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер  «Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, 80 бет. 

103-2 Басқару тәсілдері «Тұрақты дамудың экономикалық 
аспектілері» бөлімі, 85 бет. 

103-3 Менеджмент бағалауы «Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, 57 бет.
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3-қосымша: GRI элементтері құрамының КөрсетКіші

GRI стандарты 
және оның 

жарияланған 
жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе 
URL

Ерекшеліктер/
Түсініктемелер

GRI 201: Экономи-
калық нәтижелілік 
(2016)

201-1 Құрылған және үлестіріл-
ген тікелей экономикалық құн

«Тұрақты дамудың экономикалық 
аспектілері» бөлімі, 85 бет. 

Нарықтарға қатысу

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер «Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, 80 бет. 

103-2 Басқару тәсілдері  «Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, 91 бет. 

103-3 Менеджмент бағалауы «Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, 57 бет.

GRI 202: На-
рықтарға қатысу 
(2016)

202-1 Жынысы әртүрлі қызмет-
керлердің бастапқы деңгейінің 
стандартты еңбек ақысының 
ұйым қызметінің маңызды ай-
мақтарындағы белгіленген ең 
төмен еңбекақыға қатынасы 

«Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, 91 бет. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер «Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, 80 бет. 

103-2 Басқару тәсілдері «Компаниядағы іскерлік этика» 
бөлімі, 95 бет. 

103-3 Менеджмент бағалауы «Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, 57 бет.

GRI 205: Сыбайлас 
жемқорлыққа қар-
сы әрекет (2016)

205-1 Сыбайлас жемқор-
лықпен байланысты тәуе-
келдері бағаланған қызмет 
аялары 

 «Компаниядағы іскерлік этика» 
бөлімі, бет.

205-3 Расталған сыбайлас 
жемқорлық жағдайлары және 
қолданылған іс-әрекеттер

«Компаниядағы іскерлік этика» 
бөлімі, 95 бет.

Экология

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер «Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, 80 бет. 

103-2 Басқару тәсілдері  «Экологиялық жауапкершілік» 
бөлімі, 86 бет. 

Компания қоршаған 
ортаға әсерді басқару 
тұрғысынан осы саладағы 
негізгі маңызды тақырып-
тарды қамтитын жалпы 
саясатты ұстанады.

103-3 Менеджмент бағалауы «Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, 57 бет.

Материалдар

GRI 301: Материал-
дар (2016)

301-1 Салмағы немесе көлемі 
бойынша шығындалған 
материалдар 

 «Материалдар» бөлімі, 86 бет. 

301-2 Өңделген немесе қайта 
қолданылатын материалдар 
үлесі 

«Материалдар» бөлімі, 86 бет. 

GRI стандарты 
және оның 

жарияланған 
жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе 
URL

Ерекшеліктер/
Түсініктемелер

Энергия

GRI 302: Энергия 
(2016)

302-1 Ұйым ішінде энергияны 
тұтыну 

 «Энергияны тікелей пайдалану» 
бөлімі, 87 бет. 

Су

GRI 303: Су (2016) 303-1 Көздер бойынша бөлініп 
жиналатын судың жалпы 
мөлшері 

 «Су» бөлімі, 87 бет. 

Тасталындылар

GRI 305: Тасталын-
дылар (2016)

305-2 Жылыжайлық газдар-
дың жанама энергетикалық 
тасталындылары 

 «Жылыжайлық газ тасталындыла-
ры» бөлімі, 87 бет. 

Қалдықтар

GRI 306: Тасталын-
дылар мен қал-
дықтар (2016)

306-1 Ағынды сулар сапасы 
көрсетілген тасталындылар-
дың жалпы көлемі 

 «Тасталындылар мен қалдықтар» 
бөлімі, 88 бет. 

306-2 Орналастырылу түрі мен 
тәсілі бойынша қалдықтардың 
жалпы салмағы 

«Тасталындылар мен қалдықтар» 
бөлімі, 88 бет. 

Талаптарға сәйкестік

GRI 307: Талаптар-
ды орындау (2016)

307-1 Экологиялық заңнама 
мен нормативтік талаптар-
дың орындамалмауы туралы 
ақпарат 

«Экологиялық жауапкершілік» 
бөлімі, 87 бет. 

Әлеуметтік санат

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Мәнділік және шектер «Есептің маңызды аспектілері мен 
шектері» бөлімі, 80 бет. 

103-2 Басқару тәсілдері  «Кадрлық саясат» бөлімі, 89 бет. Компания осы саладағы 
негізгі маңызды тақы-
рыптарды қамтитын 
жалпы Кадрлық саясатты 
ұстанады

103-3 Менеджмент бағалауы «Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау саясаты туралы ақпарат» 
бөлімі, 57 бет.

Жұмыспен қамтылу

GRI 401: Жұмыспен 
қамтылу (2016)

401-1 Жалданатын қызмет-
керлер және кадрлардың 
тұрақтамауы 

 «Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, 91 бет.

401-2 Жұмыспен уақытша 
немесе толық емес қамтылу 
жағдайында жұмыс істейтін 
қызметкерлерге ұсынылмай-
тын жұмыспен толық қамтылу 
жағдайында жұмыс істейтін 
қызметкерлерге ұсынылатын 
жеңілдіктер

401-3 Аналық/әкелік бойынша 
демалыс 
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3-қосымша: GRI элементтері құрамының КөрсетКіші

GRI стандарты 
және оның 

жарияланған 
жылы

Көрсеткіш Бетінің нөмірі, бөлімі және/немесе 
URL

Ерекшеліктер/
Түсініктемелер

Қызметкерлер мен басшылықтың қарым-қатынасы

GRI 402: Қыз-
меткерлер мен 
басшылықтың 
қарым-қатынасы 
(2016)

402-1 Ұйым қызметіндегі 
маңызды өзгерістерге қаты-
сты хабарландырудың мини-
малды кезеңі 

«Еңбек қатынастарының тәжіри-
бесі» бөлімі, 91 бет. 

Денсаулық және қауіпсіздік

GRI 403: Денса-
улық және қа-
уіпсіздік (2016)

403-1 Басшылық өкілдері мен 
қызметкерлер қатысатын 
Денсаулық және қауіпсіздік 
жөніндегі ресми бірлескен 
комитеттерге қызметкерлердің 
қатысуы 

«Жұмыс орнындағы денсаулық 
және қауіпсіздік» бөлімі, 90 бет. 

403-2 Травматизм 
көрсеткіштері

«Жұмыс орнындағы денсаулық 
және қауіпсіздік» бөлімі, 90 бет. 

403-3 Жұмысына байланысты 
травматизм және сырқаттану 
қаупі жоғары қызметкерлер 

«Жұмыс орнындағы денсаулық 
және қауіпсіздік» бөлімі, 90 бет.

Оқыту және білім беру

GRI 404: Оқыту 
және білім беру 
(2016)

404-1 Жылына оқыту сағатта-
рының орташа жылдық саны

 «Оқыту және біліктілігін арттыру» 
бөлімі, 93 бет.

404-2 Дағды-машықтарды 
дамыту бағдарламасы

404-3 Мансабын дамыту және 
нәтижелігіне мерзімді бағалау 
өткізіліп тұратын қызметкер-
лер үлесі
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4-қосымша: 

БАЙЛАНЫС   
АҚПАРАТЫ

Соңғы жаңалықтармен және Компанияның қызметімен толығырақ www.tks.kz 
веб-сайтында танысуыңызға болады.

Біздің корпоративтік веб-сайтымызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ туралы ең 
өзекті ақпарат, сондай-ақ инвесторлар мен бұқаралық ақпарат құралдарына 
арналған жан-жақты мәлімет жарияланады.

WWW.TKS.KZ

Есепке немесе оның мазмұнына қатысты өзіңізді қызықтыратын кез келген мәселелер бойынша 
хабарласуыңызға болады:

Көпеева Дана, 
Стратегия, трансформация және корпоративтік басқару департаментінің директоры
Телефон: +7 (7172) 55 95 23
Email: d.kopeyeva@tks.kz

 Мекенжайы:

Астана, 010000, Қазақстан Республикасы, Есіл ауданы, Д.Қонаев к-сі, 8, «Б» блогы,  «Зүбәржат орамы» 
әкімшілік ғимараты, Б блогы, 12-13-қабаттар.

Байланыс деректері:

Қабылдау бөлмесі Кеңсе Пресс-секретарь

Тел.: +7 (7172) 55-90-90
e-mail: priemnaya@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-72
Факс: +7 (7172) 55-27-80
e-mail: info@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-03
v.negriy@tks.kz

АҚ Акционерлік қоғам
«Самұрық-Қазына» АҚ  «Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамы
 «Тау-Кен-Самұрық» ҰТК» АҚ  «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» 

Акционерлік қоғамы
ӘЖ электр тарататын әуе желілері
ҚР ҚМК Қазақстан Республикасының пайдалы қазба қорлары 

жөніндегі мемлекеттік комиссия  
ТМК тау-кен-металлургиялық кешен
КБК кен-байыту комбинаты
ГБЖ геологиялық барлау жұмыстары
ҚНК қызметінің негізгі көрсеткіштері
Компания «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік 

қоғамы
ЛКТ лицензиялық/келісімшарттық талаптар
ҚР ИДМ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі 
БФ байыту фабрикасы
Есеп  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2017 жылға арналған 

қызметі туралы шоғырландырылған жылдық есеп
ЖСҚ жобалық-сметалық құжаттама
АЭА арнайы экономикалық аймақ
ҚКӨ құбыр-кабельді өрлеме
ҚПҚ қатты пайдалы қазбалар
ТЭН техникалық-экономикалық негіздеме
GRI Global Reporting Initiative

4-ҚОСЫМША: 
СӨЗДІК

Design & printing by NBA Kazakhstanika
236 “B” Gagarin Ave., office 319
Almaty, Kazakhstan
+7 727 266 25 07
kazakhstanika.kz

«Білдірген ой-пікірлеріңіз бен кері байланысыңыз үшін ризашылығымызды 
білдіреміз. Сіздің Есепке қатысты пікіріңіз бен ұсыныстарыңыз біз үшін өте 

маңызды және Компанияның жұмысын жақсартуға көмектеседі».

Қызығушылық танытқан жағдайда, Есептің сапасы туралы сұрақтарға келесі сілтеме бойынша жауап 
беруіңізді өтінеміз: http://tks.kz/reportcategory
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